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АНОТАЦІЯ 

 

Русінова О.С. Управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2017. 

У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладне завдання щодо 

обґрунтування та розробки теоретичних положень, науково-методичних 

підходів і практичних рекомендацій з управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні аспекти 

управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» досліджено 

теоретико-методологічні аспекти управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств, а саме проведено діалектичний аналіз понятійного 

апарату системи управління розвитком підприємств, зокрема термінологічного 

аналізу трактування категорій «управління», «розвиток», «забезпечення» з 

точки зору процесу дії та ресурсів, що забезпечують можливості та з’ясовано, 

що під забезпеченням розвитку промислового підприємства необхідно розуміти 

сукупність ресурсів, необхідних для задоволення потреб підприємства в 

процесі розвитку, що передбачає досягнення відповідності структури та 

масштабності основних видів ресурсів на кожному етапі розвитку для 

вирішення поставлених завдань. 

Для забезпечення точного розуміння сутності дисертаційної роботи 

визначено зміст такого поняття як управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства, під яким пропонується розуміти процес, який 

включає в себе мобілізацію, накопичення, розподіл ресурсів, а також 

здійснення планування, контролю, моніторингу та інших процедур, 

спрямованих на ефективне та раціональне використання джерел та резервів 
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формування ресурсів підприємства в залежності від етапу розвитку. 

Встановлено, що для визначення обґрунтованого (необхідного) рівня 

ресурсної бази забезпечення розвитку проводиться оцінка: фактичного стану 

ресурсної бази забезпечення розвитку обраних підприємств промисловості для 

дослідження; потенційні резерви для зростання ресурсної бази забезпечення 

розвитку; оцінки можливостей розвитку підприємства за різними сценаріями 

коливання зовнішнього середовища. 

В роботі підкреслено, що для встановлення взаємозв’язку між 

довгостроковими цілями розвитку підприємства та існуючими або очікуваними 

(потенційними) ресурсами, що входять до складу ресурсної бази забезпечення, 

необхідно використовувати удосконалений методичний підхід до організації 

процесів управління забезпеченням при формуванні стратегії розвитку 

промислового підприємства, на базі аналізу та вибору пріоритетних 

стратегічних альтернатив.  

Доведено, що управління забезпеченням промислових підприємств має 

базуватися на засадах інноваційної логістики і спрямовуватися на досягнення 

таких результатів: забезпечення оптимальної організації всіх видів 

матеріальних запасів у сфері виробництва та обігу з метою досягнення 

безперебійності виробничих процесів та їх ритмічності; постійний моніторинг 

співвідношення «ціна – якість» необхідних матеріальних ресурсів з метою 

адаптації до кон’юнктури ринків виробничих ресурсів; оптимізація логістичних 

витрат з метою зниження собівартості одиниці продукції; вирішення проблем 

складування та зберігання матеріальних запасів; вибір між логістичним 

аутсорсингом та власним департаментом логістики з метою підвищення 

ефективності маркетингу. 

В дисертаційній роботі доведено, що перспективними напрямками при 

розробці підходу до управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства є наступні: визначення потреби в матеріальних ресурсах; 

визначення і опис системи управління виробництвом і постачанням; аналіз 

виконання функцій управління забезпечуюючими ресурсами; аналіз 
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організаційної структури (визначення відповідальності окремих підрозділів 

підприємства в процесі управління матеріальними ресурсами). 

Визначено сутність існуючих методів управління забезпеченням 

промислового підприємства на основі системного, проектного, логістичного, 

потокового та програмного підходів, їх основні переваги та обмеження в 

використанні в практиці вітчизняних промислових підприємств, встановлено, 

що концепція управління забезпечення розвитку підприємства має будуватися 

на умовах збалансованості, своєчасності та забезпеченості в достатній кількості 

та рівня якості ресурсів підприємства, що має вплив на результативність, 

ефективність та конкурентоспроможність функціонування організації. 

У другому розділі дисертаційної роботи «Передумови формування 

системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» 

обґрунтовано передумови формування системи управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств, а саме здійснено аналізування динаміки 

економічного розвитку підприємств України. Визначено, що вітчизняний бізнес 

вже декілька років поспіль потерпає від погіршення умов в яких вимушений 

працювати, які постійно ставлять багато економічних перешкод для розвитку та 

поширення. Існує безліч загальних проблем, складності з невідшкодуванням 

розмірів ПДВ, процвітаюча корупція, необмежене збільшення податків та 

акцизів, випливають ще й інші складності. Основні з яких складають: 

завищенні ціни на енергетичні ресурси, зростанні тарифів, коливання 

національного валютного курсу. Але результати аналізу динаміки соціально-

економічного розвитку України свідчать про поступове, але повільне 

відновлення економічних процесів в країні. 

Висвітлено особливості власного потужного промислового потенціалу 

країни, на цей основі визначено можливість та швидкість розвитку, в умовах 

існуючої макроекономічної ситуації, стратегічно важливих промислових 

підприємств. Останні тенденції свідчать про те, що, поступово відбувається 

переорієнтація вектора економіки з індустріальної до постіндустріальної.  

Встановлено, що, не дивлячись на економіко-політичну кризу, вітчизняна 
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машинобудівна продукція є затребуваною в ряді країн, в першу чергу – 

європейських. Проте для більшості машинобудівних виробників такі споживачі 

потребують реалізації модернізації устаткування та проведення технологічного 

прогресивного переозброєння в найближчій перспективі. 

В результаті дослідження роботи підприємств машинобудування 

доведено, що активізація їх господарської діяльності неможлива в сучасних 

умовах застарілих технологій, зношених основних засобів, обмежених 

фінансових ресурсів, тільки завдяки їх корінному оновленню, проведенню 

техніко-технологічної інноваційної модернізації, зміни підходів до управління 

забезпеченням ресурсами, можливі позитивні результати. Технологічно та 

енергетично залежні підприємства машинобудування потребують не тільки 

спрямування коштів на ремонт основних виробничих фондів, але й на 

оновлення та їх тотальну модернізацію. 

На основі проведеного аналізу динаміки розвитку вітчизняних 

машинобудівних підприємств встановлено, що в неоднозначних складних 

умовах реорганізації торговельно-економічних відносин з РФ та втрати великої 

кількості споживачів вітчизняної машинобудівної продукції, існує невеликий 

відсоток крупних підприємств, які залишатися прибутковими у період тривалої 

економічної та політичної кризи в країні. Результативні показники 

функціонування розглянутих підприємств підкреслюють той факт, що 

адаптуватися краще та без зайвих зусиль вміють лише ті підприємства, які 

ніколи не припиняють розвиток та пошук нових актуальних ідей ведення 

бізнесу та участі у конкурентному змаганні. В складних економічних умовах, як 

ніколи актуально вирішення задач розвитку підприємства та його адаптації до 

потреб нових споживачів європейського та азіатського ринків. 

Виявлено, що з метою диверсифікації торгових партнерів, дотримання 

вимог міжнародних стандартів якості продукції і процесів її виробництва, 

підприємства машинобудування паралельно з основним виробничим процесом 

розробляють власні та впроваджують інноваційні технології виробництва нових 

видів продукції. Дані заходи розраховані на довготривалу перспективу та є 
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запорукою забезпечення розвитку в непростих умовах, що склалися. 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Концептуальні положення 

управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» обґрунтовано 

концептуальні положення управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств, а саме на основі спіральної моделі життєвого циклу проекту 

розвитку, кожна стадія якої ідентифікується за допомогою розробленої системи 

показників результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів 

запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства. 

Вибір саме дивергентно-конвергентної моделі забезпечення проекту 

розвитку промислового підприємства зумовлений тим, що початок розробки, 

реалізації та впровадження проекту розвитку являє собою розкручування 

спіралі, управління процесами забезпечення даних стадій відбувається від 

функціонального центру до периферії, тобто дивергентну. На стадії зростання 

та зрілості відбувається досягнення точки перегину, що з’єднує дві гілки 

спіралі. Після проходження точки перегину на стадії пізньої зрілості та старіння 

проекту розвитку відбувається зворотній дивергенції процес – конвергенція, що 

являє собою сходження спіралі. Процеси управління забезпеченням проекту 

розвитку відбуваються від периферії до функціонального центру, що 

відображається у вивільненні оборотних коштів та переорієнтації виробничих 

потужностей. Фокусом конвергенції є фінішна точка скручування спіралі, або 

ліквідація проекту розвитку промислового підприємства. 

Доведено, що разом з перевагами у використанні дивергентно-

конвергентної моделі забезпечення проекту розвитку промислового 

підприємства, основною проблемою спірального циклу є визначення моменту 

переходу на наступну стадію реалізації обраного проекту. По мірі 

розкручування та скручування спіралі вводяться тимчасові обмеження на кожен 

з етапів життєвого циклу (контрольні точки) та показники віддачі понесених 

витрат на організацію робіт кожного етапу (результативність забезпечення). 

Встановлено, що запропонований підхід дозволяє в часі визначити 



 

 

7 

необхідність розширення обсягів забезпечення або їх скорочення та 

пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених 

проектів розвитку на ринок чи ні, і дає змогу реалізувати потенційні 

можливості розвитку, підвищити рівень його якості за рахунок задоволення 

потреб зовнішнього середовища в найкоротший термін. 

Поряд з цим виявлено, додаткові переваги дивергентно-конвергентного 

підходу до управління забезпеченням розвитку промислового підприємства: 

проведення аналізу ефективності реалізації проекту розвитку та віддачі 

ресурсів на його забезпечення за визначеними часовими інтервалами; 

порівняльний аналіз ефективності та результативності стадій життєвого циклу 

проекту розвитку; визначення моменту переходу від дивергенції процесів 

забезпечення до конвергенції, що сприяє підвищенню раціонального 

використання забезпечувальних ресурсів, прозорості процесів управління; 

поєднання в спіральній моделі життєвого циклу проекту розвитку поетапного 

переходу від стадії до стадії та ітеративної моделі, що дозволяє в часі знизити 

ризики стосовно ефективності реалізації проекту розвитку та його 

забезпечення. 

На основі використання інструментів математичного аналізу 

запропоновано підхід до моделювання системи управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства в залежності від нетипових умов (криза 

на підприємстві, технологічний ривок в галузі), у яких відбувається реалізація 

обраних заходів з розвитку підприємства. Даний підхід дозволяє обрати таку 

модель системи управління забезпеченням, при якій управління ресурсами за 

умови їх скорочення або незмінного обсягу робить можливим отримання від 

кожного виду ресурсу максимальної віддачі. Доведено, що у обраній моделі 

задіяні в процесі забезпечення розвитку ресурси повинні прагнути до 

універсальності, тобто відбувається оптимізація діяльності за допомогою 

розширення функцій, в цілому збільшуючи загальну ресурсовіддачу від 

задіяних у системі управління забезпеченням всіх основних та допоміжних 

складових ресурсів. 
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В дослідженні доведено, що дивергентно-конвергентний підхід 

відрізняється генерацією значної кількості альтернатив розвитку та 

необхідністю зменшити ці альтернативи до тієї кількості, яку може бути 

реалізовано. На цій основі запропоновано концепцію управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства, основу якої складають дивергентно-

конвергентний та ситуаційний підходи, які створюють механізм управління, 

складовими елементами якого є відповідні методи та моделі, що обумовлюють 

підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства. 

У четвертому розділі «Синтез методів управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств» синтезовано методи управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств, а саме результати 

розрахунку показали обґрунтований набір факторів, які найбільше вплинули на 

реалізацію проектів розвитку. Так, значення відповідних коефіцієнтів кореляції 

та детермінації наближується до одиниці, отримані величини за критерієм 

Фішера більше встановленого критичного мінімуму. 

Для отримання конкретних величин залежності проекту розвитку від 

компонентів системи забезпечення, в роботі удосконалено економіко-

математичну модель оцінки впливу складових системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку промислового підприємства. На базі 

представленої моделі можна робити прогнози реалізації проектів розвитку в 

залежності від кількості/якості забезпечувальних ресурсів та приймати 

управлінські рішення, спрямовані на стимулювання пріоритетних факторів, що 

мають найбільший вплив на кінцеві показники реалізації проектів розвитку 

За аналогічним алгоритмом можна провести оцінку впливу факторів 

зовнішнього середовища, спочатку розбивши їх на групи та на основі 

експертного аналізу обравши найбільш значимі, що можуть бути задіяні в 

моделі. Розрахункові результати моделі можуть служити дієвим інструментом 

управління, що, насамперед, дозволить визначити найбільш суттєві завдання, 

вирішення яких підвищить ефективність реалізації проектів розвитку 
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промислового підприємства та супутніх стратегічних заходів. 

Для забезпечення максимальної продуктивності альтернативних варіантів 

з покупки нового, вдосконалення або ремонту існуючого обладнання за умови 

ефективного використання виробничої сировини, в роботі удосконалено 

науково-методичний підхід з оптимізації системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку, в основу 

якого покладено та вирішено задачу лінійного програмування з пошуку 

оптимальних варіантів з модернізації парку виробничого обладнання при 

заданих ресурсних обмеженнях. 

Доведено, що при виборі підприємством стратегії збереження, в якості 

підтримуючої її функціональної стратегії постачання розглядається стратегія 

стабільності. На підтримку стратегії скорочення рекомендується розробка 

варіантів адаптації матеріального постачання. При реалізації стратегії 

інтенсивного зростання, змін можуть піддаватися якість закуповуваних 

ресурсів, обсяги закупівель. Інтеграційне зростання потребує перегляду і / або 

розробки принципово нової стратегії постачання, стратегія адаптації. викликана 

структурними змінами в організації. На базі вибору стратегії матеріального 

постачання в залежності від ступеня новизни застосовуваної технології 

виробництва та необхідних ресурсів для її підтримання, удосконалено 

методичний підхід до управління постачанням матеріального забезпечення в 

процесі розвитку промислового підприємства. 

В залежності від глибини реалізації проектів розвитку, що викликають 

якісні та кількісні зміни в існуючій або новоствореній системі постачання 

матеріального забезпечення, розвинуто метод оцінки підприємств - 

постачальників, що дозволяє визначити найкращого постачальника з 

потенційних або прийнятних, встановити сильні та слабкі сторони їх взаємодії. 

Для верифікації результатів оцінки, використано ієрархічну модель вибору 

оптимального постачальника. Розрахунки пріоритетів попередньо визначених 

потенційних постачальників, за показниками (термін виконання, ступінь 

реагування до змін, виконання у відповідності вимогам, рівень розвитку 
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системи менеджменту якості відповідно вимог МС ISO 9000), дали 

можливість підтвердити оптимальність попереднього вибору. 

У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Практичне застосування 

концепції управління забезпеченням розвитку виробничих процесів 

промислових підприємств» наведено практичне застосування концепції 

управління забезпеченням розвитку виробничих процесів промислових 

підприємств, а саме встановлено, що розвиток промислового підприємства 

неможливий без наявності системи цілей, тобто без цілепокладання. На основі 

дивергентно-конвергентної парадигми цілепокладання обґрунтовано, що 

спочатку генеруються альтернативи розвитку підприємства, після чого варіанти 

скорочуються до тієї кількості, яку може бути реалізовано. Визначено дві 

основні стадії: на дивергентна (формується «віяло» можливих цілей) та 

конвергентна (множина альтернативних цілей звужується до однієї стратегічної 

цілі). 

В роботі за рахунок використання дивергентно-конвергентного підходу 

до розвитку підприємства здійснено моделювання процесу цілепокладання 

промислового підприємства та розроблено відповідну модель, що дає 

можливість розробити значну кількість альтернативних шляхів розвитку 

промислового підприємства з врахуванням можливостей конкурентів та обрати 

з них найбільш ефективний та відповідний наявним у підприємства ресурсам. 

Доведено, що основою розроблення плану стабілізації та розвитку 

виконання окремих виробничих процесів є впровадження заходів щодо 

ефективного матеріально-технічного забезпечення, від якого залежить 

безпосередньо ефективність виконання проектів-замовлень машинобудівних 

підприємств. В роботі пропонується для вирішення задач оптимізації розподілу 

матеріальних ресурсів комбінувати технології системного аналізу, теорії ігор та 

імітаційного моделювання. Встановлено, що для знаходження оптимального 

розподілу наявних обмежених ресурсів та всебічного забезпечення 

ефективності виробничих процесів на підприємстві необхідно використовувати 

розвинутий методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення 
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машинобудівного виробництва на основі моделі розподілу обмежених 

ресурсів, а саме конкретних матеріальних потоків в рамках управління. 

Виконані дослідження дали змогу сформувати висновок про те, що 

проаналізовані підприємства машинобудування мають всі підстави отримання 

позитивних фінансових результатів, за умови своєчасного впровадження 

відповідних заходів щодо удосконалення забезпечення розвитку бізнесу, 

використання інноваційних методів і засобів виробництва продукції та нових 

видів виробів на засадах управління ними. 

Ключові слова: управління, розвиток, промислові підприємства, 

машинобудування, виробничі процеси, дивергентно-конвергентний підхід, 

постачання, забезпечення розвитку, організація процесів, матеріальні ресурси. 
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ANNOTATION 

Rusinova O.S. Management of development of industrial enterprises. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation in order to obtain a Degree of Doctor of Economic Sciences in a 

specialization 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, 2017. 

In the dissertation the scientific and applied task on the substantiation and 

development of theoretical positions, scientific methodical approaches and practical 

recommendations for managing the provision of development of industrial enterprises 

is solved. 

In the first section of the dissertation «Theoretical and methodological aspects 

of management of the provision of development of industrial enterprises» the 

theoretical and methodological aspects of the management of the development of 

industrial enterprises development were investigated, namely the dialectical analysis 

of the conceptual apparatus of the enterprise development management system, in 

particular the terminological analysis of the treatment of the categories of 

«management», «development», «Provision» in terms of the process of action and 

resources that provide opportunities and find out that under the development of 
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yslovoho enterprises need to understand the totality of the resources required to 

meet the needs of the enterprise in the development process, providing compliance 

structure and magnitude of the main kinds of resources at every stage of development 

for the task.  

In order to provide an accurate understanding of the essence of the dissertation, 

the content of such a concept as the management of the development of the industrial 

enterprise development, which is proposed to understand the process, which includes 

mobilization, accumulation, allocation of resources, as well as the implementation of 

planning, monitoring, monitoring and other procedures aimed at effective and 

rational use of sources and reserves for the formation of enterprise resources, 

depending on the stage of development.  

It is established that in order to determine the reasoned (necessary) level of the 

resource base of development support, an assessment is made: the actual state of the 

resource base for the development of selected industrial enterprises for research; 

potential reserves for the growth of the resource base of development support; 

assessing the possibilities of enterprise development under different scenarios of 

fluctuations of the environment. 

It was emphasized that in order to establish the relationship between the long-

term goals of the enterprise development and the existing or expected (potential) 

resources that are part of the resource base of provision, it is necessary to use an 

advanced methodological approach to the organization of security management 

processes in shaping the development strategy of the industrial enterprise, on based 

on the analysis and selection of priority strategic alternatives.  

It is proved that the management of the provision of industrial enterprises 

should be based on the principles of innovative logistics and aim at achieving the 

following results: ensuring the optimal organization of all types of material 

inventories in the field of production and circulation in order to achieve continuity of 

production processes and their rhythm; constant monitoring of the "price-quality" 

ratio of the necessary material resources to adapt to the market conditions of 

production resources; optimization of logistics costs in order to reduce the unit cost of 
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production; solving problems of warehousing and storage of material stocks; the 

choice between logistics outsourcing and its own department of logistics in order to 

increase the effectiveness of marketing. 

In the dissertation work it is proved that the perspective directions in 

developing the approach to management of the development of industrial enterprise 

development are as follows: definition of the need for material resources; definition 

and description of production and supply management system; analysis of the 

implementation of management functions providing resources; analysis of the 

organizational structure (determining the responsibility of individual units of the 

enterprise in the process of management of material resources). 

The essence of existing methods of managing the provision of industrial 

enterprises based on system, project, logistics, flow and program approaches, their 

main advantages and restrictions in the use in practice of domestic industrial 

enterprises is determined, that the concept of management of enterprise development 

support should be based on conditions of balance, timeliness and availability of 

sufficient quantity and level of quality of the resources of the enterprise, having an 

impact on efficiency, efficiency and competitiveness ability to operate an 

organization.  

In the second section of the dissertation «Preconditions for the formation of a 

management system for the development of industrial enterprises» the prerequisites 

of forming a management system for the development of industrial enterprises were 

substantiated, namely the analysis of the dynamics of economic development of 

Ukrainian enterprises. It has been determined that domestic business for several years 

has suffered from the deterioration of the conditions in which it is forced to work, 

which constantly put a lot of economic obstacles to development and distribution. 

There are many common problems, complications with non-reimbursement of VAT, 

prosperous corruption, unlimited increase in taxes and excises, and there are other 

complications. The main ones are: excessive prices for energy resources, rising 

tariffs, and fluctuations in the national currency exchange rate. But the results of the 

analysis of the dynamics of the socio-economic development of Ukraine testify to the 
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gradual but slow recovery of economic processes in the country. 

The peculiarities of the country's own powerful industrial potential are 

highlighted; on this basis the opportunity and speed of development, in the conditions 

of the current macroeconomic situation, of strategically important industrial 

enterprises are determined. Recent trends indicate that, gradually, the reorientation of 

the vector of the economy from industrial to post-industrial. 

It is established that, despite the economic and political crisis, domestic 

machine-building products are in demand in a number of countries, first of all - 

European ones. However, for most machine-building manufacturers, such consumers 

need to implement modernization of equipment and technological progressive re-

equipment in the near future. 

As a result of the research of the enterprises of mechanical engineering, it is 

proved that the activation of their economic activity is impossible in the modern 

conditions of outdated technologies, worn out assets, limited financial resources, only 

due to their radical renewal, carrying out of technical and technological innovation 

modernization, changing approaches to resource management, possible positive 

results. Technologically and energetically dependent machine-building enterprises 

require not only the directing of funds for the repair of major production assets, but 

also for updating and their total modernization. 

On the basis of the analysis of the dynamics of development of domestic 

machine-building enterprises, it has been established that in ambiguous complex 

conditions of the reorganization of trade and economic relations with the Russian 

Federation and the loss of a large number of consumers of domestic machine-

building products, there is a small percentage of large enterprises that remain 

profitable during the period of a long economic and political crisis in the country. The 

effective performance indicators of the enterprises under consideration emphasize the 

fact that only those enterprises that can never stop developing and finding new actual 

business ideas and participating in competitive competition know how to adapt better 

and without unnecessary efforts. In difficult economic conditions, the decision of the 

tasks of the enterprise development and its adaptation to the needs of new consumers 
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of the European and Asian markets is never more urgent. 

It was revealed that in order to diversify trade partners, adhere to the 

requirements of international standards of quality of products and processes of its 

production, machine-building enterprises, in parallel with the main production 

process, develop their own and implement innovative technologies for the production 

of new types of products. These measures are designed for a long-term perspective 

and are a guarantee of development in the difficult conditions that have developed.  

In the third section of the dissertation «Conceptual provisions for providing 

development of industrial enterprises» is substantiated the conceptual provisions of 

the management of the provision of development of industrial enterprises, namely, on 

the basis of the spiral model of the life cycle of the development project, each stage 

of which is identified by the developed system of indicators of the performance of the 

completed plan of work and expended resources, proposed a divergent-convergent 

approach to managing the provision of industrial enterprise development. 

The choice of the divergent-convergent model of the provision of the industrial 

enterprise development project is due to the fact that the beginning of the 

development, implementation and implementation of the development project is the 

promotion of the spiral, the process management of providing these stages takes place 

from the functional center to the periphery that is divergent. At the stage of growth 

and maturity, the point of inflection, which connects the two branches of the spiral, is 

achieved. After passage of the point of extinction at the stage of late maturity and 

aging of the development project there is a reverse divergence process - the 

convergence, which is the convergence of the spiral. The processes for managing the 

provision of development projects take place from the periphery to the functional 

center, which is reflected in the release of working capital and re-orientation of 

production capacities. The focus of convergence is the finishing point of the spiral 

twisting, or the elimination of the industrial enterprise development project. 

It is proved that together with the advantages of using a divergent convergent 

model for providing a project for the development of an industrial enterprise, the 

main problem of the spiral cycle is to determine the moment of transition to the next 
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stage of the implementation of the selected project. As the spiral is rolled up and 

twisted, the time limits for each stage of the life cycle (control points) and the rates of 

return on incurred expenses for the organization of works of each stage are 

introduced (effectiveness of provision). 

It is established that the offered approach allows to determine in time the 

necessity of expansion of volumes of provision or their reduction and is explained by 

calculation of the expediency of maintaining the support of the developed 

development projects on the market or not, and allows to realize potential 

development opportunities, to raise its level of quality by meeting the needs of the 

external environment in the shortest term. 

At the same time, additional advantages of the divergent-convergent approach 

to the management of the development of the industrial enterprise development were 

discovered: the analysis of the effectiveness of the development project 

implementation and the return of resources to its provision at the specified time 

intervals; a comparative analysis of the effectiveness of the life cycle stages of the 

development project; definition of the moment of transition from divergence of 

processes of provision to convergence, which promotes the rational use of security 

resources, transparency of management processes; combination in the spiral model of 

the life cycle of the phased transition project from stage to stage and iterative model, 

which allows reducing risks in time for the effectiveness of the implementation of the 

development project and its provision. 

Based on the use of mathematical analysis tools, an approach to modeling the 

management system for the development of an industrial enterprise is proposed, 

depending on the atypical conditions (crisis in the enterprise, technological 

breakthrough in the industry), in which the implementation of the selected measures 

for the development of the enterprise takes place. This approach allows you to choose 

a model of management system, in which the management of resources provided they 

reduce or invariably makes it possible to obtain from each resource a maximum 

return. It is proved that in the chosen model involved in the development of resources 

should strive for universality, that is, there is an optimization of activities through the 
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expansion of functions, in general, increasing the overall resources product from 

the system involved in the management of the provision of all the main and auxiliary 

components of resources. 

The study proved that the divergence-convergent approach differs by 

generating a significant number of development alternatives and the need to reduce 

these alternatives to the amount that can be realized. On this basis, the concept of 

management of the development of the industrial enterprise development is proposed, 

the basis of which are divergent-convergent and situational approaches that create a 

management mechanism, the components of which are the corresponding methods 

and models, which determine the efficiency of management of the provision of 

development of the industrial enterprise.  

In the fourth section «Synthesis of management methods for the development 

of industrial enterprises», management methods are synthesized ensuring the 

development of industrial enterprises, namely, the results of the calculation showed a 

well-founded set of factors that most influenced the implementation of development 

projects. Thus, the values of the corresponding correlation and determination 

coefficients are close to one, the values obtained by Fisher's criterion are more than 

the established critical minimum. 

In order to obtain the specific values of the development project dependence on 

the components of the system of security, an economic-mathematical model for 

assessing the impact of the components of the security system on the implementation 

of development projects of the industrial enterprise has been improved. Based on the 

presented model, it is possible to make forecasts of the implementation of 

development projects depending on the quantity / quality of the provisioning 

resources and to make managerial decisions aimed at stimulating the priority factors 

that have the greatest impact on the final indicators of the implementation of 

development projects. 

Under a similar algorithm, one can assess the impact of environmental factors, 

first dividing them into groups and, based on expert analysis, choosing the most 

significant ones that can be involved in the model. The estimated results of the model 
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can serve as an effective management tool, which, first of all, will allow identifying 

the most significant tasks, the solution of which will increase the effectiveness of the 

implementation of industrial development projects and accompanying strategic 

measures. 

In order to ensure the maximum productivity of alternative options for the 

purchase of new equipment, improvement or repair of existing equipment under 

efficient use of industrial raw materials, the scientific-methodical approach to 

optimizing the system for ensuring the development of an industrial enterprise by 

alternative development project is based on which the linear programming task is 

solved and solved to find the best options for modernizing the park of production 

equipment at given resource constraints. 

It is proved that when selecting an enterprise conservation strategy, as a 

supporting its functional supply strategy, a stability strategy is considered. In support 

of the reduction strategy, it is recommended to develop options for adapting material 

supply. In implementing the strategy of intensive growth, changes can be subject to 

the quality of procurement resources, the volume of procurement. Integrative growth 

requires the revision and / or development of a fundamentally new supply strategy, an 

adaptation strategy caused by structural changes in the organization. Based on the 

choice of the material supply strategy, depending on the degree of novelty of the 

applied technology of production and the necessary resources for its maintenance, the 

methodical approach to the management of supply of material support in the process 

of development of the industrial enterprise has been improved.  

Depending on the depth of implementation of development projects that cause 

qualitative and quantitative changes in the existing or newly established material 

supply system, the method of assessing supplier companies is developed to determine 

the best supplier from potential or acceptable, to identify the strengths and 

weaknesses of their interaction. To verify the results of the evaluation, the 

hierarchical model of the choice of the optimal supplier is used. Calculations of 

priorities of predetermined potential suppliers, based on indicators (implementation 

time, degree of response to changes, fulfillment of requirements, level of 



 

 

25 

development of the quality management system in accordance with the 

requirements of the ISO 9000), have made it possible to confirm the optimality of the 

preliminary choice.  

In the fifth section of the dissertation «Practical application of the concept of 

management of the development of production processes of industrial enterprises». 

The practical application of the concept of management of the development of 

industrial processes of industrial enterprises is presented, namely, it is established that 

the development of an industrial enterprise is impossible without the existence of a 

system of goals, that is, without the goal setting. On the basis of the divergent-

convergent paradigm of goal-setting, it is substantiated that initially alternatives to 

enterprise development are generated, after which the options are reduced to the 

amount that can be realized. Two main stages are identified: divergent (the «fan» of 

possible targets is formed) and convergent (the set of alternative goals is narrowed 

down to one strategic goal). 

In the work due to the use of divergent-convergent approach to the 

development of the enterprise, the modeling of the process of the goal-setting of the 

industrial enterprise was simulated and an appropriate model was developed, which 

makes it possible to develop a significant number of alternative ways of development 

of the industrial enterprise taking into account the capabilities of competitors and 

choose the most effective and appropriate from the resources available to the 

enterprise. 

It is proved that the basis of developing a plan for stabilization and the 

development of the implementation of individual production processes is the 

introduction of measures for effective logistics, which directly affects the 

effectiveness of execution of orders for projects of machine-building enterprises. The 

paper proposes to combine the technologies of system analysis, game theory and 

simulation modeling to solve problems of optimizing the distribution of material 

resources. It is established that in order to find the optimal distribution of available 

limited resources and comprehensive provision of the efficiency of production 

processes at the enterprise, it is necessary to use an advanced methodical approach to 
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material and technical support of machine-building production based on the model 

of distribution of limited resources, namely, specific material flows within the 

framework of management. 

The carried out researches made it possible to form the conclusion that 

analyzed enterprises of mechanical engineering have all the grounds for obtaining 

positive financial results, provided timely implementation of appropriate measures to 

improve the provision of business development, the use of innovative methods and 

means of production and new types of products on the basis of their management. 

Keywords: management, development, industrial enterprises, mechanical 

engineering, production processes, divergent-convergent approach, supply, 

development support, process organization, material resources.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Провідні промислові підприємства України мають 

на сьогодні незадовільні показники розвитку, причиною скорочення 

виробництва стала тимчасова окупація Криму та частини Донбасу, загальне 

економічне ускладнення в східних регіонах через логістичні проблеми. 

Нинішній важкий стан промисловості України і машинобудівної галузі є 

результатом відсутності структурних реформ, які б дозволили розраховувати на 

позитивні результати в майбутньому. До того ж розвиток промислових 

підприємств завжди мав вади системного управління, зокрема, тут відсутні 

адекватні інструменти, які дозволяють оцінити ефективність функціонування 

підприємств у порівнянні із зовнішнім середовищем, виявити їх потенційні 

можливості та розробити ефективні рішення щодо забезпечення розвитку всіх 

сфер діяльності підприємства. 

Машинобудування є провідною галуззю промисловості світу, в якій 

зайнято понад 100 млн. осіб. Вітчизняні підприємства машинобудування є 

органічною складовою частиною майже кожного більш-менш значного 

промислового комплексу. У структурі галузі найбільшу питому вагу займають 

підприємства важкого машинобудування, у тому числі ті, які спеціалізуються 

на виробництві обладнання для гірничої та металургійної промисловості, 

енергетичних блоків, підйомно-транспортного обладнання тощо. Від того, як 

підприємства машинобудування виконують поставлені завдання, залежить 

ефективність роботи інших галузей господарського комплексу країни в цілому. 

На разі вітчизняні підприємства не приділяють достатньої уваги 

забезпеченню інноваційного розвитку та заходів розширеного відтворення. У 

зв’язку з цим актуальною проблемою сьогодні є розробка ефективних науково-

методичних підходів до управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств у цілому і машинобудівних, зокрема. 

Питання розвитку підприємств досліджують багато науковців. Серед 

вітчизняних учених, які зробили найбільш значний внесок у розробку цієї 
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проблеми або окремих її аспектів, слід визначити Б.М. Андрушківа, 

О.І. Амошу, І.В. Алексєєва, М.В. Афанасьєва, М.Г. Белопольського, В.Я. Брича, 

І.С. Грозного, Н.М. Гуржій, О.М. Зборовську, М.О. Кизима, О.В. Раєвнєву, 

А.В. Сидорову, О.М. Тридіда, О.Г. Черепа, Н.М. Шмиголь та ін. Найбільш 

значущі зарубіжні роботи у сфері розвитку підприємств належать Ст. Біру, 

П. Друкеру, Д. Нортону, М. Портеру, Д. Стігліцу. 

Питання управління забезпеченням розвитку висвітлені в роботах 

зарубіжних учених: Е. Демінга, Дж. Джурана, Ф. Кросбі, Г. Тагуті, 

Дж. Харрінгтона, А. Фейгенбаума та ін. 

Розвиток підприємства є складним і багатоплановим явищем. Існує 

неоднозначність термінологічного апарату з питань забезпечення розвитку. 

Крім того, існуючі підходи до управління розвитком не завжди 

враховують якісні характеристики розвитку та галузеві особливості 

промислових підприємств через прагнення до універсальності. Ці особливості 

визначили необхідність розробки нових підходів до ефективного управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств за допомогою чіткого 

функціонування внутрішньої структури підприємств та організаційних змін, що 

мають на меті адаптацію промислового підприємства до впливів зовнішнього 

середовища. Недостатність теоретичних і практичних розробок у даній сфері, 

неможливість практичного використання багатьох із них обумовили вибір 

даного напряму дослідження. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт 

Запорізького національного університету за темою «Економічний 

інструментарій управління розвитком підприємства» (номер держреєстрації 

0114U002657), у рамках якої розроблено концептуальний підхід до управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств, запропоновано 

дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства та планами науково-дослідних робіт 

ПВНЗ «Європейський університет» за темою «Управління якістю розвитку в 
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умовах системних дисбалансів» (номер державної реєстрації 0114U005433), де 

автором розроблено модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства за рахунок використання дивергентно-

конвергентного підходу до розвитку підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування та розробка теоретичних положень, науково-методичних 

підходів і практичних рекомендацій з управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

– розвинути понятійний апарат із теорії розвитку та теорії управління; 

– удосконалити методичний підхід до організації процесів управління 

забезпеченням при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства; 

– проаналізувати методологічні підходи та запропонувати дивергентно-

конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства; 

– розробити концепцію управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств; 

– удосконалити економіко-математичну модель оцінки впливу складових 

системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового 

підприємства; 

– удосконалити науково-методичний підхід з оптимізації системи 

забезпечення розвитку промислового підприємства; 

– удосконалити методичний підхід до моделювання системи управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства; 

– удосконалити методичний підхід до управління постачанням 

матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства, за 

рахунок вибору стратегії матеріального постачання; 

– розвинути методичний підхід до оцінки підприємств-постачальників 

матеріального забезпечення; 
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– розробити модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства; 

– розвинути методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення 

машинобудівного виробництва; 

– дослідити результати апробації удосконалення стану забезпечення 

розвитку підприємств машинобудування. 

Об’єктом дослідження є процеси управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення, методи і 

моделі управління забезпеченням розвитку промислових підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

становлять роботи вітчизняних і зарубіжних учених у сфері управління 

розвитком промислових підприємств та управління якістю.  

У роботі використано сукупність загальнонаукових і прикладних методів 

дослідження: діалектичного пізнання, дедукції та індукції – для постановки 

проблем дослідження, вивчення та деталізації об’єкта дослідження (підрозділи 

1.1, 3.1, 3.3); морфологічного аналізу – при уточненні понятійно-

категоріального апарату дослідження (підрозділ 1.1); абстрактно-логічного 

підходу – при теоретичному узагальненні та формулюванні висновків 

(підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3); статистичного аналізу – при виявленні 

основних тенденцій розвитку важкого машинобудування України та 

особливостей розвитку промислових підприємств (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); 

функціонального синтезу – при формуванні концептуальних засад управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств (підрозділ 3.3); ситуаційного, 

системного, синергетичного та ієрархічного підходу – при розробці та 

реалізації концепції управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3); таксономічний та 

вербальний – при удосконалені методичний підходу до управління постачанням 

матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства 

(підрозділ 4.3); економіко-математичного моделювання – при розробці моделей 
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конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства та оцінки 

впливу складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку 

промислового підприємства (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1); динамічного 

програмування – при розробці моделі розподілу обмежених ресурсів, конкретних 

матеріальних потоків в рамках управління матеріально-технічним забезпеченням 

проектів машинобудування (підрозділ 5.2); експериментальний – для апробації 

запропонованої концепції управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства (підрозділ 5.3). 

Інформаційною базою дослідження є звітність та первинна документація 

промислових підприємств України; статистичні дані Державної служби 

статистики України; річна бухгалтерська та оперативна звітність 

машинобудівних підприємств України; нормативно-правові акти, які 

стосуються регулювання підприємницької діяльності; фахові видання, 

матеріали науково-практичних конференцій. Економічні розрахунки здійснені 

шляхом використанням сучасних методик і комп’ютерних технологій обробки 

статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

теоретичних, методологічних, методико-прикладних основ управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств, що забезпечило одержання 

таких основних наукових положень: 

вперше: 

– запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства, в основі якого лежить 

спіральна модель життєвого циклу проекту розвитку, кожна стадія якої 

ідентифікується за допомогою розробленої системи показників 

результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів, що дозволяє в 

часі визначити необхідність розширення обсягів забезпечення або їх 

скорочення та пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення 

виведених проектів розвитку на ринок чи ні, і дає змогу реалізувати потенційні 

можливості розвитку, підвищити рівень його якості за рахунок задоволення 
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потреб зовнішнього середовища в найкоротший термін; 

– розроблено концепцію управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства, основу якої складають дивергентно-

конвергентний та ситуаційний підходи, які створюють механізм управління, 

складовими елементами якого є відповідні методи та моделі, що обумовлюють 

підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства, що задовольняє поставленим цілям розвитку підприємства в 

сприятливий для цього період часу та передбачає структурну перебудову 

виробничого процесу на базі комплексного забезпечення; 

– розроблено модель конкуренто-орієнтованого цілепокладання 

промислового підприємства за рахунок використання дивергентно-

конвергентного підходу до розвитку підприємства, що дає можливість 

розробити значну кількість альтернативних шляхів розвитку промислового 

підприємства з врахуванням можливостей конкурентів та обрати з них 

найбільш ефективний та відповідний наявним у підприємства ресурсам; 

удосконалено: 

– науково-методичний підхід з оптимізації системи забезпечення 

розвитку промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку, 

який, на відміну від існуючих, має в основі вирішену задачу лінійного 

програмування з пошуку оптимальних варіантів з модернізації парку 

виробничого обладнання при заданих ресурсних обмеженнях, що забезпечує 

визначення максимальної продуктивності альтернативних варіантів з покупки 

нового, вдосконалення або ремонту існуючого обладнання за умови 

ефективного використання виробничої сировини; 

– методичний підхід до організації процесів управління забезпеченням 

при формуванні стратегії розвитку промислового підприємства, який, на 

відміну від існуючих, базується на аналізі та виборі пріоритетних стратегічних 

альтернатив за результатами яких стає можливим встановити взаємозв’язок між 

довгостроковими цілями розвитку підприємства та існуючими або очікуваними 

(потенційними) ресурсами, що входять до складу ресурсної бази забезпечення; 
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– методичний підхід до моделювання системи управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства, в залежності від нетипових умов, в яких 

відбувається реалізація обраних заходів з розвитку підприємства, шляхом 

використання інструментів математичного аналізу, що дозволяє обрати таку 

модель системи управління забезпеченням, при якій управління ресурсами, за 

умови їх скорочення або незмінного обсягу, робить можливим отримання їх 

максимальної віддачі; 

– методичний підхід до управління постачанням матеріального 

забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства, який, на відміну 

від існуючих, передбачає здійснення вибору стратегії матеріального постачання 

в залежності від ступеня новизни застосовуваної технології виробництва та 

необхідних ресурсів для її підтримання, що дозволить впливати на весь 

технологічний цикл або на окремі технологічні операції та змінювати кількість 

та якість необхідних ресурсів; 

– економіко-математичну модель оцінки впливу складових системи 

забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства, яка, 

на відміну від існуючих, дає можливість отримати конкретні величини 

залежності проекту розвитку від компонент системи забезпечення. Модель 

дозволяє робити прогнози реалізації проектів розвитку в залежності від 

кількості та якості забезпечуючих ресурсів та приймати управлінські рішення, 

спрямовані на стимулювання пріоритетних факторів, що мають найбільший 

вплив на кінцеві показники реалізації проектів розвитку; 

дістало подальшого розвитку: 

– понятійний апарат з теорії розвитку та теорії управління, а саме 

уточнено сутність поняття «управлінням забезпеченням розвитку промислового 

підприємства», яке, в подальшому, тлумачиться як процес, який включає в себе 

мобілізацію, накопичення, розподіл ресурсів, а також здійснення планування, 

контролю, моніторингу та інших процедур, які спрямовані на ефективне та 

раціональне використання джерел та резервів формування ресурсів 

підприємства в залежності від етапу розвитку, що дозволяє промисловому 



  41 

 

підприємству тривалий період утримувати лідерство в галузі; 

– методичний підхід до оцінки підприємств-постачальників 

матеріального забезпечення, в залежності від глибини реалізації проектів 

розвитку, що викликають якісні та кількісні зміни в існуючій або новоствореній 

системі постачання матеріального забезпечення. Для верифікації результатів 

оцінки, використано ієрархічну модель вибору оптимального постачальника, 

що дозволяє визначити найкращого постачальника з потенційних або 

прийнятних, визначити сильні та слабкі сторони взаємодії з обраним 

підприємством-постачальником; 

– методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення 

машинобудівного виробництва на основі моделі розподілу обмежених ресурсів, 

конкретних матеріальних потоків в рамках управління матеріально-технічним 

забезпеченням проектів підприємств машинобудування, що дасть можливість 

знаходження оптимального розподілу наявних обмежених ресурсів та всебічно 

забезпечити ефективність виробничих процесів на підприємстві. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження для 

підприємства полягає у можливості використання авторського підходу до 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства на основі 

дивергентно-конвергентної парадигми, який дозволяє в часі визначити 

необхідність розширення обсягів забезпечення або їх скорочення та дає змогу 

реалізувати потенційні можливості розвитку, підвищити рівень його якості за 

рахунок задоволення потреб зовнішнього середовища в найкоротший термін. 

Практичну значимість результатів дисертації визначають можливості 

управління забезпеченням розвитку промислових підприємств та пов’язані з 

цим поліпшення результатів їх фінансово-господарської діяльності. 

Одержані в дисертації наукові результати, концептуальні положення, 

методи та науково-методичні підходи до управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств знайшли практичне застосування в діяльності: 

ПАТ «Запорізький механічний завод» (довідка № 736/22 від 19.04.2017 р.), 

ПАТ «Мотор Січ» (довідка №15/07 від 05.06.2016 р.), ТДВ «Машинобудівний 
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 завод «Буран» (довідка №167/08 від 07.08.2016 р.), ПрАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» (довідка №032/211 від 

03.02.2017 р.), ПАТ «Старокраматорський  машинобудiвний завод» 

(довідка №1/142 від 24.01.2016 р.), ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» (довідка №17 від 29.01.2017 р.), ПАТ «Азовмаш» 

(довідка №І-12/11 від 13.04.2017 р.) (Додаток Я). 

Основні теоретичні положення, що становлять наукову новизну 

дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі 

ПВНЗ «Європейський університет» при викладанні дисциплін «Потенціал і 

розвиток підприємства», «Ефективність діяльності підприємств» 

(довідка №12/137 від 08.02.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення 

актуального наукового завдання розвитку теоретичних положень, розробки 

науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств. Всі основні наукові 

положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, одержано автором 

самостійно. Із наукових праць, підготовлених у співавторстві, використано 

тільки матеріали, які належать автору особисто. У цій роботі матеріали та 

висновки кандидатської дисертації автора не використовуються.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки та 

управління підприємствами» (м. Дніпропетровськ, 20 березня 2007 р.); 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг на міжнародних 

ринках товарів і послуг: глобальні аспекти» (м. Донецьк, 21-23 лютого 2012 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління в 

контексті адміністративної реформи» (м. Маріуполь, 8 грудня 2015 р.); 

International Scientific-Practical Conference «From Baltic to Black Sea: National 
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Models of Economic Systems» (м. Рига, 25 березня 2016 р.); International 

Scientific Conference «Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, 

Implementation Mechanisms» (м. Тбілісі, 29 квітня 2016 р.); International 

Scientific Conference «The Formation of Modern Economic Space: the Challenges of 

Globalization» (м. Куала-Лумпур, 30 листопада 2016 р.); International Scientific 

Conference «Modern trends in monitoring and ensure economic security» 

(м. Бангкок, 20 квітня 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Державне управління в контексті адміністративної реформи» (м. Маріуполь, 

25 травня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

викладено у 32 наукових працях, з них: 1 монографія, 22 статті у наукових 

фахових виданнях України (з яких 8 публікацій включені до міжнародних 

наукометричних баз даних), 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 8 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 

публікацій – 30,71 друк. арк. (особисто автору належить 29,44 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 425 

найменувань, 24 додатків. Загальний обсяг роботи становить 458 сторінок, із 

них 336 сторінок займає основний текст. Робота містить 68 рисунків та 51 

таблицю. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Діалектичний аналіз понятійного апарату системи управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств 

 

Сучасний стан промислово-господарського комплексу України та існуючі 

тенденції його розвитку вимагають нових підходів до управління цим 

комплексом, які дозволили б подолати фактори нестабільної ситуації, посилити 

ринкові конкурентні позиції господарчої одиниці, концентрувати ресурси на 

пріоритетних напрямах розвитку, інтегруватися в світогосподарські процеси. 

Світовою практикою доведено, що перспективним у цьому плані є комплекс 

заходів, що застосовуються в управлінні забезпеченням розвитку промислових 

підприємств, зокрема розробка методів і моделей такого управління. 

В економічній теорії поширена значна кількість підходів до трактування 

поняття «розвиток», «розвиток підприємства», «забезпечення», «ресурси». 

Відсутність єдиного універсального підходу, а також суперечливість між 

деякими визначеннями понятійного апарату системи управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств, потребує проведення ґрунтовнішого 

аналізу цих понять з метою створення несуперечливого теоретичного підґрунтя 

та чітких термінів, які будуть використані в даному дослідженні. Враховуючи 

багатоаспектність та багатогранність понять «розвиток» та «розвиток 

підприємства», проведемо діалектичний аналіз саме цього поняття. 

Т.Б. Надтока та Г.А. Какуніна під розвитком підприємства розуміють 

сукупні зміни у його соціально-економічній системі, які направлені на його 

перехід у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Напрям цього процесу, зазначають 

автори, може бути як позитивним, так і негативним (Надтока, Какуніна, 
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Мартякова та ін., 2011). У даному визначенні автори наголошують, що 

розвиток підприємства, по-перше, необхідно розглядати як процес, по-друге, 

розвиток має полярність, тобто, негативний розвиток – деградація, це теж 

результат розвиваючих змін на підприємстві. 

З точки зору властивостей, які з’являються в процесі розвитку на 

підприємстві, розглядається розвиток в роботі (Плугіна, 2011, с. 193), 

стверджуючи наступне: розвиток підприємства – це набуття нових якостей і 

зміна кількісних і структурних характеристик техніко-технологічних, 

організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних ресурсів на основі 

ефективного використання інтелектуально-кадрових ресурсів та інформаційних 

технологій. 

Подібної думки дотримується і Р.О. Побережний, який вважає, що 

розвиток підприємства – це спрямована зміна якісного стану організації, її 

структури, складу або властивостей, кількісних чи якісних змін елементів 

організації. При цьому він вбачає однакові властивості у розвитку організації та 

розвитку суспільства («філософському розвитку») – циклічність і спіральність 

(Побережний, 2012, с. 90). 

Як «об'єктивну зміну тільки якісних характеристик системи, яка 

обумовлена як фундаментальними законами природи (єдності та боротьби 

протилежностей, переходу кількість у якість, розвитку суспільства по спіралі та 

нагору), так і закономірностями функціонування конкретних систем (старіння 

устаткування, набуття досвіду й знань співробітниками, виснаження природних 

ресурсів), при якій формуються нові властивості системи» (Афанасьєв, 

Рогожин та Рудика, 2003, с. 23) – розуміють розвиток підприємства 

М.В. Афанасьєв, В.Д. Рогожин та В.І. Рудика. 

Е.М. Коротков під розвитком підприємства розуміє сукупність змін, які 

зумовлюють нову якість та зміцнення життєздатності системи, її здатність 

опиратися руйнівним силам (Коротков, 1997, с. 31). У даному визначенні 

можна відмітити тотожність в розумінні понять «розвиток» та «адаптація 

підприємства». 



  46 

 

Досить широкого значення набуває поняття «розвиток підприємства» у 

визначенні О.В. Раєвнєвої в роботі (Раєвнєва, 2006, с. 54). Підприємство для неї 

– відкрита система, яка трансформується в просторі та часі в результаті зміни 

глобальних цілей. Спосіб зміни вона визначає як формування нової 

дисипативної структури і переведенням її в новий атрактор функціонування. 

Досить цікавим та лаконічним є визначення розвитку підприємства в 

роботі С.П. Дунди, який вважає, що розвиток підприємства відбувається через 

сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін економічної природи, що 

настають унаслідок суперечності у внутрішньому середовищі та впливів 

факторів зовнішнього середовища (Дунда, 2011). Тобто, з даного визначення 

можна зрозуміти, що розвиток підприємства можливий тільки в тому випадку, 

коли на підприємстві з’являються труднощі, які мають бути подолані. 

З наведених визначень та трактовок поняття «розвиток підприємства» 

можна передбачити, що у такій системі як підприємство, відбуваються зміни 

незворотного характеру, оскільки кожен з наведених авторів говорить про 

зміну якості системи. Тобто соціально-економічна система підприємства 

послідовно переходить з одного стану в інший від початку задекларованих змін 

до моменту закінчення цього процесу. 

При цьому через процеси змін забезпечуються спонтанні чи керовані 

переходи від одного неповторного стану до іншого. А оскільки на кожному 

етапі (стадії) розвитку підприємства неможливо повторити якість, кількість та 

силу впливу чинників, які покликали до життя його розвиток, то можемо 

говорити про таку характеристику розвитку як незворотність. 

Наступною важливою характеристикою процесу розвитку підприємства 

слід зазначити об’єктивність. Вона випливає з того, що соціально-економічні 

зміни у системі підприємства, будучи задані, відбуваються все ж спонтанно і не 

залежать повністю від волі та бажань власників, менеджерів, працівників, 

інвесторів, кредиторів. 

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати дію різноманітних 

чинників (внутрішнього та зовнішнього характеру) на стан, причину і наслідки 
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діяльності підприємства. Ці чинники виступають результатом взаємодії 

економічних предметів (об'єктів), їх різних властивостей, рис і параметрів. 

Представимо цю дію у вигляді своєрідного алгоритму, щоб наочно показати 

перебіг процесу розвитку і позиціонувати поняття «розвиток підприємства» в 

системі економічних категорій (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Алгоритм розвитку промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором 

Чинник впливу  
(об’єкт, явище чи процес 

внутрішнього або 

зовнішнього середовища) 

Промислове підприємство 

Причина  
(сукупність властивостей, параметрів, якостей 

об’єктів, явищ, процесів у середовищі 

господарювання) 

Зміна  
(зміна стану соціально-економічної системи 

підприємства, набуття нових якостей його 

складовими) 

Рух  
(повторювані (циклічні) зміни соціально-

економічної системи підприємства у напрямку 

вдосконалення чи регресу) 

Розвиток 
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На таку вагому складову розвитку промислового підприємства як рух 

звертає увагу О.Є. Кузьмін: розвиток кожної організації має циклічний 

характер, тобто проходить через певні стадії життєвого циклу, що визначають 

особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової та інших видів 

діяльності (Кузьмін, 2003, с. 78). 

З точки зору стратегічної складової, розглядають розвиток підприємства 

М.Х. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедуорі, які розуміють під ним: довгострокову 

програму вдосконалення можливостей вирішувати різні проблеми і здатність до 

відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління 

культурою організації (Мескон, Альберт та Хедуорі, 1994, с. 483). Дане 

визначення висвітлює тільки одну властивість розвитку, тому не може 

вважатися універсальним. Більш того, навіть така одна властивість та 

націленість підприємства на позитивні зміни може проявлятися з різним 

ступенем інтенсивності: маємо на увазі зміни адаптивного характеру, коли 

підприємство просто пристосовується до поточних умов діяльності; 

реактивними називають радикальні й болісні для підприємства зміни всієї його 

соціально-економічної системи; до випереджального рівня змін надається 

підприємство з великим запасом міцності та великим рівнем диверсифікації. 

Про позитивну спрямованість розвитку підприємства свідчить і 

визначення В. Кифяка (Кифяк, 2011), який визначає розвиток підприємства як 

постійну взаємодію у динаміці підсистем, передумов, факторів і принципів, 

спрямованих на кількісні та якісні зміни у функціонуванні підприємства для 

отримання пріоритетів. Попри те, що таке визначення є досить розмитим, з ним 

можна співвіднести декілька видів проявів процесів розвитку на підприємстві. 

Наприклад, за якістю змін у соціально-економічній системі підприємства такий 

розвиток можна оцінити як прогресивний, тобто всі процеси спрямовані на 

підвищення якості діяльності, на хід «від вищого до нижчого». Об’єктом змін у 

такому визначенні виступає лише економічний розвиток (а не техніко-

технологічний чи соціальний), оскільки вказують на його безперервність: в 

процесі економічного розвитку безперервно удосконалюються методи, способи, 
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форми економічної роботи підприємства. 

На безперервність розвитку підприємства вказує В.О. Василенко: 

розвиток підприємства – це «це не разові перетворення з метою досягнення 

найкращого (а тому і споконвічного) стану системи, а процес, що не 

припиняється в часі, плин якого не завжди відбувається постійно і безупинно, 

найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною та 

охопленням криз» (Василенко, 2004, c. 102). У даному визначенні автор лише 

конкретизує процес розвитку та його динамічну властивість, але при цьому не 

зазначає, чи є важливими для характеристики процесу такі параметри, 

наприклад, як глибина, ефективність, спрямованість. Адже вихід з кризи не 

завжди дозволяє досягнути докризових результатів підприємства і чи 

правомірно в цьому випадку говорити про розвиток? Окрім того, не зовсім 

зрозуміло, що автор має на увазі, зазначаючи, що процес розвитку в часі 

невпинний, але не завжди відбувається постійно? Отже, маємо логічне 

протиріччя в самому формулюванні поняття. 

При цьому, як вірно зауважено в роботі (Цопа, 2009, с. 26), 

закономірність зміни стану підприємства диктується еволюційними змінами 

економічних інститутів, циклічними процесами, змінами ринкової кон'юнктури 

і конкретного конкурентного середовища. Розвиток, як незворотний, 

спрямований, закономірний процес, призводить до виникнення нового стану 

системи, виступає головною умовою виживання і адаптації промислового 

підприємства до сучасних економічних умов. Загальна оцінка розвитку 

промислових підприємств є оцінкою динаміки функціонування підприємства, 

його зовнішнього середовища, безпосередній синтез оцінки розвитку. Синтез 

оцінки розвитку підприємства передбачає зіставлення оцінки показників 

динаміки функціонування підприємства за сферами діяльності з показниками 

динаміки зовнішнього середовища і з траєкторією порога безпеки. 

На рис. 1.2 відображена графічна інтерпретація структурних елементів 

системи розвитку підприємства, де Q  – якість функціонування підприємства. 
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Рис. 1.2. Графічна інтерпретація структурних елементів  

системи розвитку підприємства 

Примітка: побудовано автором на основі (Цопа, 2009, с. 27) 

 

Як бачимо з наведеного рисунка, нижня межа розвитку підприємства 

3( )m t визначається автором, виходячи з:  

а) необхідності заощаджень і зростання значень якості функціонування 

підприємства вище порогу безпеки 
1( )m t  (інтервали 

0t та 
2t );  

б) зростання якості функціонування підприємства 
2( )m t  в порівнянні з 

попередніми періодами;  

в) темпів приросту якості функціонування підприємства не нижче 

відносного приросту економіки і конкретного ринкового оточення 
4( )m t  

(інтервали 
4t ). 

Тобто, оцінка розвитку підприємства базується на співставленні або 

порівнянні показників динаміки функціонування підприємства і показників 

динаміки зовнішнього середовища. Елементами останнього можуть 

виступати, наприклад, ринок збуту продукції, ринок ресурсів, конкуренті, 
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інституційні фактори тощо. 

Як якісну зміну складу зв'язків (тобто структури) і функціонування 

системи, тобто якісну зміну самої системи розуміє розвиток підприємства 

Л.І. Кринська в роботі (Кринська, 2004, с. 97). З такого визначення не 

зрозуміло, чи відбуваються при змінах системи події, які, власне, розвиток і 

характеризують, тобто: незворотність (у авторки – функціонування, тобто 

оборотність, або циклічне відтворення певної системи функцій); 

закономірність (у авторки не пояснюється, яким чином зв’язки в системі 

можна змінити, а якщо зміна ця незакономірна, вона може спричинити 

випадкові процеси катастрофічного типу); спрямованість (відсутність цієї 

характеристики робить неможливим накопичення змін, і сам процес може 

втратити характерну для розвитку єдину, внутрішньо взаємозалежну лінію). 

О.В. Шубравська розвиток підприємства також розуміє як зміну його 

стану: «це процес переходу системи з одного стану в інший, що 

супроводжується зміною її якісних і кількісних характеристик» (Шубравська, 

2005, c. 37). Так само, як Л.І. Кринська, дослідниця не акцентує увагу на 

основних характеристиках розвитку, не аналізує їх, а користується 

загальноприйнятою думкою щодо розвитку взагалі, зосереджуючись далі на 

напрямах дослідження сталого економічного розвитку. 

У зв’язку з тим, що аналіз визначень розвитку наводить на думку про 

недостатність вивчення його основних характеристик, слід зупинитися більш 

докладно на такій характеристиці розвитку як закономірність, адже процеси, 

які можна описати в рамках цієї характеристики, відображають і ті, які є 

об’єктом нашого дослідження, а саме – дивергенцію і конвергенцію при 

забезпеченні розвитку промислових підприємств.  

Отже, ознаками закономірності є: нерівномірність і гетерохронність, 

нестійкість, сенситивність, кумулятивність, дивергентність –

конвергентність. 

Стосовно розвитку підприємства ці характеристики можуть бути 
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пояснені так:  

- нерівномірність – функції, процеси і структури в рамках одного 

підприємства розвиваються неоднаково і нерівномірно, що зумовлено 

такими суб’єктивними факторами як місія та задачі підприємства та такими 

об’єктивними які синергетична дія факторів зовнішнього середовища;  

- гетерохронність – кожен елемент системи (підприємства) та кожна 

його функція неоднаково розвиваються в часі; 

- нестійкість – розвиток завжди проходить через нестійкі періоди (що 

дозволяє говорити про кризи розвитку); 

- сенситивність – в життєвому циклі підприємства завжди є період 

підвищеної сприйнятливості до зовнішніх впливів (це стадії становлення та 

зростання); 

- кумулятивність – результат розвитку попередньої стадії включається 

в наступну; 

- дивергентність (розгортання, розширення) – підвищення 

різноманітності властивостей підприємства в процесі його діяльності. В 

економічному словнику дивергенція трактується як рух по розбіжних лініях 

(Економічний словник, 2012), що може спричинити як набуття нових якостей, 

які збільшують стабільність та конкурентність системи (підприємства), так і 

розрив між її окремими структурними елементами. Так, відсталість або 

недостатня розвиненість технологічної складової при переважаючому рівні 

виробничого обладнання або кадрового потенціалу веде до зниження 

реальної прибутковості та темпів економічного зростання, а отже рівня 

розвитку. Зворотний процес – конвергенція – згортання процесів розвитку 

аж до їх природного затухання або поглинання іншими процесами більш 

глобальної системи. У рамках підприємства конвергенційні процеси можуть 

бути спрямовані на вирішення таких завдань: 1) забезпечення рівня 

спеціалізації підприємства на основі наявності ресурсу та внутрішніх і 

зовнішніх потреб ринку; 2) формування стратегії соціоекономічного 
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розвитку підприємства з метою мобілізації та активізації його ресурсів; 

3) забезпечення тісних зв’язків між різними елементами системи 

(підприємства), що дасть можливість структурної оптимізації сфер 

функціонування всіх його складових (Газуда, 2015, c. 83). 

Більш-менш закономірності розвитку представлені у визначенні 

Ю.С. Погорєлова, який під розвитком розуміє безупинну та якісну зміну 

станів підприємства, що відбувається за штучно встановленою процедурою 

або природною програмою. У результаті, вважає він, у підприємства як у 

більш складної системи виникають, розкриваються та можуть бути 

реалізовані нові можливості та властивості, якості та характерні риси, що 

дозволяють підприємству вирішувати нові завдання та функції, по-іншому 

позиціонувати себе в зовнішньому середовищі та з новою силою протидіяти 

негативним зовнішнім та внутрішнім впливам (Погорєлов, 2012, c. 32). На нашу 

думку, визначення цього дослідника вказує на те, що перманентний розвиток 

підприємства є обов’язковою умовою його ефективного функціонування на 

ринку, а інтенсивність, спрямованість та траєкторія розвитку визначається 

сукупністю факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. У рамках 

нашого дослідження таке визначення може вважатися достатнім. 

Зрозуміло, що розвиток підприємства – це визначена програма дій та 

заходів з метою досягнення поставленої мети. Для здійснення цих заходів 

потрібне відповідне забезпечення, за рахунок та на основі чого буде 

відбуватись процес розвитку (Русінова, 2017a; Русінова, 2017j). 

Під поняттям «забезпечення» загалом прийнято розуміти: 

1. Процес дії. 

2. Ресурси, що забезпечують можливості (Забезпечення. Толковий 

словник). 

Тобто, дане поняття включає в себе аспекти як процесного так і 

ресурсного підходу. Розглянемо спочатку, що таке забезпечення з точки зору 

процесного підходу. 
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Як відомо, процесний підхід розглядає будь-яку діяльність як 

взаємозв’язок чотирьох управлінських функцій: планування, організації, 

мотивації і контролю (Мескон, Альберт та Хедуорі, 1994). Функції 

управління в процесному підході мають дві загальні характеристики: всі 

вони вимагають прийняття рішень, і для всіх необхідна комунікація. 

Прийняття рішень і комунікація грають роль сполучних процесів при 

здійсненні планування, організації, мотивації і контролю. 

Тож перше місце у формуванні комфортного середовища для 

діяльності підприємства займає планування забезпечення а) ресурсами, 

б) активами, в) агентами зовнішнього середовища (постачальниками, 

підприємствами-конкурентами, інвесторами та ін.) Окрім того, що 

забезпечення планування (особливо на початковому етапі роботи 

підприємства) є основним комунікативним інструментом між ним і 

зовнішнім середовищем, воно виконує чимало важливих внутрішніх 

функцій, зокрема: 

– дозволяє перевірити підприємницьку ідею на раціональність та 

реалістичність ще до її практичної реалізації; 

– дає можливість виявити у зародковому стані ті проблеми розвитку 

підприємства, які в майбутньому загрожують перерости в серйозні 

перешкоди та істотно ускладнити роботу; 

– дозволяє одержати інструмент контролю та управління, який 

забезпечує планомірне просування підприємства до поставленої мети. 

На кожному підприємстві, крім функцій, безпосередньо пов'язаних з 

виконанням його місії, існує безліч процесів щодо забезпечення основної 

діяльності: контроль якості, логістика, облік фінансово-господарської 

діяльності, комп'ютерне, інформаційне та господарське обслуговування 

виробничого процесу. Загалом всі ці функції можна об’єднати поняттям 

організація забезпечення, яка являє собою послідовність операцій, 

підпорядкованих одній кінцевій меті – створенню продукту, що представляє 
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цінність для споживача. Роботу над створенням такого продукту можна 

описати як безперервну серію взаємопов'язаних дій, що перетворює входи на 

виходи. Тобто часто вихід одного процесу є входом для іншого. Весь же 

процес управління визначається сумою всіх пов'язано виконуваних функцій. 

Технологічно процесний підхід до дослідження можна здійснювати 

послідовно, паралельно і послідовно-паралельно. Кожен з цих видів 

процесного підходу має право на використання, але найбільш життєздатним 

є послідовно-паралельний підхід.  

Мотивація забезпечення у процесному підході являє собою процес 

сполучення цілей підприємства і цілей працівника для найбільш повного 

задоволення потреб обох, систему різних способів впливу на персонал для 

досягнення намічених цілей і працівника і підприємства (Бовикін, 2004, 

с. 48). Керівнику слід визначити коло потреб своїх працівників і забезпечити 

для них спосіб задовольнити ці потреби через гарну роботу. Іншими 

словами, керівник повинен знову ж самостійно шукати способи і засоби 

мотивації підлеглих працівників до продуктивної праці. Практичним 

втіленням цього положення є раціональна модель трудових відносин 

«Штучний управлінський інтелект», за авторством російського науковця 

В.І. Бовикіна (2004), яка вже успішно впроваджена і працює на десятках 

виробничих підприємств.  

Щоденним поточним процесом, що покликаний забезпечити виконання 

планів і задач підприємства є забезпечення контролю. Прийнято виділяти 

три аспекти управлінського контролю: 

1. Встановлення стандартів, або точне визначення конкретних 

проміжних цілей, які повинні бути досягнуті в позначений при плануванні 

відрізок часу. 

2. Вимірювання того, що досягнуто насправді, і порівняння 

досягнутого з очікуваними результатами. 

3. Визначення відхилень від початкового плану і виявлення причин 
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відхилень з метою його коректування (Куцик, 2016). 

Кожна з названих функцій управління повинна здійснюватися – або 

самим керівником підприємства чи підрозділу, або за допомогою планової 

служби, але під ретельним і постійним контролем з боку керівника. 

Фактично детальне планування і постійний контроль – невід'ємні складові 

повноцінної праці будь-якого керівника. 

Таким чином, забезпечення розвитку як процес виглядає як 

безперервна серія взаємопов’язаних функцій, для виконання яких існують 

певні формальні процедури та опції з планування, організації та контролю 

діяльності, що вважаються основними функціями управління. Та в сучасних 

умовах слід враховувати певні труднощі при його використанні, оскільки до 

сьогодні переважна частина вітчизняних підприємств має лінійно-

функціональну організаційну структуру, яка не сприяє зорієнтованості 

підприємства на кінцевий результат; більшість керівників підприємств і 

ключових посадовців також не підготовлені до роботи за стандартами 

процесного підходу, багато хто з них має вузьку спеціалізацію, а отже не 

готовий до керівництва інтегрованими управлінськими структурами. 

Поняття «забезпечення» розглянемо далі з точки зору ресурсного 

підходу. Ключовою категорією, щодо якої вибудовується дискурс цього 

підходу, є ресурси. Для підприємства це ресурс предметів праці; трудові; 

інформація. Залучення всіх наявних ресурсів до процесу виробництва 

товарів і послуг створює повну зайнятість ресурсів, або їх забезпечення. 

Отже забезпеченням в рамках нашого дослідження ми будемо вважати такі 

ресурси, які забезпечують подальший розвиток підприємства, створюючи 

повну зайнятість. Еволюцію поняття «ресурси» представлено в наступні 

таблиці (табл. 1.1). 

Таким чином, дослідження поетапного становлення ресурсного підходу 

дозволяє виділити чотири групи основних тлумачень поняття «ресурси 

підприємства»: 
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Таблиця 1.1 

Еволюція поняття «ресурси» 

Етап Дослідники Характеристика етапу 

1 2 3 

Змістове наповнення 

концепту «ресурси» за 

рахунок обґрунтування 

понять «праця», «земля», 

«капітал», «підприємництво» 

та ін. як факторів 

виробництва та джерела 

ренти. 

Д. Рікардо, Дж. Мілль, 

Т. Мальтус, 

Й. Шумпетер, 

К. Маркс, Ж. Сей, 

А. Маршалл. 

Початок наукового обґрунтування 

понять «ресурси» й «рента». На 

початку XIX ст. обґрунтовано у 

якості ресурсів поняття «праця» 

(А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс), 

«земля» (Дж. Мілль, Д. Рікардо), 

«капітал» (К. Маркс). На початку XX 

до них додається «підприємництво» 

(Й. Шумпетер). Залежно від того, 

який фактор є пріоритетним при 

веденні виробничої діяльності, 

формуються два види отримання 

доходу «рикардіанська рента» – 

дохід отримується від цінних паперів 

на природні ресурси (земля, надра, 

водні ресурси тощо) та результати 

наукової діяльності (патенти й 

авторські права); «шумпетеріанська 

рента» – дохід отримується від 

підприємницького ризику в складних 

та невизначених умовах, та від 

застосування інтенсивних 

технологій. 

Формування ресурсних 

теорій (від теорії ресурсних 

переваг до теорії фірми). 

Обґрунтування ідеї, що 

унікальні ресурси та 

організаційні здібності 

визначають конкурентні 

переваги підприємства. 

Е. Пенроуз, 

Д. Річардсон, 

Дж. Барні, Б. Лоусбі, 

Б. Вернерфельт, Д. Tic, 

Р. Рамельт, Н. Фосс. 

Уведення в науковий обіг терміна 

«здатність» – знання, уміння й досвід 

здійснення різних видів діяльності. 

Фірму вказані дослідники розуміють 

як сукупність виробничих ресурсів 

(фізичних і людських), окреме 

використання яких поза фірмою 

неможливе, оскільки для організації 

в такому разі немає можливості для 

створення конкурентних переваг і 

отримання прибутку. Можливість 

накопичення організаційно 

специфічних ресурсів є основним 

обґрунтуванням існування фірми. 

Акцент на людину. Некодифіковане 

знання – «ключові компетенції». 

Ресурсна концепція 

стратегічного менеджменту. 

Поняття про стратегічні 

ресурси організації. 

Р. Грант, Г. Хамел, 

К. Прахалад, 

Д. Коллінз, 

С. Монтгомері, Д. Tic, 

В. Катькало. 

Розмежування здатностей на 

статичні та динамічні. Виявлення 

пріоритетних вмінь та видів 

діяльності, поглиблення навичок 

персоналу в цих вміннях та 

формування на цій базі категорії 

«компетенції». 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

  Поглиблення основних понять 

ресурсної концепції, зокрема таких 

як: фактори виробництва; продукти; 

ключові компетенції; ресурси; 

динамічні здатності. Конкурентні 

переваги організації визначаються 

володінням унікальними ресурсами й 

організаційною здатністю. 

Використання ресурсних 

концепцій в при поясненні 

принципів взаємодії 

об’єктів і систем у 

гуманітарних дослідженнях 

різного спрямування. 

Ресурси – елемент 

соціального обміну. 

Дослідження питання 

доступу до ресурсів у 

теоріях соціальної 

стратифікації. 

Дж. Хоманс, П. Блау,  

П. Сорокін, 

Л. Уорнер, 

В. Радаєв (1996). 

Інтерпретація соціальної поведінки 

як обміну («Теорія «соціального 

обміну», Дж. Хоманс та П. Блау) 

вводить до кола ресурсів розвитку 

поняття «соціальна поведінка»; 

теорія вертикальної стратифікації 

влади (П. Сорокін, Л. Уорнер, 

В. Радаєв) обґрунтовує, що на шляху 

доступу до ресурсів лежить 

соціальний фільтр, який розділяє між 

собою соціальні верстви (страти). 

Чим вища соціальна верства, тим 

необмеженіший доступ до ресурсів 

вона має. 

Подальший розвиток 

ресурсної концепції з 

урахуванням 

загальносвітових 

економічних трендів. 

І. Юзвішін (1996), 

М. Кастельс (2000), 

Н. Шандова (2013), 

О. Скаленко (1998). 

Дослідження закономірностей 

перебігу глобалізації, вивчення ролі 

інформатизації та інтелектуалізації в 

глобальних процесах. Як ресурси 

соціально-економічного розвитку 

суспільства обґрунтовано поняття 

«інформація» (І. Юзвішин, О. Скаленко), 

«знання» (М. Кастельс), «інтелект», 

«інновація» (Н. Шандова). Інформаційний 

метаресурс – здатність знаходити 

нові ресурсні варіанти. 

Формування та 

трансформація ресурсів в 

умовах забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства. 

П. Самуельсон, 

Дж. Хікс, Т. Тевес, 

С. Фішер, М. Фрідман, 

Л. Лендлер, 

В. Щелкунов, В. Геєць, 

О. Ареф’єва. 

Дослідження ефективного використання 

ресурсів підприємств для запобігання 

загрозам і для забезпечення 

стабільного функціонування 

підприємства в даний час і в 

майбутньому. Розгляд сукупності 

процесів та ресурсів підприємства з 

точки зору економічної безпеки, 

тобто об’єднання їх у єдину групу за 

функціональним принципом. 

Формування, використання 

та зберігання ресурсів з 

акцентуванням уваги на 

екологічній безпеці. 

Д. Вальтер, Д. Тейлор, 

Дж. Елкінгтон, Р. Ісаак, 

О. Прокопенко, 

А. Садеков, О. Попов, 

С. Харічков. 

Головною метою цього етапу є 

отримання прибутку від продажу 

екологічних товарів і послуг. 

Виробництво і продаж товарів 

«зеленого бізнесу» передбачає 

застосування технологій та методів, 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

  які справляють мінімальний 

негативний вплив на довкілля; 

використання таких товарів 

покращує умови життя споживачів і 

сприяє становленню їх екологічної 

свідомості. Енергоефективні 

технології, зниження використання 

підприємствами невідновлюваних 

природних ресурсів, раціональне 

користування відновлюваними 

ресурсами, формування внутрішніх 

джерел фінансування 

природоохоронних заходів з 

підвищення якості довкілля. 

Формування та 

використання ресурсів в 

умовах соціальної 

відповідальності 

підприємств. 

Г. Алоні, П. Друкер, 

А. Керролл, Д. Віндзор, 

Р. Штойєр, Д. Богиня, 

О. Грішнова, І.Булєєв, 

В. Герасимчук (2011), 

А. Колот (2007), 

В. Геєць (2004), 

Н. Діденко (2007), 

А. Динкін (2016). 

Соціальна відповідальність 

підприємства – це політика 

діяльності підприємства, спрямована 

на позитивний внесок у розвиток 

суспільства, а не лише отримання 

прибутку. Соціально відповідальне 

підприємство свідомо й 

цілеспрямовано обирає таку модель 

ведення бізнесу, яка дасть змогу 

позитивно впливати на певні 

суспільні групи, сфери суспільної 

діяльності, територію. Формування 

та використання ресурсів 

підприємства відбувається у повній 

узгодженості з принципами ведення 

соціально відповідальної 

господарської діяльності. 

Формування та 

використання ресурсів в 

умовах підвищення 

використання 

нанотехнологій та 

виробництва 

інтелектуальних продуктів. 

К.Е. Свейбі, 

Р.С. Каплан, 

Д.П. Нортон, 

Т. Стюарт, Е. Брукінг, 

Л. Едвінсон, 

А. Чухно (1999). 

Управління інтелектуальними 

ресурсами, яке дозволяє збільшувати 

ринкову частку підприємств, 

підвищувати їх ринкову вартість, 

оптимізувати всі види витрат та 

ефективність використання всіх 

ресурсів підприємства, збільшувати 

обсяги інноваційної діяльності тощо. 

Примітка: складено та доповнено автором на основі (Предєін, 2012) 

1. Ресурси підприємства – це запаси, цінності, можливості, їх джерела. 

Даний підхід було висвітлено в роботах А.Н. Азріліян (1999), 

А.Б. Борисова (2005), А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюк (2007), С.О. Микитюк (2010). 

2. Ресурси підприємства обмежуються рамками виробничої системи 

підприємства – це засоби виробництва, праці, предмети праці. Даний погляд на 



  60 

 

ресурси підприємства було представлено в дослідженнях 

Ю.П. Майданевич (2002), С.В. Мочерного, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко та 

С.І. Юрія (2005). 

3. Ресурси підприємства – це сукупність матеріальних, фінансових, 

енергетичних, технічних засобів та робочої сили (на думку М.І. Бєляєва, 

І.Г. Бєрєжної, В.Н. Маргєлова, Г.А. Петрова, В.І. Семенова (1980). 

4. Ресурси підприємства – це активи підприємства, якщо вважати 

активами підприємства майно в його матеріальній і нематеріальній формах. Цю 

ідею було розвинуто в роботах І.І. Бочкарьової та В.А. Бикова (2004), 

М. Станек, К. Кельян. 

Окремо необхідно звернути увагу на думку видатного винахідника у 

сфері вдосконалення ефективності виробництва і якості продукції, Джеймса 

Гарінгтона, який стверджує, що для досягнення ефективної роботи 

підприємства необхідно, в першу чергу навчитися правильно і творчо 

управляти п’ятьма основними елементами, притаманними будь-якій організації 

– процесами, проектами, змінами, знаннями й ресурсами. При цьому поняття 

«ресурси» розглядається в широкому розумінні, як всі види активів компанії. 

Ресурси, за Гарінгтоном, це джерело допомоги або підтримки, і наявні засоби 

(Харінгтон, 2008, с. 18). За його класифікацією ресурси поділяють наступним 

чином: партнерські альянси, рада директорів, будівлі й споруди, клієнти, 

службовці, обладнання, торговельні площі, нематеріальні активи, матеріально-

виробничі запаси, інвестори, знання, управлінський персонал, гроші, патенти, 

нерухоме майно, акціонери, постачальники, незавершені роботи, продукція і 

послуги, технології, фінанси. Крім того, автор поділяє ресурси на фінансові, 

фізичні, людські, інтелектуальні, інформаційні, організаційні та технічні. 

Наголошуючи на тому, що управлінська команда є ключовим ресурсом 

компанії, який здійснює найбільший вплив на її діяльність (Вовк, 2011). 

За результатами аналізу досліджень О. Ємельянова (2009), В. Мартиненка 

(2006), В. Новицького (2004), Н. Ревенка (2000), О.С. Русінової та 

Л.О. Черкашиної (2009), О.С. Русінової (2010), О.С. Русінової та Г.О. Блажевич 
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(2012) можна виділити такі групи ресурсів, які відіграють найважливішу роль в 

забезпеченні розвитку підприємства: 

– матеріальні ресурси (основні фонди та частка обігових фондів, а саме 

малоцінні та швидкозношувані предмети, пакувальні матеріали, паливо, 

електроенергія); 

– нематеріальні ресурси (об’єкти інтелектуальної власності тощо); 

трудові ресурси (управлінський, трудовий чи кадровий персонал, зайнятий на 

підприємстві за основною чи допоміжною діяльністю); 

– інтелектуальні ресурси (вміння, знання та навички для створення 

цінностей тощо); 

– фінансові ресурси (кошти та грошові надходження для виконання 

фінансових зобов’язань, здійснення витрат та стимулювання працівників); 

– енергетичні ресурси (первинні та вторинні джерела енергії, результатом 

використання яких є відрахування у бюджет); 

– техніко-технологічні ресурси (сукупність спеціалізованих знарядь, 

предметів та способів праці, за допомогою яких виробляються певні види 

однорідної продукції або надаються послуги, що задовольняють однорідні 

потреби); 

– інформаційні ресурси (сукупність технологічних елементів, завдяки 

використанню яких актуальна для організаційно-управлінських систем 

інформація збирається, зберігається, обробляється, передається та доводиться 

до користувачів за допомогою технічних засобів. Окрім технічних засобів 

обчислення, які забезпечують рутинні операції, до інформаційних ресурсів 

відносять і людський фактор, що забезпечує творчу обробку та інтерпретацію 

інформації, але він не може бути регламентований та формалізований). 

Таким чином визначено, що сукупність ресурсів, яка складає 

забезпечення, може відрізнятися за структурою (в залежності від напрямку 

розвитку підприємства), проте до основних ресурсів обов’язково належать 

перелічені вище. 

Визначивши основний зміст поняття «розвиток», дослідивши поняття 
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«забезпечення» з точки зору процесу дії та ресурсів, що забезпечують 

можливості, доходимо висновку, що під забезпеченням розвитку промислового 

підприємства необхідно розуміти сукупність ресурсів, необхідних для 

задоволення потреб підприємства в процесі розвитку, що передбачає 

досягнення відповідності структури та масштабності основних видів ресурсів 

на кожному етапі розвитку для вирішення поставлених завдань. 

Далі проведемо діалектичний аналіз поняття «управління». 

Загалом під управлінням розуміють процес розподілу й руху ресурсів в 

організації з наперед заданою метою, за наперед розробленим планом і з 

безперервним контролем за результатами діяльності (Кураков, 2004). У цьому 

визначенні, на наш погляд, пропущена одна важлива характеристика процесу, а 

саме управлінський вплив, який уже і уможливлює всі названі у визначенні дії 

– рух до мети, виконання плану, контроль результатів. Отже, у сим цим діям 

має передувати «розпорядча дія з регламентованою формою зворотного зв'язку, 

що здатна змінювати стан (параметри, властивості) об'єкта управління; 

суб'єктно-суб'єктний або суб'єктно-об'єктний процес, що реалізується в ході 

взаємодії двох або більше рівноупорядкованих систем, результатом якого є 

зміна в структурі (просторово-часових характеристиках) стану хоча б однієї з 

цих систем» (Скібіцька, 2016). 

Увагу на спрямованій дії суб’єкта управління на об’єкт акцентує 

А.Б. Борисов (2005), визначаючи управління як свідомий цілеспрямований 

вплив з боку держави, економічних суб’єктів на людей і економічні об’єкти з 

метою спрямувати їхні дії в потрібне русло й отримати бажані результати. Хоча 

не зовсім зрозуміло, чому в якості суб’єкта впливу цей автор виокремлює 

державу з-поміж інших економічних суб’єктів і чому ключовою ідеєю 

управління виводить сосунки «управління-підпорядкування», забуваючи при 

цьому вказати, що існують і зворотні впливи з боку об’єкта, які дозволяють 

корегувати асиметрію такого впливу. Отже, далі в своїх міркуваннях будемо 

виходити з того, що спрямованість процесу управління різнонаправлена, а 

система управління складна і має свої внутрішні зв'язки й залежності. 
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Використовуючи принцип зворотного зв'язку, менеджер забезпечує реалізацію 

управлінського рішення на основі інформації, що виражає реакцію об’єкта на 

розпорядчий вплив. Будь-який управлінський вплив на персонал – це взаємодія, 

що викликає активність, комплекс динамічних, фізичних і психічних процесів 

як у суб’єкта впливу, так і в об’єкта. 

З точки зору цілеспрямованої дії суб’єкта управління на об’єкт, 

Б.А. Райзберг під управлінням розуміє: 

1) свідому цілеспрямовану дію з боку суб’єктів, керівних органів на 

людей і економічні об’єкти, здійснювану з метою спрямувати їхні дії й 

отримати бажані результати; 

2) великий підрозділ найвищих органів управління, департамент 

(Райзберг, 2005). 

З точки зору кібернетичного підходу Г.Б. Казначевська під управлінням 

розуміє процес переведення керованої системи в наперед заданий стан за 

допомогою інформаційної дії, що спрямовується від керуючої системи 

(Казначевська, 2007). 

Досить широке визначення управління дається в колективній монографії 

за редакцією С.І. Михайлова (2006), де під управлінням підприємством або 

іншими первинними суб’єктами господарювання розуміється постійна й 

систематична дія на діяльність його структур для забезпечення злагодженої 

роботи та досягнення кінцевого позитивного результату. 

Більш розгорнуте визначення досліджуваного поняття дають 

З.П. Румянцева, Н.А. Саломатін, Р.З. Акбердін (2002): управління 

підприємством – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно 

підготовлені фахівці формують організації (підприємства) та управляють ними 

шляхом постановки цілей і розробки способів їх досягнення. Даний процес 

передбачає виконання функцій планування, організування, координації, 

мотивації, здійснюючи які, менеджери забезпечують умови для продуктивної й 

ефективної праці зайнятих в організації працівників та отримання результатів, 

що відповідають цілям, направляючи працю, інтелект, мотиви поведінки 
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людей, що працюють в організації. 

Про складність та системність даного процесу говорить Г.С. Вечканов, 

під управлінням розуміючи елемент, функцію організаційних систем, що 

забезпечує збереження певної структури, підтримку режиму діяльності, 

реалізації програми, цілей діяльності. Але, наголошуючи виключно на 

функціональному призначенні управління, він обґрунтовує тільки суб’єктні 

компоненти цієї дії: уміння організувати, включаючи здатність делегувати 

повноваження і підприємницької інтуїції (Вечканов, 1998). Розвиваючи ідею 

суб’єктності в управлінні, слід тоді говорити про різні за видами способи 

суб’єктного впливу: експліцитні й імпліцитні, безпосередні й опосередковані, 

навмисні й ненавмисні, котрі можуть реалізуватися безпосередньо у взаємодії, 

у письмовому й усному мовленні (Скібіцька, 2016). Не зупиняючись докладно 

на цих видах впливу, зазначимо лише, що застосування різних типів впливу 

залежить від багатьох факторів, таких як суб’єкт управління та його характерні 

ознаки, управлінська ситуація, ресурси, умови та обмеження, які можуть 

впливати на прийняття рішення та подальші управлінські дії.  

Фактори, які стосуються суб’єкта управління, обґрунтовані 

В.М. Колпаковим (2004). Це професійний (рівень освіти, професійна 

кваліфікація, досвід роботи, організаторські здібності, дисциплінованість, 

творча активність); духовний (внутрішня культура, правова і екологічна 

культура, свобода особистості); соціально-психологічний (індивідуально-

особистісні характеристики, мотиваційна сфера особистості, інтелектуально-

пізнавальний, емоційно-вольової компоненти); соціально-психологічні якості 

колективу, пов'язані з організаційною культурою. 

Управлінська ситуація відображає особливості проблеми, яку потрібно 

вирішувати і включає: фактор часу і терміновість прийняття рішення; кількість 

учасників управлінської ситуації, їх цілі та інтереси; значимість витрат і 

результатів для подальшого розвитку організації; ступінь ризику; наявність 

альтернатив; взаємозв’язок з іншими аспектами діяльності підприємства 

(Салімова та Салімов, 2010). 



  65 

 

Кожен з перерахованих факторів суттєво впливає на якісні 

характеристики управлінського рішення. Наприклад, вплив фактора «кількість і 

цілі учасників управлінської ситуації» багато в чому залежить від того, до якого 

типу належить прийняте рішення – до індивідуального чи групового. Для 

індивідуальних рішень характерний більш високий рівень суб’єктивності, на їх 

прийняття витрачається менше часу, оскільки їх не потрібно узгоджувати на 

проміжних етапах. Але ж на прийняття волюнтаристських індивідуальних 

рішень часто не впливає і попередній аналіз необхідної інформації. Тому 

рішення, що приймаються індивідуально, частіше, ніж групові, виявляються 

неякісними, небезпека помилитися в них більше. Це багато в чому викликано 

складністю прийнятих рішень, що вимагають багатоаспектного розгляду, а 

отже, і використання різноманітних, спеціалізованих знань. Колективне 

(групове) рішення має ряд переваг в порівнянні з індивідуальним. Це більш 

повне інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень через залучення 

різних фахівців з проблеми. Учасники груп доповнюють знання один одного, 

що дозволяє ретельніше дослідити проблему і виробити якісне управлінське 

рішення. 

Групові рішення, як правило, більш обґрунтовані, чому сприяє сам 

механізм роботи групи, поєднання цілей та інтересів її учасників, а також 

багатоваріантність розробок. Однак якість групового управлінського рішення 

може бути істотно погіршено: через великі витрати часу, викликані 

необхідністю обговорення проблеми і створення умов взаємодії членів групи; 

можливості тиску більшості або керівників вищої ланки управління, що знижує 

творчий потенціал учасників, котрі приймають рішення; відсутність чіткої 

відповідальності за прийняття остаточного рішення. 

Рівень ризику при прийнятті рішення впливає на його якість. 

Управлінське рішення може прийматися і виконуватися в умовах визначеності, 

ризику і невизначеності. В умовах визначеності керівник точно знає всі 

можливі варіанти дій і результат використання кожного варіанта. В даному 

випадку може бути прийнято якісне управлінське рішення. В умовах ризику 
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керівник точно знає всі можливі результати, але може визначити ймовірність 

отримання того чи іншого результату (наприклад, рішення страхової компанії 

про встановлення страхової премії на такому рівні, який здатний забезпечити 

покриття можливих збитків і принести компанії прибуток). В даному випадку 

якість прийнятого управлінського рішення залежить від способу оцінки ступеня 

ризику і використання одного з методів її зниження. Способи оцінки рівня 

ризиків включають об'єктивний (статистичний), суб'єктивний (експертний) 

способи, а також комбінований метод (Фінанси, 2002). Найточніше рівень 

ризику може бути оцінений за допомогою статистичного методу. Широке 

поширення даний метод має, зокрема, при прийнятті інвестиційних рішень. 

При цьому методі величина ризику вимірюється двома критеріями: 

середньоочікуване значення досліджуваного показника (доходу, отриманого від 

вкладення капіталу; економічної рентабельності інвестицій) і коливання 

(мінливість) можливого результату. 

Ресурси, умови та обмеження, які можуть впливати на прийняття рішення 

та подальші управлінські дії ми б віднесли до факторів внутрішнього впливу. 

Це можуть бути: цілі й стратегія організації, її розмір і складність структури. 

Складністю та новизною може характеризуватися й технологія чи продукція 

підприємства. Рівень кваліфікації персоналу, організаційна культура, 

прийнятий в організації стиль управління також можуть стати факторами, що 

плинуть на управлінське рішення. 

Таким чином, на досягнення суб’єктами цілей і забезпечення стабільності 

та динамічності розвитку керованого об’єкта (таке визначення управління дає 

сучасний економічний енциклопедичний словник) впливають, як показав 

попередній аналіз, фактори зовнішнього середовища, ті, які пов’язані з 

особливостями організації і особистістю особи, що приймає рішення 

(керівника, як правило, або керівника окремого управлінського процесу), а 

також фактори, пов’язані з особливостями вирішуваної проблеми.  

У вищенаведеному аналізі ми спробували представити управління як 

процес, тобто сукупність безперервних і послідовно виконуваних дій з 
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формування і використання ресурсів підприємства для досягнення ним 

поставлених цілей, далі розглядали фактори, які сприяють або перешкоджають 

перебігу цього процесу, систематизували їх за принципом суб’єкта впливу і 

дійшли висновку про його складність, різноспрямованість та інтерферентний 

характер, оскільки одне управлінське рішення може змінити (в бік збільшення 

або зменшення) навіть спектр діяльності підприємства. 

Разом з тим, усі управлінські дії це одночасно відносно самостійні, 

однорідні, спеціалізовані та відокремлені види управлінської діяльності, 

об'єктивно необхідні для реалізації цілей системи управління, які називаються 

функції управління. Докладніше про функції управління розмірковують 

О.М. Мідюк, Л.В. Горканова та О.С. Янгічер (2008), розуміючи під ним 

сукупність процесів, що забезпечують підтримку системи в заданому стані й 

(або) переводять її в новий, більш життєздатний стан шляхом цілеспрямованих 

впливів. Вироблення таких впливів передбачає збір, передачу та обробку 

необхідної інформації, прийняття рішень тощо. 

Функція виступає в якості змісту управлінської діяльності, на які вона 

розчленовується за двома основними ознаками. Перший з них – це визначена в 

часі логічна послідовність виконання управлінських робіт, яка об'єктивно 

випливає з сутності цієї діяльності. Друга ознака відображає специфіку об'єкта 

управління, тобто його характер, галузеву приналежність. Таким чином, 

функція управління – це розподілені в часі та виокремленні за характером 

об'єкта управління види управлінської діяльності. Часова послідовність 

виконання управлінських робіт закріплена в першому типі функцій, які 

називаються загальними, універсальними або базовими, характер об'єкта 

управління відбивається в другому типі функцій, які називаються конкретними. 

Тож далі до нашого аналізу щодо управління залучаємо роботи та опції, які 

його представляють саме таким чином. 

Виключно через функції управління в економічному словнику-довіднику 

за редакцією С.В. Мочерного (1995) управлінню надають такий зміст: це 

процес планування, організації, мотивації й контролю, необхідний для 



  68 

 

формулювання та досягнення цілей організації. 

З функції «планування», власне, і починається процес управління, це 

один із способів, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок 

зусиль усіх членів організації до досягнення її загальних цілей. 

Навколо процесу виробництва переплітаються інтереси різноманітних 

суспільних груп – стейкохолерів: працівників та власників, споживачів, 

місцевого населення, загальнодержавних та місцевих органів влади тощо. 

Практика високорозвинених країн світу свідчить, що варто узгодити інтереси 

кожної із указаних груп на етапі стратегічного планування діяльності, метою 

якого є обґрунтування можливостей та шляхів ефективного функціонування і 

розвитку підприємства на ринку в довгостроковій перспективі.  

На рівні нашого дослідження, що присвячене забезпеченню розвитку 

промислових підприємств, функцію планування доцільно розглядати в 

контексті методологічних підходів, спрямованих на підвищення ефективності 

промислового виробництва. 

Методологія стратегічного планування є предметом розгляду великої 

кількості наукових та навчально-методичних праць (Б. Андрушківа, Н. Кирич, 

О. Погайдак, Л. Мельник, С. Співака (2016), М. Белопольського (2014; 2016; 

2016а); В. Винокурова (1996); Т. Циби (2009), В. Чичун (2011) та ін.). Серед 

найпоширеніших є метод SWOT-аналізу, який дає змогу виявити та зіставити 

сильні та слабкі позиції, можливості та загрози певного напрямку діяльності 

(SWOT analysis method, 2017). Метод матриці BCG дає змогу обґрунтувати 

стратегію розвитку певного виду продукції, відштовхуючись від частки цієї 

продукції на ринку та темпів зростання ринку. Методом обґрунтування для 

впровадження нових видів виробничої діяльності підприємств завдяки 

залученню інвестицій може слугувати метод GE/McKinsey, який виник 

внаслідок розвитку та узагальнення методу матриці ВСG (Крайнюченко, 2012). 

Метод системи збалансованих показників BSC дає змогу узгодити стратегічні 

цілі організації з її оперативними планами. На рівні підприємства дасть змогу 

значно підвищити ефективність його системи управління (Мельник, 2011). 
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Економіко-математичні методи планування найбільший розвиток 

отримали у 60-70-ті роки ХХ ст. Вже тоді було розроблено лінійні економіко-

математичні моделі для оптимізації виробничої програми підприємств, моделі 

оптимізації вантажопотоків, моделі управління запасами, балансові моделі та 

інші. Застосування подібних моделей у практичній діяльності підприємства, чи 

навіть галузі, дасть змогу заощадити значні кошти без будь-яких інвестиційних 

затрат. 

Сьогодні на базі названих методологічних підходів розроблено чимало 

універсальних та спеціалізованих програмних продуктів, орієнтованих як на 

широке коло споживачів так і на окремі підприємства. Зокрема, аналіз сучасних 

економіко-математичних моделей, що використовуються в промисловості, в 

тому числі й на вітчизняних підприємствах здійснили М.Г. Белопольський 

(2016), В.Я. Брич (2013), Н.Ю. Мариненко (2016), Т.М. Боровська, С.П. Бадьора, 

В.А. Северілов, П.В. Северілов (2009), О.І. Пушкар (1997; 2003), О.В. Раєвнєва 

(2006; 2007; 2013), Р.М. Лепа, А.А. Охтень, Р.В. Прокопенко (2016) та ін. 

дослідники. 

Встановлювати календарні терміни виконання завдань організації та 

здійснювати контроль за їх дотриманням дають змогу методи календарного 

планування. До них зазвичай відносять метод побудови діаграми Ганта та 

методи мережевого планування. Сутність методу побудови діаграми Ганта 

полягає у нанесенні на часову шкалу переліку робіт. За його допомогою можна 

оцінити хід кожної стадії виконання певного проекту на цей час, а також 

закріплювати відповідальних за здійснення кожної стадії проекту (Раєвнєва, 

2013). 

Методи побудови мережевих моделей дозволяє встановити 

взаємозалежності між роботами у рамках проекту, визначити перелік робіт, 

зрив термінів виконання яких призведе до зриву терміну завершення проекту, 

встановити резерви термінів виконання робіт (Бідюк та Коршевнюк, 2011). 

На основі методології мережевого планування розроблено чимало 

програмних продуктів, найбільш поширеним серед яких є Microsoft Project. 
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Змістом функції «організація» є: доведення рішення до виконання; 

пристосування організаційної структури фірми до завдань запланованої 

діяльності; підбір людей для конкретної роботи і делегування їм повноважень, 

прав виконання ресурсів організації. 

Стосовно до управління функція «організація» є процесом: 

1. Закріплення варіантів поділу управлінської праці між персоналом фірми. 

2. Побудови організаційної структури системи управління фірмою. 

3. Формування стійкої сукупності всіх сторін діяльності підприємства 

(технічної, економічної, фінансової, соціальної та ін.), тобто організація 

виробничих процесів і робочих місць, на яких вони виконуються. 

Методологія опису цих процесів, що застосовувалася до останнього часу, 

як справедливо указують В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов 

(2012, с. 82) сприйняла найчастіше механічне перенесення організаційних 

форм, що застосовувалися в минулому, в нові умови. Нерідко апарат 

управління на різних рівнях повторював ті самі схеми, набори функцій і склад 

підрозділів, які відрізняються тільки за чисельністю.  

Так само крізь призму методичних підходів, спрямованих на підвищення 

ефективності промислового виробництва, розглянемо управлінську функцію 

організації. 

Загальні принципи проектування організацій, визначення системи цілей 

організації, які обумовлюють структуру завдань і втримування функцій апарату 

управління пропонує системний підхід. Останнім часом в рамках цього підходу 

дослідники зосереджуються на розробці нових методів формування 

організаційних структур управління (А.В. Антонова (2004), В.М. Буркова, 

О.Ф. Квон, Л.А. Цитович (1997), І.С. Грозного та Г.О. Тарасової (2014), 

А. Дєгтяра (2002), К. Жадько (2004), Л. Жилінської (2015), Л.І. Кринської 

(2004), Р.М. Лепи, А.А. Охтеня, Р.В. Прокопенка (2016), Г. Хрисолуріс (2005), 

Т. Девенпорт, М.С. Бірс (1995), найбільш поширеними з яких є метод аналогій; 

експертно-аналітичний; структуризації цілей; організаційного моделювання. 

Метод аналогій полягає у застосуванні організаційних форм і механізмів 
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управління, які виправдали себе в організаціях зі схожими організаційними 

характеристиками (цілями, типом технології, специфікою організаційного 

оточення, розміром і т. п.), стосовно проектованої організації. До методу 

аналогій належать вироблення типових структур управління виробничо-

господарських організацій і визначення границь і умов їхнього застосування. 

Виявлення специфічних особливостей, проблем, вузьких місць у роботі 

апарату управління, та розробка рекомендацій з його формування є метою 

експертно-аналітичного методу. Кваліфіковані експерти із залученням 

керівників та інших працівників організації обстежують та аналізують її 

діяльність, діагностуючи недоліки в системі управління діючої виробничо-

господарської організації або в організаціях, аналогічних новостворюваній, для 

того, щоб передбачити організаційне вирішення виявлених проблем у 

розроблювальній структурі управління. Сюди ж відноситься і проведення 

експертних опитувань керівників та членів організації для виявлення й аналізу 

окремих характеристик побудови і функціонування апарату управління, 

обробка одержаних експертних оцінок статистико-математичними методами 

(рангової кореляції, факторного аналізу, обробки списків тощо). 

Особливе місце серед експертних методів посідає розробка графічних і 

табличних моделей організаційних структур та процесів управління, що 

відображають рекомендації з їхньої найкращої організації. До таких моделей 

відносять, зокрема, маршрутну технологію виконання управлінських функцій 

або їхніх етапів, засновану на принципах наукової організації праці, а також на 

прогресивних методах і технічних засобах проведення управлінських робіт і 

регламентуючий порядок їхнього виконання (Матюнін, 2015). Цьому передує 

розробка варіантів організаційних рішень, спрямованих на усунення виявлених 

організаційних проблем, що відповідають науковим принципам і передовому 

досвіду організації управління, а також необхідному рівню кількісно-якісних 

критеріїв оцінки ефективності організаційних структур. Як правило, при цьому 

здійснюється табличне подання переваг і недоліків кожного з варіантів з метою 

їхнього подальшого обговорення та аналізу. 



  72 

 

Вироблення системи цілей організації (включаючи їх кількісне та якісне 

формулювання) має на меті застосування методу структуризації цілей. При 

його використанні частіше усього виконуються такі етапи: 

1) розробка системи («дерево цілей»), що являє собою структурну основу 

для ув'язки всіх видів організаційної діяльності виходячи з кінцевих 

результатів; 

2) експертний аналіз запропонованих варіантів організаційної структури з 

погляду організаційної забезпеченості досягнення кожної з цілей, дотримання 

принципу однорідності цілей, установлюваних кожному підрозділу, визначення 

зв'язків у керівництві, підпорядкування, кооперації підрозділів, виходячи із 

взаємозв'язків їхніх цілей, та ін.; 

3) складання карт прав і відповідальності за досягнення цілей як для 

окремих підрозділів, так і за комплексними міжфункціональними видами 

діяльності.  

За допомогою методу організаційного моделювання можна математично 

чи графічно формалізувати варіанти розподілу повноважень і відповідальності 

на підприємстві. Серед найпоширеніших типів організаційних моделей: 

1) математико-кібернетичні моделі ієрархічних управлінських структур, 

(моделі багатоступеневої оптимізації, моделі системної, індустріальної 

динаміки тощо); 

2) графоаналітичні моделі організаційних систем, які дають можливість 

аналізувати їхню спрямованість, характер, причини виникнення, оцінювати 

різні варіанти угруповання взаємозалежних видів діяльності в однорідні 

підрозділи, програвати варіанти розподілу прав і відповідальності між різними 

рівнями керівництва і т. п. (наприклад, матриця розподілу повноважень і 

відповідальності; таблиці коефіцієнтів зв'язків між функціями виробництва та 

управління тощо); 

3) натурні моделі організаційних структур і процесів, що передбачають 

оцінку їхнього функціонування в реальних організаційних умовах (наприклад, 

організаційні чи лабораторні експерименти, управлінські ігри). 
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Сутність управлінської функції «мотивація» слід розглядати, виходячи з 

того, що: 

1. Мотивація – це найважливіша внутрішня характеристика людини, яка 

відображає особливості її мотиваційної структури і визначальний процес 

формування, актуалізації і реалізації мотивів під впливом зовнішніх (стимулів) і 

внутрішніх факторів. 

2. Мотивація виступає як об'єкт управління, тобто об'єкт 

цілеспрямованого впливу з боку суб'єкта управління за допомогою 

використання стимулів з метою формування мотивів, які визначають трудову 

поведінку працівника (Магопець, 2011). 

Тобто, мотивація формується як безпосередньо на суб’єктивно-

особистому рівні індивіда, так і на організаційно-управлінському рівні суб’єкта 

управління (підприємства). З огляду на це в основу класифікації видів мотивації 

трудової діяльності індивіда повинна бути закладена саме розмаїтість 

мотиваційної структури людини. На нашу думку, на основі базових потреб 

людини, всі види мотивації трудової діяльності можна класифікувати за 

наступними групами: матеріальна, моральна (духовно-інтелектуальна), 

соціальна. Матеріальна мотивація задовольняє базові потреби в досягненні 

працівником необхідного рівня матеріального добробуту та забезпеченості, 

духовно-інтелектуальна забезпечує можливість змістовної і творчої праці, 

самостійного прийняття рішень, творчої самореалізації, усвідомлення 

суспільної значимості праці тощо. Соціальна мотивація даю змогу людині 

відчути себе захищеною, відповідальною і зобов’язаною робити суспільно 

значущі дії (Русінова та Малевський, 2011). 

О.А. Магопець (2011) систему трудової мотивації підприємства 

представляє у вигляді трикомпонентної системи, ланки якої групуються за 

ознаками мотивів і видами стимулювання праці. Перший компонент системи 

автор описує як сукупність мотивів кожного конкретного працівника, та вплив, 

який може здійснити на них система стимулювання праці. Другий компонент 

включає, на його думку, все те, що підприємство може потенційно дати 
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працівникові, тобто мова йде безпосередньо про систему стимулювання праці. 

При цьому він зауважує, що наявність у системі стимулювання підприємства 

такої складової як матеріальне не грошове стимулювання, тобто соціального 

пакету, спрямовано на підвищення конкурентної привабливості підприємства 

на ринку праці, формування штату високопрофесійних співробітників та 

створення належного ділового іміджу підприємства. Третій компонент системи 

– це сформована під впливом всіх факторів трудова діяльність працівника, яка 

характеризується його трудовою активністю, або навпаки пасивністю. 

Управління трудовою мотивацією персоналу – це, відповідно, створення 

або зміна системи стимулювання праці таким чином, щоб вона відображала все 

різноманіття мотивів працівників, які спонукають їх до трудової діяльності 

відповідно до займаної ними посади чи виконуваної роботи. 

Контроль як загальна функція управління – це процес забезпечення 

досягнення організацією своїх цілей. Він являє собою систему спостереження і 

перевірки відповідності процесу функціонування керованої підсистеми 

прийнятим рішенням (поставленим цілям), а також вироблення певних дій, 

спрямованих на ліквідацію виявлених відхилень. 

Розробка аспектів та видів управлінського контролю зумовлює 

різноманітність підходів до його вивчення, що відображено в роботах 

Я.О. Дрожжиної та Н.В. Ващенко (2009), Д.О. Кроніковського (2015), 

П.О. Куцика (2016), О.І. Мармази (2014), Р. Тамп (1993), Г. Хамель та 

С. Прахалад (1994), Ю. Корем (1983). 

Поряд з іншими функціями, контроль підпорядкований реалізації 

основної мети управління: забезпечення стабільності, оптимальності 

функціонування підприємства та переведення його на вищий якісний рівень. 

Водночас контроль як самостійний вид діяльності має свої специфічні цілі. Він 

покликаний забезпечувати цілеспрямованість і стабільність діяльності 

підприємства через постійне відстеження стандартів, норм, рішень, правил. 

Саме нерозуміння цього призводить до перебільшення значення контролю в 

системі управлінської діяльності та бюрократизації, або до його формалізації та 
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повної лібералізації. 

Процедура контролю складається з декількох компонентів: підготовка, 

організація контрольної діяльності, аналіз й оцінювання результатів та корекція. 

Підготовка до контрольної діяльності вбирає такі елементи, як: 

постановка мети, завдань, вибір об’єктів контролю; планування контролю, 

розробка схеми (алгоритму) контрольної діяльності; актуалізація (чи розробка) 

стандартів (норм, рішень, програм, правил), за якими перевіряти; вироблення 

критеріїв та показників їхнього оцінювання; визначення форми узагальнення 

результатів контролю. 

Організація контрольної діяльності передбачає встановлення строків 

контролю; добір форм та методів перевірки; розробку перевірочних матеріалів 

(завдань, контрольних робіт, тестів, анкет тощо); ознайомлення об’єктів 

контролю з метою, завданнями, строками контролю; стандартами та критеріями 

оцінювання; методами перевірки, критеріями оцінювання діяльності об’єкта та 

формою узагальнення результатів контролю. 

Отже, дослідивши основний зміст компонентів понять «управління» та 

«управління підприємством» доходимо попереднього висновку, що 

ефективність всіх функцій цього процесу зумовлює якість реальних і подальше 

прогнозування бажаних показників розвитку підприємства, тобто якісне 

забезпечення його розвитку. З огляду на це під управлінням забезпеченням 

розвитку промислового підприємства пропонуємо розуміти процес, який 

включає в себе мобілізацію, накопичення, розподіл ресурсів, а також здійснення 

планування, контролю, моніторингу та інших процедур, спрямованих на ефективне 

та раціональне використання джерел та резервів формування ресурсів 

підприємства в залежності від етапу розвитку. 

За результатами проведеного діалектичного аналізу понятійного апарату 

системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств, 

формалізовано основні поняття, що далі будуть використані в дослідженні при 

описанні процесів формування та розподілу ресурсів в забезпеченні розвитку 

підприємства промисловості. 
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1.2. Процеси управління забезпеченням при формуванні стратегії 

розвитку промислового підприємства 

 

Вивчення проблем управління промисловими підприємствами показало, 

що одним з основних способів підвищення ефективності господарського 

механізму є вдосконалення організаційних форм і структур управління. У 

вирішенні цього завдання істотну роль грає питання про пошук і формування 

раціональних форм організаційних структур промислових підприємств, а саме 

структур управління забезпеченням їх розвитку. 

Питання управління забезпеченням розвитку підприємств досліджують 

багато науковців. Серед вітчизняних учених, які зробили значний внесок у 

розробку цієї проблеми або окремих її аспектів, слід визначити І.В. Алексєєва, 

Б.М. Андрушківа (2017), А.Е. Воронкову, І.С. Грозного (2012а, 2014), 

О.І. Пушкаря (2003), О.М. Тридіда (2002). Практична реалізація моделей і 

методів управління забезпеченням розвитку промислового підприємства 

неможлива без визначення, яким чином і якими службами й підрозділами 

підприємства вони будуть реалізовані, тобто без організаційного забезпечення.  

Організаційне забезпечення – це узгоджене за місцем, часом та метою 

функціонування окремих виконавців, колективів і технічних засобів. 

Відповідно, під організаційним забезпеченням розвитку промислового 

підприємства необхідно розуміти сукупність методів і засобів, що 

регламентують за місцем, часом і метою функціонування окремих виконавців, 

колективів у відокремленому підрозділі або службі в структурі підприємства.  

Економічні закони і закономірності; принципи організації виробничих 

систем, а також аналіз процесів, що протікають в цих системах, обумовлюють 

методологічну основу їх вдосконалення. 

Сучасні промислові підприємства характеризуються великою і складною 

різноманітністю способів організації забезпечення розвитку, шляхом з'єднання 

матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, поєднанням 

багатьох видів різнорідної діяльності та функцій (Русінова, 2016f). Тому 
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вирішення проблеми управління структурами промислового підприємства має 

спиратися на системну методологію, яка формує уявлення про систему як про 

щось цілісному, володіє новими властивостями складових її елементів. 

Поняття організаційної структури, що є базовим в сучасній теорії-

організації, спирається на тезу про те, що організаційна структура являє собою 

синтез виробничої структури і структури управління підприємства. Це поняття 

відповідає всім вимогам в умовах стабільного поведінки зовнішнього 

середовища. Однак доцільно розглядати організаційну структуру в умовах 

розвитку підприємства, стрімкої динаміки і високого ступеня невизначеності 

зовнішнього середовища, а також зростаючих вимог з боку держави, 

суспільства і ринкової кон'юнктури. 

Концепцію ланцюжка продуктивних процесів М. Портера (2005), 

пропонується використовувати в забезпеченні розвитку промислових 

підприємств: 

Маркетинг MA (Marketing): вивчення клієнтів / ринків; розробка стратегії 

забезпечення розвитку/ планів маркетингу; управління продуктами / послугами; 

завдання та регулювання цін; планування і управління каналами продажів; 

рекламування та просування продуктів / послуг. 

Забезпечення розробки продуктів / послуг DP (Development): дослідження 

продуктів / послуг; проектування і розробка продуктів / послуг; створення 

випробування прототипів; розробка і реалізація процесів виготовлення; 

розробка і реалізація процедур обслуговування. 

Забезпечення розвитку виробництва продуктів / послуг PR (Production): 

розробка та коригування процедур; планування та використання виробничих 

потужностей; календарне планування виробництва; виробництво і упаковка 

продуктів / послуг; управління технічними змінами; управління якістю 

продуктів / послуг; вибір, отримання, встановлення обладнання та його 

технічне обслуговування. 

Управління забезпеченням розвитку, постачанням, збутом і доставкою 

LD (Logistics and Delivering): управління запасами; закупівля матеріалів / 
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припасів; відвантаження товарів; доставка продуктів, надання послуг. 

Здійснення продажів, управління обслуговуванням клієнтів CS (Customer 

Service): продаж продуктів / послуг; розвиток і підтримку взаємовідносин з 

клієнтами; введення та обробка замовлень, відстеження їх виконання; 

виставлення рахунків клієнтам; обробка запитів і надання сервісної підтримки 

клієнтам; обробка скарг / гарантійних зобов'язань / претензій / повернень; 

оцінка ступеня задоволеності клієнтів. 

Забезпечення розвитку бізнес-процесів, які безпосередньо організують 

надходження доходу для підприємства, і кінцевим результатом яких є продукт 

або послуга (зазвичай кількість основних бізнес-процесів на промисловому 

підприємстві від одного до десяти) – реалізують допоміжні процеси. 

Допоміжні процеси призначені для забезпечення розвитку основних 

бізнес-процесів. У загальному вигляді вони забезпечують ресурсами всі бізнес-

процеси підприємства. Кількість допоміжних процесів може досягати декількох 

десятків. 

Область процесів, що забезпечують включає бізнес-процеси розвитку, 

управління та забезпечення основного виробництва. 

Бізнес-процеси розвитку - це процеси, спрямовані на вдосконалення 

діяльності промислового підприємства. До процесів розвитку відносяться 

процеси раціоналізації, модифікації і удосконалення продукції, що 

випускається, або технології, обладнання, структур.  

Процеси розвитку включають:  

- оцінку існуючої структури промислового підприємства; 

- проектування і впровадження нової структури;  

- розробку і ведення процесу порівняльного аналізу;  

- розробку і ведення процесу безперервного вдосконалення діяльності;  

- розробку і ведення процесу управління знаннями. 

Бізнес-процеси управління. Під процесами управління розуміють бізнес-

процеси, спрямовані на виконання функцій управління в системі всіх бізнес-

процесів підприємства на всіх рівнях управління, наприклад управління 
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забезпеченням розвитку промислового виробництва або підприємства в загалі. 

В процесі реалізації для кожного бізнес-процесу необхідно визначити 

керуючого і склад учасників бізнес-процесу.  

Виходячи з цілей дослідження, пропонується наступне формулювання 

поняття організаційної структури - це склад виробничих ланок і впорядкованих 

потоків у виробничій системі, а також органів управління та їх певний 

взаємозв'язок, взаєморозташування і взаємодія, що забезпечують досягнення 

стратегічних цілей підприємства, а саме розвиток підприємства.  

Організаційна структура підприємства є результатом розподілу обов'язків 

(в контексті дослідження - зон компетенції, повноважень і відповідальності 

щодо управління забезпеченням розвитку) за виконання бізнес-процесів 

(Русінова, 2015а; Русінова, 2017l). 

У виробничій системі організаційна структура є синтезом виробничої 

структури і структури управління. 

Виробнича структура - це обумовлений виробничим процесом склад 

основних і обслуговуючих виробничих підрозділів, а також взаємозв'язок між 

ними, обумовлена їх спеціалізацією. 

Структура управління - це сукупність органів управління, характер їх 

спеціалізації, а також взаємозв'язок між ними. Значною мірою визначається 

виробничою структурою. 

Загальна класифікація варіантів організацій за різними ознаками:  

1. За способом опису. 

Формальні - це попередньо спланована структура функцій, повноважень і 

відповідальності і елементів структури, які взаємодіють для досягнення 

загальних цілей. 

Неформальні структури - це спільноти людей, в рамках яких взаємини не 

носять заздалегідь спроектованого і директивного характеру, а виникають під 

впливом різних факторів, таких як спільність інтересів групи працівників, 

необхідність співпраці, особиста безпека і т.ін. 

2. За часом існування. 
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Тимчасові - якщо організаційна форма виникає для виконання 

конкретних завдань (проектів), термін яких можна визначити ще на стадії 

проектування. 

Постійні - постійно діючі і реалізують різні проекти в рамках однієї 

структури. 

3. За ступенем гнучкості та адаптивності. 

Бюрократичні (механістичні) - характеризуються великою кількістю 

формальних правил і процедур і слабкою можливістю до оперативної адаптації 

до змін зовнішнього середовища, високим ступенем поділу праці, жорсткою 

ієрархією, раціональністю побудови. 

Органічні (адаптивні) структури - характеризуються невеликою кількістю 

формальних правил і процедур і значною можливістю до оперативної адаптації 

до змін зовнішнього середовища, високим ступенем децентралізації та 

колегіальності в прийнятті рішень, малою кількістю рівнів ієрархії. 

4. За кількістю критеріїв централізації. 

Багатовимірні структури - дозволяють проводити розподіл одночасно за 

кількома істотно важливим критеріям (продукт, функція, регіон). 

Одномірні структури - при системній диференціації: на кожному ступені 

ієрархічної структури відбувається поділ по одному найбільш важливого 

критерію. 

5. За горизонтальністю взаємодій: 

- лінійна структура (недолік - відсутність підрозділу, що здійснює 

стратегічне планування); 

- функціональна структура (недолік - націлена на постійно повторювані 

завдання, які не потребують оперативного прийняття рішень); 

- лінійно-функціональна організаційна структура (недолік - не мають 

повноважень в області безпосереднього управління виробничим підрозділам); 

- лінійно - штабна організаційна структура (недолік - не володіють 

правом прийняття рішень і керівництва підрозділами); 

- дивізіональна організаційна структура (недолік – суб’єктивний вплив 
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менеджерів на управлінські рішення усіх рівнів); 

- проектна організаційна структура (матрічна структура) (недолік - 

переформування проектних команд викликає плутанину). 

Крім зазначених вище основних видів організаційних структур, 

виділяють наступні: 

- конгломеративну (змішану) структуру; 

- буферну організаційну структуру; 

- організаційно-фінансову структуру управління Business Unit 

Management (BUM); 

- мережеву організаційну структуру; 

- буферну організаційну структуру. 

6. За вертикальністю взаємодій: 

- ієрархічні структури - характеризуються вузьким масштабом 

керованості і великою кількістю рівнів управління; 

- централізовані структури - керівництво вищої ланки залишає за собою 

більшу частину повноважень, необхідних для прийняття найважливіших 

рішень; 

- децентралізовані структури - повноваження розподілені по нижчим 

рівнями управління; 

- плоскі структури - кожен керівник виконує значну кількість 

управлінських функцій, кількість рівнів ієрархії дуже невелике. 

Проведений аналіз видів організаційних структур, їх переваг і недоліків а 

також умов і факторів їх утворення створює необхідну базу для прийняття 

рішень щодо вибору тієї чи іншої форми. 

Специфіка проблеми проектування організаційної структури полягає в 

тому, що вона не може бути адекватно представлена у вигляді задачі 

формального вибору найкращого варіанта організаційної структури за чітко 

сформульованим, математично вираженому критерію оптимальності. Це - 

кількісно-якісна, багатокритеріальна проблема, розв'язувана на основі 

поєднання наукових, в тому числі формалізованих, методів аналізу, оцінки, 
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моделювання організаційних систем з суб'єктивною діяльністю відповідальних 

керівників, фахівців і експертів по вибору і оцінці якнайкращих варіантів 

організаційних рішень. 

Дослідження різних літературних джерел дозволило згрупувати методи 

проектування і моделювання організаційних структур на наступні класи: 

методи формування (побудови) організаційних структур; методи проектування 

організаційних структур; методи моделювання організаційних структур; методи 

проектування та моделювання виробничих систем. 

Вибір методу вирішення тієї чи іншої організаційної проблеми залежить 

від її характеру, а також можливостей для проведення відповідного 

дослідження (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Методи проектування організаційних структур для забезпечення 

розвитку підприємств 

Формулювання методу Зміст 

Метод поділу за 

функціями 

Кожна функція щодо забезпечення розвитку закріплюється за 

конкретним підрозділом підприємства 

Метод поділу за 

виробленою продукцією 

Закріплення за виробничими одиницями функції забезпечення 

якості конкретної номенклатури. 

Метод поділу за групами 

споживачів 

Закріплення за підрозділами забезпечення якості продукції для 

конкретних категорій (груп) споживачів. Використовується при 

проектуванні збутових служб. 

Метод поділу за етапами 

виробництва 

Кожна стадія виробництва закріплюється за конкретним суб'єктом 

управління забезпеченням розвитку. Метод не описує 

проектування загальнокорпоративних служб, і т.ін., не прив'язаних 

до тієї чи іншої стадії виробничого процесу. 

Метод інформаційного 

моделювання 

Ґрунтується на залученні інформаційних технологій і використанні 

структури інформаційних потоків у підприємстві для побудови 

організаційної структури щодо забезпечення розвитку. 

Примітка: сформовано автором 

 

Вибір того чи іншого методу проектування і моделювання організаційної 

структури управління забезпеченням розвитку залежить від безлічі факторів: 

цілей проектування, стадії життєвого циклу підприємства, складності інструментарію, 
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фактора часу, ресурсного чинника, і багатьох інших. Для досягнення оптимального 

результату переважно використання різних методів і їх поєднань. 

Така багатосторонність організаційного механізму несумісна з 

використанням будь-яких формальних методів, тому необхідно поєднання 

наукових методів і принципів формування структур з великою експертно-

аналітичною роботою. В основу всієї методології проектування організаційних 

структур, а саме центру управління забезпеченням розвитку має бути 

покладено спочатку - цілі, а потім - механізм їх досягнення. 

Тому створення центру управління забезпеченням розвитку в існуючій 

організаційній структурі промислового підприємства з метою підвищення рівня 

якості виробництва продукції та організаційного забезпечення під час 

упровадження нових технологічних процесів свідчитиме про високий рівень 

розвитку промислового підприємства.  

Центр управління забезпеченням розвитку промислового підприємства – 

це відокремлена сукупність конструкторського відділу, технологічного відділу, 

відділу оснащення та інструменту, групи технологічної документації й 

технологічної групи механообробного виробництва, діяльність яких 

орієнтована на ефективне виконання комплексу робіт з підвищення якості 

розвитку підприємства в межах життєвого циклу продукції. 

Організаційну схему центру управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства подано на рис.1.3. 

Основні функції центру управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства: 

1. Розробка нових технічно досконалих конструкцій і матеріалізація 

раніше виготовлених підприємством виробів.  

2. Вивчення чинних вітчизняних і зарубіжних патентних матеріалів, 

створення патентно-чистих виробів. 

3. Складання квартальних і річних планів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. 

4. Випуск робочих креслень і технічної документації нових та 
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модернізованих виробів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Організаційна схема центру управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором 

 

5. Узгодження робочих креслень та іншої технічної документації з 

дослідно-конструкторськими службами підприємства. 

6. Узгодження із замовниками технічних умов на проектовані вироби. 

7. Розробка технічних умов на виготовлення й поставку виробів. 

8. Участь у проведенні уніфікації та стандартизації окремих вузлів і 

деталей.  

9. Проведення стендових і контрольних випробувань виробів, а також 

вузлів та систем управління. 

10. Проведення дослідних і експериментальних робіт. 

11. Вивчення та систематизація технічних матеріалів з експлуатації 
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виробів. 

12. Виготовлення дослідних зразків виробів, вузлів, систем і деталей 

нових та модернізованих конструкцій продукції, що випускається 

підприємством. 

13. Естетичне оформлення конструкцій і виробів. 

14. Удосконалення та створення нових методів і методик 

конструкторських розрахунків для підвищення експлуатаційних властивостей 

надійності та довговічності виробів. 

15. Інформування конструкторів та технологів про наявність початкових 

технічних матеріалів для проектування. 

16. Організація винахідницької й раціоналізаторської роботи в 

конструкторському та технологічному відділах і групах, обмін досвідом щодо 

конструкторських розробок. 

17. Організація консультацій з метою вирішення окремих проблемних 

технічних питань. 

18. Систематичне накопичення статистичних даних і розробка на їх 

основі трудових нормативів на конструкторсько-технологічні роботи. 

19. Обґрунтування економічної ефективності створюваних нових 

конструкцій. 

20. Контроль за дотриманням технічної документації, ДСТУ, ТУ тощо. 

21. Подання висновків щодо раціоналізаторських пропозицій і винаходів. 

22. Забезпечення зв’язку з науково-дослідними інститутами та 

організаціями (Осипов, 2011). 

Розглянемо детальніше функції та обов’язки виділених підрозділів у 

структурі центру управління забезпеченням розвитку виробництва (ЦУЗРВ). 

Конструкторський відділ. 

Основні обов’язки конструкторського відділу ЦУЗРВ: 

– складання висновку про доцільність пропозицій раціоналізаторів та 

винахідників; 

– розробка місячних планів з упровадження раціоналізаторських 
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пропозицій; 

– підготовка висновків про технічні можливості та економічну доцільність 

раціоналізаторських пропозицій; 

– надання допомоги раціоналізаторам під час виконання креслень, 

макетів, описів тощо, а також при дослідній перевірці за пропозиціями. 

Як головне завдання конструкторського відділу ЦУЗРВ виділено 

оцінювання технічної можливості виготовлення продукції відповідно до вимог, 

що формуються під час заходів з управління розвитку промислового 

підприємства (Пушкар, 1997). 

Процес оцінювання технічної можливості виготовлення продукції 

конструкторським відділом ЦУЗРВ на стадії технічної підготовки виробництва 

подано на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Процес оцінювання технічної можливості виготовлення 

продукції конструкторським відділом ЦУЗРВ 
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Технологічний відділ. 

Основні обов’язки технологічного відділу ЦУЗРВ: 

– розробка технологічного погодження конструкцій деталей, вузлів, 

систем, виробів, технічних умов, інструкцій та іншої технологічної 

документації; 

– розробка пропозицій щодо підвищення технологічності конструкції 

деталей, вузлів, систем, виробів, технічних умов, інструкцій та іншої технічної 

документації; 

– створення маршрутів обробки деталей, вузлів, систем і виробів по 

виробничих цехах і ділянках та узгодження технічних питань; 

– креслення деталей, вузлів, виробів, систем, технічні умови, інструкції, 

подетальні маршрутні відомості в білках і кальках для узгодження маршрутів 

проходження і на технологічність; 

– розробка повного комплекту креслень деталей, вузлів, систем і виробів; 

специфікація деталей, вузлів, що входять до кожної складальної одиниці, 

складання технічних умов, подетальної відомості покупних виробів та іншої 

технічної документації для розробки технологічних процесів, конструювання 

інструментів і оснащення; 

– здійснення повідомлень про зміни в кресленнях, специфікаціях, 

відомостях, технічних умовах, інструкціях та іншій технічній документації; 

перелік деталей, вузлів, механізмів і приладів та інших поставок, які надходять 

у порядку міжзаводської кооперації (Репин, 2004). 

Основними завданнями технологічного відділу ЦУЗРВ є проведення 

вибору технологічного процесу (або розробки нового) у межах підготовки та 

прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня якості розвитку 

промислового підприємства та коригування технологічного процесу відповідно 

до вимог, що висуваються в процесі досягнення узгодженості між контурами 

управління розвитку підприємства. 

Група технологічної документації. 

Основні обов’язки групи технологічної документації ЦУЗРВ: 
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– обробка технічної документації, розробленої відповідними службами, 

копії повних комплектів креслень та іншої технічної документації; 

– розробка технічної документації (оригінали та копії для реєстрації, 

обліку й збереження); 

– виконання заявок на виконання робіт з розмноження, оформлення, 

комплектування та розсилки документації; 

– виконання заявок на здійснення копіювальних та фоторобіт; 

– здійснення повідомлень про зміни в технічній документації; 

– виконання актів-наказів про списання технічних документів. 

Технологічна група механообробного виробництва. 

Основні обов’язки технологічної групи механообробного виробництва 

ЦУЗРВ: 

– обробка запитів з виготовлення деталей, складання й випробування 

вузлів, систем і виробів; 

– обробка запитів про можливість здачі деталей, вузлів, систем і виробів, 

що мають відхилення від креслень і технічних умов; 

– виконання креслень деталей, вузлів, систем, виробів, технічних умов, 

інструкцій (через відділ технічної документації); 

– підготовка та прийняття рішень з питань, що стосуються відхилень від 

креслень і технічних умов; 

– надання допомоги в освоєнні нових виробів; 

– проведення консультацій за запитами цехів; 

– узгодження рекламацій. 

Як основне завдання технологічної групи механообробного виробництва 

виділено проведення аналізу зауважень, пропозицій та розробки поліпшень у 

процесі вдосконалення продукції та технології виробництва (рис. 1.5). 

Відділ оснащення та інструменту. 

Основні обов’язки відділу оснащення та інструменту ЦУЗРВ: 

– складання переліку дефіцитних матеріалів і виробів для обмеження 

застосування їх у конструкторських розробках; 
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Рис. 1.5. Процес удосконалення продукції та технології виробництва 

технологічною групою механообробного виробництва ЦУЗРВ 

Примітка: сформовано автором 

 

– здійснення повідомлень про заміну матеріалів і покупних 

комплектуючих виробів; 

– виконання запитів про можливість відхилень від технічних вимог 

отриманих від постачальників комплектуючих виробів; 

– дотримання технічних умов на спеціальні матеріали та вироби на 

погодження; 

– складання договорів на поставку комплектуючих виробів на 

погодження; 

– складання відомості про виділення фондами матеріалів за заявками та 

довідки про наявність матеріалів на складах; 

– дотримання специфікованих норм витрат комплектуючих виробів, а 

також затверджених технічних умов на їх поставку; 

– складання відомості про зміни норм; 

– сповіщення про заміну матеріалів і покупних комплектуючих виробів; 

– складання висновків за запитами про заміну матеріалів, покупних 
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комплектуючих виробів, а також за відхиленням від технічних умов на їх 

поставку; 

– складання переліку матеріалів і покупних комплектуючих виробів, 

необхідних для забезпечення дослідних зразків виробів, систем, вузлів і 

деталей. 

Як основне завдання відділу оснащення та інструменту виділено 

формування графіка ремонту й виробництва оснащення та інструменту 

впродовж кожного етапу здійснення заходів з управління розвитку 

промислового підприємства. 

Таким чином, основу запропонованого підходу до організаційного 

забезпечення управління розвитком промислового підприємства становить 

пропозиція щодо трансформації існуючої організаційної структури 

підприємства з метою створення відокремленої функціональної групи – центру 

управління, діяльність якого має бути спрямована на підвищення рівня 

розвитку підприємства шляхом формування єдиного виробничого циклу, у 

межах якого системно здійснюється виконання певного переліку робіт 

відділами та підрозділами, що входять до складу центру управління, який 

забезпечує: 

– проведення оцінювання технічної можливості виготовлення продукції 

конструкторським відділом ЦУЗРВ; 

– вибір технологічного процесу (або розробку нового) технологічним 

відділом ЦУЗРВ; 

– коригування технологічного процесу під час управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства; 

– удосконалення продукції та технології виробництва технологічною 

групою механообробного виробництва ЦУЗРВ. 

Управління по «центрам відповідальності» є структурним елементам 

всередині підприємства, які мають необхідні повноваження і відповідальність 

для прийняття рішень в рамках діяльності, пов'язаної з матеріально-технічним 

забезпеченням. 
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Управління з центрів відповідальності дозволить керівництву 

промислового підприємства: 

- делегувати повноваження щодо прийняття рішень в рамках системи 

матеріально-технічного забезпечення профільним центрам відповідальності, 

виходячи з чітких економічних і виробничих показників їх ефективності 

(Рамперсад, 2004); 

- створити прозору систему управління за відхиленнями ключових 

показників ефективності; забезпечити контролінг виконання бюджету в рамках 

системи матеріально-технічного забезпечення; 

- побудувати чітку систему взаємовідносин між різними центрами 

відповідальності за принципом замовник - виконавець 

- мотивувати центри відповідальності на виконання своїх функцій з 

найменшими витратами. 

При цьому у логістичних центрів відповідальності з'явиться можливість 

направити зусилля на оптимізацію технологічних рішень і підвищення якості 

продукції (робіт, послуг), а також побудувати систему своєї звітності за 

ключовими показниками ефективності. Служба постачання промислового 

підприємства відповідає тільки за функції, пов'язані з постачанням замовникам 

матеріально-технічних ресурсів в рамках затверджених планових цін. 

Слід зазначити, що логістичний центр відповідальності виконавець 

(служба постачання) виконує тільки профільні функції: 

- своєчасне і якісне виконання замовлень виробництва; 

- вартісне управління процесом постачання від надходження замовлення 

до доставки в цех. Що стосується підрозділів замовників (цехів), то у них 

з'явиться можливість сконцентрувати увагу не тільки на виробничій діяльності, 

але і брати участь в управлінні вартістю процесів, приймаючи на себе 

відповідальність за якісне виконання робіт по оптимізації витрат, пов'язаних з 

матеріально-технічного забезпечення; 

- управління бюджетом і проведення вартісного аналізу, а також 

визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, виходячи з виробничих 
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завдань. 

Сталість розвитку вітчизняних промислових підприємств в умовах 

мінливого зовнішнього середовища визначається не стільки результатом 

раціонального управління наявних у нього ресурсних можливостей, скільки 

здатністю керівниками підприємств промисловості проводити цілеспрямовану 

управлінську діяльність з формування та розподілення ресурсного забезпечення 

стратегічних заходів з розвитку організації. Залежно від обраної стратегії 

розвитку промислового підприємства визначатиметься характер та 

наповненість процесів управління, що забезпечують стратегію розвитку 

ресурсів. 

Багатогранність і складність розробки ефективної стратегічної діяльності 

підприємства промисловості зумовлює необхідність визначати базові (еталонні) 

стратегії на підставі вивчення теоретичних питань формування стратегій, 

виявлення ряду альтернативних стратегій і визначення критеріїв їх 

прийнятності для промислових підприємств (Люльов, 2009). 

Розглянемо базові (еталонні) стратегії розвитку промислових 

підприємств. 

У класичному розумінні під стратегією розвитку підприємства І. Ансоф 

(1989) та Б. Твіс (1989) розуміють підбір правил для прийняття рішень, якими 

організація керується в своїй діяльності, або як засіб для досягнення цілі; 

шляхи, на яких можливе досягнення тієї чи іншої мети або процесу 

формулювання довгострокових цілей та вибір шляхів їх досягнення. 

Стратегія розвитку підприємства за М. Портером є комплексною 

програмою створення унікальної і цінної товарної позиції або послуги та буває 

наступних видів: 

1. Стратегія лідерства в мінімізації витрат виробництва. 

2. Стратегія спеціалізації у виробництві продукції. 

3. Стратегія фокусування на певному сегменті ринку й концентрація 

зусиль на ефективному його освоєнні (Портер, 2005). 

Коротко охарактеризуємо ці стратегії за набором основних ознак та 
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ризиками, яким вони можуть піддаватися в процесі реалізації. 

Отже, ознаками першої стратегії, пов’язаної з мінімізацією витрат, є 

декларативне положення «ніхто не зробить це дешевше». Особливістю 

маркетингу підприємства, що взяло цю стратегію до реалізації, має бути гасло 

«розрахункові ціни / низькі витрати». Асортиментна лінійка продукції є 

обмеженою і стандартизованою, а саме підприємство не допускає ніяких 

значних змін у веденні справ, для нього має бути важливішою «репутація 

скромної та надійної компанії». Система мотивації на такому підприємстві має 

бути побудована таким чином, щоб кожен працівник давав максимальну 

віддачу а система збуту має орієнтуватися на максимальний обсяг, не очікуючи 

при цьому великого маржинального доходу.  

Але таке підприємство, працюючи стабільно і маючи велику частку 

ринку, ризикує втратити її, якщо його конкурент здійснить якусь радикальну 

інновацію і вийде на ринок з більш досконалою і більш дешевою продукцією. 

Ознаками стратегії спеціалізації (диференціації) є орієнтація на найвищі 

показники якості продукції («ніхто не зробить це краще»). Всі види діяльності 

такого підприємства можна визначити як інтенсивні та інноваційні: воно прагне 

до різноманіття асортименту, створення різних характеристик продукції, 

впроваджує різноманітні інновації, веде інтенсивну рекламну та збутову 

діяльність. Водночас привабливість диференціації може стати меншою, ніж 

економічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, дорого коштує 

(порівняно з серійним і масовим виробництвом аналогічної продукції). Окрім 

того, потреби у диференціації можуть зменшитися внаслідок підвищення 

інформованості споживачів про ситуацію на ринку взагалі та по окремих групах 

товарів. 

Стратегія фокусування прагне зосередитися на певному сегменті ринку, 

цільовій аудиторії, підтримуючи гасло «виготовляємо для вас». Конкурентні 

переваги при такій стратегії захищаються: а) лідируванням на основі зниження 

витрат у певному сегменті ринку; б) поглибленою диференціацією 

(виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих 
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потреб споживачів цільового сегмента). Разом з тим, обслуговування вузької 

стратегічної цільової групи часто спричиняє підвищення витрат, і отже 

зниження ефекту диференціації; так само можуть втратитися споживачі 

продукції, якщо підприємство продовжуватиме сегментацію ринку (в рамках 

обраної стратегії) всередині стратегічної цільової групи. 

Ще одним класичним прикладом розуміння стратегії розвитку є 

визначення А.А. Томпсона та А.Дж. Стрікленда (2006, с. 48): «стратегія 

розвитку – це план управління фірмою, спрямований на зміцнення її позицій, 

задоволення потреб і досягнення поставлених цілей». Указані автори виділяють 

наступні стратегії розвитку: 

1) лідерства по витратах; 

2) широкої диференціації; 

3) оптимальних витрат; 

4) сфокусованої (нішевої) стратегії на базі низьких витрат; 

5) сфокусованої (нішевої) стратегії на базі диференціації продукції 

(Томпсон та Стрікленд, 2006). 

На думку дослідників, на вибір стратегії впливають такі фактори як 

конкурентна позиція підприємства, яка може бути слабкою або сильною, а 

також темпи зростання ринку для певного виду продукції або для даного 

підприємства, які можуть бути високими або низькими. Залежно від комбінації 

вказаних факторів ними була запропонована відповідна матриця, яка 

характеризує можливі корпоративні стратегії, що може обирати 

недиверсифіковане підприємство. 

У роботі прихильника системного підходу до формування стратегії 

розвитку підприємства Ф.Дж. Міддлтона (2006) стверджується, що стратегія 

компанії – це системний підхід до вирішення проблем її розвитку і 

функціонування, що забезпечує збалансованість діяльності компанії та може 

бути направлена на: 

1) інтенсивне зростання підприємства; 

2) інтеграційне зростання підприємства; 
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3) диверсифікаційне зростання підприємства (Міддлтон, 2006). 

Як бачимо, для цього дослідника стратегія завжди пов’язана з певним 

напрямком руху підприємства (організації) і напрямком його діяльності. 

О.С. Віханський поглиблює це розуміння, коли визначає стратегію як 

програму досягнення цілей тривалої дії, що спрямована на розвиток сфери, 

засобів і форм діяльності організації, її відносин у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі (Віханський, 1998). За О.С. Віханським стратегії 

розвитку можуть поділятися на: 

1) стратегії концентрованого зростання; 

2) стратегії інтегрованого зростання; 

3) стратегії диверсифікованого зростання; 

4) стратегії скорочення витрат (Віханський, 1998). 

З точки зору ресурсного підходу розглядає стратегію розвитку А.Т. Зуб, 

для якої стратегія розвитку – це певна узагальнена модель дій, в результаті 

реалізації якої досягаються довгострокові цілі підприємства, оптимальніше 

координуються і розподіляються ресурси компанії. Вона виділяє: 

1) стратегії лідерства за витратами; 

2) стратегії фокусування; 

3) стратегії індивідуалізації (Зуб, 2002). 

Характеризуючи такий підхід, можна визначити, що для цього автора 

стратегія є певною програмою функціонування підприємств у зовнішньому 

середовищі, насамперед, «взаємодії з конкурентами, задоволення потреб 

клієнтів, реалізації інтересів власників, зміцнення конкурентних позицій 

підприємства» (Герасимчук, 2013, c. 94). 

Роблячи наголос на такій властивості управління підприємством як 

адаптивність, Л.Г. Зайцев та М.І. Соколова стверджують, що для адаптації 

підприємства до нової ситуації, для отримання ним конкурентних переваг і 

попередження загроз послаблення конкурентних позицій організації приймають 

стратегію розвитку, яка поєднує як заплановані дії так і спонтанні рішення. З 

точки зору адаптивного підходу до формування стратегії розвитку 
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підприємства вона може бути реалізована за такими напрямками: 1) стратегії 

росту та розширення виробництва; 2) стратегії скорочення виробництва 

(Зайцев та Соколова, 2002). 

Близьким до ідей А.А. Томпсона та А.Дж. Стрікленда є підхід до 

визначення стратегії розвитку у В.О. Василенка та Т.І. Ткаченко (2003), які 

стратегію розвитку оцінюють як концепцію інтегрального підходу до 

діяльності підприємства і вважають її таким поєднанням ресурсів, навичок, 

можливостей і ризиків організації (зовнішніх та внутрішніх), за яких 

організація може досягати своєї основної мети. Така стратегія розвитку може 

бути: 

1) стратегією диференціації; 

2) стратегією лідерства по витратах; 

3) стратегією фокусування (Василенко та Ткаченко, 2003). 

Досить однозначного бачення при визначенні стратегії розвитку 

дотримується Ю.М. Дерев’янко, для якого це передусім наміри і дії 

менеджменту підприємства, спрямовані на досягнення цілей його розвитку. 

Така стратегія розвитку може бути: 

1) стратегією зростання; 

2) стратегією стабільності; 

3) стратегією виживання (Дерев’янко, 2008). 

Б.М. Мізюк (2007) під стратегією розвитку підприємства розуміє 

генеральний напрям діяльності фірми, який повинен привести до поставленої 

мети та може бути реалізований за такими напрямками: 

1) стратегія концентрованого росту; 

2) стратегія структурного росту (шляхом створення нових структур); 

3) стратегія диверсифікованого росту; 

4) стратегія скорочення виробництва. 

Ще одними прихильниками конкурентного підходу до розробки стратегії 

розвитку підприємства є Н.К. Смірнова та А.В. Фоміна, які стверджують, що 

стратегія розвитку – це модель взаємодії усіх ресурсів, що дозволяє організації 
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найліпшим чином виконати її місію і досягти стійких конкурентних переваг 

(Смірнова та Фоміна, 2008). 

З точки зори підвищення ділової активності підприємства в процесі 

розвитку розглядає стратегію Л.Г. Мельник, який вважає стратегію розвитку 

підприємства сукупністю довгострокових, найбільш принципових та важливих 

настанов, планів і намірів керівництва, як пов’язані з виробництвом, 

розподілом доходів і витрат, обсягами капіталовкладень, встановленням цін, 

запровадженням соціального захисту. В залежності від того на яку складову 

підприємства ці наміри будуть поширюватися, він пропонує виокремлювати: 1) 

виробничу стратегію; 2) стратегію конкуренції; 3) стратегію маркетингу; 

4) стратегію збуту; 5) стратегію ціноутворення; 6) інноваційну стратегію 

(Мельник, 2006, с. 17). 

В.А. Вінокуров (1996) розуміє стратегію як систему управлінських 

рішень, що визначають перспективні напрямки розвитку організації, сфери, 

форм і способів її діяльності в умовах навколишнього середовища і порядок 

розподілу ресурсів для досягнення поставлених цілей. У цьому визначенні, як 

бачимо, автор намагається об’єднати розуміння стратегії як управління 

ресурсами, яке отримало розвиток ще з 30-х років ХХ століття, коли було 

визначено, що при кожному подвоєнні виробництва витрати на одиницю 

продукції падають на 20% (Коритцева, 2006), та як реакцію на неочікувані 

зміни у зовнішньому середовищі (це розуміння стратегії почало розвиватися в 

менеджменті в 50-і роки XX ст.) (Новакова та Мерзлікіна, 2003). 

Ще одним трактуванням стратегії розвитку підприємства є визначення 

Д.А. Аакера (2007), який застосовує його до окремого стратегічного 

господарюючого підрозділу по досягненню та утриманню конкурентних 

переваг в конкурентній стратегічній зоні господарювання (визначеній сфері 

бізнесу). 

Указаний економічний підхід до формування стратегії розвитку розвиває 

Р. Гремінгер, який під стратегією розвитку підприємства розуміє сукупність 

рішень, на базі яких організація виявляє та визначає свої наміри й цілі, 
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розробляє основну політику і плани для досягнення цих цілей, встановлює 

сферу господарчої діяльності, вид економічних та неекономічних компенсацій, 

які вона надасть своїм акціонерам, службовцям та клієнтам (Гремінгер, 

2000, с. 107). 

Наголошуючи на циклічності розвитку, О.М. Тридід під стратегією 

розвитку підприємства розуміє спосіб реалізації підприємством своїх інтересів, 

що визначає його поведінку в просторі параметрів, які характеризують 

протиріччя, породжене взаємодією підприємства та ринкового середовища, а 

також взаємодією внутрішніх компонентів підприємства, що знаходяться на 

різних стадіях свого життєвого циклу (Тридід, 2002, с. 82). 

З точки зору орієнтації на споживача розглядають стратегію розвитку 

підприємства Б. Шелегеда, Н. Касьянова та А. Берсуцький (2006), розуміючи 

під нею процес активного пошуку нових споживачів товару, пропаганди нових 

застосувань товарів, збільшення разового споживання товарів. Автори 

наголошують, що цей процес спирається на фактор зростання, завдяки дії якого 

змінюється активність підприємства, зокрема посилюються ініціатива та 

мотивація до розвитку його персоналу та керівництва. Видами такої стратегії 

автори вважають: 

1) стратегію проникнення; 

2) стратегію розвитку ринків збуту; 

3) стратегію інтенсивного зростання (Шелегеда, Касьянова та Берсуцький, 

2006, с. 90). 

А.А. Мазаракі та інші автори (1999) стверджують, що формування 

стратегії розвитку підприємств уможливлює: 

– визначення напрямку поведінки підприємства на ринку з урахуванням 

умов зовнішнього середовища та вірогідного характеру їх зміни; 

– оцінку конкурентоспроможності та стратегічних конкурентних переваг 

підприємства; визначення глобальної мети його діяльності та цілей; 

– систематизацію ресурсів, які необхідно залучити для досягнення 

поставлених цілей та забезпечити їх найбільш ефективне використання. 
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На їх думку, в основу стратегії розвитку підприємства мають бути 

покладені такі принципи стратегічного управління: 

– орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства, господарчої 

системи та економічні інтереси його власників; 

– багатоваріантність можливих напрямків розвитку, що обумовлені 

динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства; 

– безперервність розроблення стратегії, постійна адаптація до змін у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі; 

– комплексність розроблення стратегії, узгодженість стратегічних рішень 

за окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями 

тощо» (Мазаракі та ін., 1999). 

Отже, стратегія розвитку підприємства, її вибір і формування – це 

розрахована на тривалий час програма якісних позитивних змін, які можуть 

впливати на сферу, засоби й форми його діяльності, систему взаємовідносин у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі. Якщо встановлення цілей відповідає 

на питання, до чого необхідно прагнути, а план дій щодо досягнення мети 

відповідає на питання, що ж потрібно робити, щоб досягнути поставленої мети, 

то стратегія відповідає на питання, якими способами можна досягнути мети. 

Вибір стратегії означає вибір засобів, за допомогою яких підприємство 

вирішуватиме завдання, що стоять перед ним (Русінова, 2016e; Русінова, 2017j). 

Із вищенаведених трактовок поняття «стратегія» можна виокремити такі 

її види: загальна стратегія, конкурентна стратегія, функціональні та операційні 

стратегії. В основі розроблення усіх указаних стратегій лежить безпосередньо 

діагностика зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. 

Н.Л. Гавкалова та О.В. Гагарінов (2017) зауважують, що ця діагностика не є 

системною, тому що у її ході аналізують окремі складові частини зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які не розглядають у взаємозв'язку, особливо це 

стосується стану підприємства, який традиційно визначають за допомогою 

фінансово-економічного аналізу та/або за допомогою збалансованої системи 

показників його діяльності, що унеможливлює отримання достовірної 
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інформації про системний стан підприємства як штучно створеної людиною 

організації для провадження бізнес-діяльності, тому що фінансово-економічні 

показники, як і показники збалансованої системи загалом, є саме наслідком 

рівня системного стану підприємства. Під системним станом підприємства слід 

розуміти стан елементів та зв'язків між ними. 

Це зауваження про системність навело нас на думку про виокремлення 

принципів, які мають бути покладені в основу створення стратегії. І принцип 

системності є тут першим і основним. Отже, в основу розробки стратегії має 

бути покладений системний підхід. Стратегія – це також система (як і вся 

організація), яка включає відповідну ієрархію ланок, зв’язаних між собою та 

взаємно впливаючих одна на одну. Таку думку у своїх визначеннях проводять 

О.С. Віханський (1998) та Д. Міддлтон (2006). 

Далі наведемо ще цілий ряд принципів, які стало можливо виокремити 

завдяки вищенаведеному аналізу визначень понять «стратегія» і «стратегія 

підприємства»:  

Цілеспрямованість. Про те, що будь-яка стратегія повинна сприяти 

досягненню конкретних цілей, спрямованих на розвиток цієї організації, 

говорять І. Ансоф (1989) та Б. Твіс (1989). 

Принцип обмеженості ресурсів лежить в основі стратегії лідерства в 

мінімізації витрат виробництва М. Портера (2005). Цей же принцип враховує і 

вітчизняна дослідниця А.Т. Зуб (2002), розглядаючи стратегію розвитку з точки 

зору ресурсного підходу. 

При розгляді множини стратегічних альтернатив обирається та, яка 

забезпечить отримання найбільшого ефекту. На цьому акцентують увагу 

А.А. Томпсон та А.Дж. Стрікленд (2006). Крім цього, цей принцип реалізується 

у певній кількості етапів розробки та реалізації стратегії розвитку, кількість 

яких забезпечить оптимальність управління.  

Принцип гнучкості, очевидно, мали на увазі Л.Г. Зайцев та М.І. Соколова 

(2002), визначаючи стратегію розвитку як комбінацію запланованих дій і 

швидких рішень з адаптації фірми до нової ситуації. 
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Спрямованість та керованість є ключовими принципами для визначень 

А. Мазаракі (1999), Б. Шелегеди (2006) та В.А. Вінокурова (1996). 

Дії, що включені в процес розробки стратегії, повинні містити певну 

послідовність, побудовану з урахуванням фактора часу. Це положення 

відображає зміст принципу послідовності та етапності, завдяки чому стає 

можливою розробка концептуальних схем будь-якого процесу, в тому числі й 

схему процесу розробки стратегії розвитку промислового підприємства 

(Додаток А, рис. А.1). 

Як бачимо з рис. А.1, схема розробки та реалізації стратегії розвитку 

промислового підприємства складається з декількох етапів: 

1. Аналіз технологічних відносин підприємства, що має на меті виявлення 

напрямку формування стратегії розвитку підприємства. Цей напрямок має стати 

головною ідеєю його існування, або місією. З урахуванням цього коригується 

поточна система цілей, або визначаються нові цілі, які змінюють або 

доповнюють попередні. Як слушно зауважено в роботі С.П. Дунди (2011), при 

визначенні пріоритетних стратегічних напрямків розвитку підприємства 

перевагу слід надати формуванню задач інноваційного розвитку. На цьому 

етапі на основі обраних напрямків розвитку підприємства та сформованих 

нових або скоригованих цілей складається перелік альтернативних варіантів 

інноваційних стратегій. 

2. Аналіз тенденцій науково-технологічного розвитку галузі з метою 

виявлення базових технологій, за якими підприємство здійснюватиме основне 

виробництво. Окрім того, вибір технології в стратегії розвитку визначає на 

майбутнє, яким має бути виробництво – масовим чи спеціалізованим, та на яку 

споживацьку аудиторію підприємство орієнтуватиметься у своїй діяльності; з 

якими партнерами із зовнішнього середовища йому необхідно мати справу, аби 

залучати (купувати) ресурси для свого виробництва та просувати на ринок свою 

продукцію. 

Аналіз і оцінка технологічної позиції підприємства. Мета – визначення 

пріоритетів розвитку підприємства. На цьому етапі більш детально оцінюється 
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зовнішнє середовище та інноваційний потенціал самого підприємства, тобто 

зовнішній і внутрішній аспекти його діяльності. Коли ми оцінюємо зовнішнє 

середовище, маємо на увазі, що будь-яке підприємство, а особливо те, яке 

працює в руслі певної виробничої галузі, завжди є елементом економічної 

системи вищого рівня, являє собою відкриту систему, яка обмінюється 

ресурсами та результатами своєї діяльності із оточуючим середовищем, тому 

так важливе вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на подальший 

розвиток підприємства. Коли ми оцінюємо внутрішні аспекти виробництва, то 

передбачаємо виявити потенційні можливості його розвитку та знайти резерви 

підвищення ефективності як у сфері виробництва, так і в організаційній 

підсистемі. 

3. Формування технологічного портфеля промислового підприємства. 

Обрані технології мають ґрунтуватися на ключових конкурентних 

перевагах саме цього підприємства. Технологічні зміни, конкурентні переваги, 

фінансові можливості, відповідність стратегії пріоритетним напрямкам 

діяльності підприємства, циклу його розвитку, його потенційним можливостям 

та факторам зовнішнього середовища, оцінка ступеню ризику тощо – усі ці 

критерії мають бути враховані в стратегії при обґрунтуванні етапу 

технологічного портфеля. 

Якщо перші три етапи формування стратегії можна було співвіднести з 

функцією планування в загальній управлінській стратегії, то цей етап 

співвідноситься, на нашу думку, з функцією організації, так само, які і 

наступний етап. 

4. Визначення функцій відгуку активів технологічного портфеля. 

Технології, що утворюють технологічний портфель промислового 

підприємства, покликані максимізувати передбачуваний сумарний ефект від 

реалізації портфеля технологій в майбутньому. В якості ефекту визначають 

«деякий інтегральний критерій, характеристиками якого є кількісні та якісні 

показники <…> це може бути, наприклад, індекс трансферу технологій» 

(Корнілов, 2010, с. 60). 
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5. Технологічний аудит варіантів стратегії розвитку промислового 

підприємства має на меті вибір оптимального варіанту стратегії розвитку 

промислового підприємства. Цей етап передбачає перевірку відповідності 

впроваджених технологій обраним пріоритетним напрямкам (корелює з 

функцією контролю в загальному управлінському процесі). Якщо результати, 

що отримані в результаті застосування технології, посилили стан підприємства, 

сприяли його якісному розвитку, то можна вважати, що стратегія була 

реалізована успішно. Якщо результати не сприяли досягненню обраних 

пріоритетів, необхідно поглибити аналіз зовнішнього середовища та 

продовжити пошук та удосконалення технологічних та організаційних підходів 

з метою вивчення причин відхилень та скоригувати визначені цілі, пріоритетні 

напрямки розвитку та обрані стратегії розвитку. 

Сукупність потенційних можливостей розвитку підприємства, при 

використанні яких відбувається забезпечення реалізації та впровадження 

стратегічних заходів із його розвитку прийнято характеризувати як ресурсне 

забезпечення. Існуючий рівень ресурсної бази забезпечення розвитку 

підприємства, кількісний та якісний склад забезпечувальних ресурсів є 

важливим підґрунтям у процесі формування стратегії розвитку та ефективності 

її реалізації. 

О.М. Масліченко ресурсне забезпечення розвитку підприємства визначає 

як сукупність певних видів ресурсів (матеріальних, технологічних, трудових, 

фінансових, інформаційних, інтелектуальних) і джерел їх формування, що 

безпосередньо беруть участь у процесах розвитку підприємства або можуть 

бути мобілізовані з метою забезпечення широкомасштабного використання 

його потенційних можливостей та переходу підприємства до якісно нового 

стану (Масліченко, 2013). Ресурсне забезпечення враховує спрямування, 

розширення, поповнення і відтворення джерел ресурсів і лише через 

можливість участі ресурсів у функціонуванні та розвитку підприємств 

створюється його ресурсний потенціал. 

Елементами ресурсного забезпечення розвитку підприємства можна 
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вважати всі види ресурсів, які певним чином пов’язані з функціонуванням та 

розвитком підприємства. Головна проблема аналізу складових ресурсного 

забезпечення полягає в тому, що всі його елементи повинні функціонувати як 

взаємопов’язана сукупність. Виходячи з цього, закономірності розвитку 

підприємства можуть бути розкриті  не як окремо взяті закономірності розвитку 

його складових, а лише за умови їх поєднання. Саме тому, важливим завданням 

є визначення ролі кожного окремого елементу виробництва. Найбільш 

об’єктивним методом дослідження принципів формування системи ресурсного 

забезпечення розвитку промислового підприємства та аналізу його складових 

елементів виступає системний підхід. 

Цілі формування компонентів ресурсного забезпечення повинні 

знаходитись у відповідності до обраної стратегії розвитку підприємства, до 

цілей внутрішніх бізнес-процесів і бути інтегрованими з кожною з них. 

Матеріальні ресурси підприємства слід формувати невід’ємно від потенціалу 

інтелектуальних активів та інших неосяжних ресурсів, тобто не створювати 

незалежні можливості, які не мають синергізму. 

Сучасні умови розвитку підприємств вимагають зміни парадигми оцінки 

ефективності використання ресурсів підприємства. Ресурси не можуть і не 

повинні вимірюватись тільки таким показником, як величина затрачених на їх 

залучення грошових коштів. Цінність (вартість) ресурсів повинна визначатись 

їх відповідністю стратегічним пріоритетам розвитку підприємства, а не обсягом 

грошових коштів, витрачених на їх створення, або тим, скільки вони коштують 

самі по собі. Якщо ресурси повністю відповідають стратегії розвитку, то їх 

цінність для підприємства суттєво збільшується. І навпаки, якщо ресурси не 

відповідають стратегії, то навіть за умови витрачання на їх залучення значної 

суми грошових коштів, цінність їх буде незрівнянно малою (Русінова, 2017j). 

Важливою умовою ефективного використання ресурсів для забезпечення 

розвитку є інтегрована взаємодія всіх ресурсів, що формують ресурсну базу 

розвитку підприємства. Оцінити ступінь такої взаємодії і залученості всіх 

ресурсів у виробничо-економічний цикл підприємства можна, використовуючи 
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такі основні підходи (Каплан та Нортон, 2005): витратний (майновий), 

порівняльний за (ринкових аналогів), капіталізації доходу та дисконтування 

грошового потоку. Новизни для економічної теорії вони не становлять. Слід 

зазначити, що кожний із зазначених підходів реалізується за допомогою 

специфічних методів та методик, вибір яких залежить від об'єкта оцінки. До 

витратних методів оцінки відносяться: метод порівняльної одиниці, метод 

поділу за компонентами, метод кількісної діагностики, метод обліку витрат на 

інфраструктуру, метод заміщення, метод індексації даних проектно-

кошторисної документації. Порівняльна оцінка здійснюється за допомогою 

методу парних продаж, методу статистичних коригувань, експертних методів 

порівняння, методу мультиплікаторів порівняння. До результативних методів 

належать метод капіталізації доходу, метод дисконтування грошових потоків, 

метод залишкового доходу (Гребешкова та Федорцова, 2007). 

Для того, щоб визначити статус ресурсів та їх роль в підтримці стратегії, 

доцільним є використання такої їх характеристики як стратегічної готовності. 

Цей термін ввели у науковий обіг Д. Нортон та Н. Каплан (1996) і визначають 

його, як аналог ліквідності: чим вищий ступінь готовності, тим швидше 

нематеріальні активи можуть бути втілені у грошові кошти і тим ціннішими 

вони є для організації. Стратегічна готовність, на їх думку, конвертується в 

матеріальну цінність лише тоді, коли внутрішні бізнес-процеси створюють 

більш високий рівень доходів, економічного прибутку, а також забезпечують 

приріст вартості підприємства для акціонерів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що існуюча ресурсна база 

забезпечення підприємства має профільне значення при розробці та формуванні 

стратегії розвитку, що також має відношення до оцінки та стану 

забезпечувальних ресурсів при розгляді та виборі стратегічних альтернатив 

розвитку (Русінова, 2017h). 

На рис. 1.6. представлено підхід до формування та реалізації обраної 

стратегії розвитку з точки зору існуючого або очікуваного рівня ресурсної бази 

забезпечення промислового підприємства. 
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Дослідження ринкових тенденцій у галузі 

Попередній аналіз стану забезпечувальних ресурсів 

Визначення можливості ресурсозбереження та 

заощадження 

Виявлення резервів та джерел забезпечення розвитку 

підприємства за результатами оцінки стратегічних 

альтернатив розвитку 

Економічне та технологічне обґрунтування обраної 

альтернативи 

Розробка та впровадження стратегічних заходів розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Процес розробки та формування стратегії розвитку промислового 

підприємства за критерієм використання забезпечувальних ресурсів  

Примітка: сформовано автором 

 

Детальніше процеси управління забезпеченням в ході розробки та 

формування стратегії розвитку промислового підприємства представлено на 

рис. 1.7. 

Як бачимо з рисунка, весь процес відбувається у п’ять етапів, на першому 

з яких визначаються цілі розвитку підприємства. Як відомо, цілі підприємства – 

це його бажаний стан, конкретні межі, яких воно має досягнути в усіх сферах 

діяльності в кінці стратегічного періоду і на проміжних етапах. Цілі виступають 

критеріями для прийняття рішень; ініціюють та мотивують дії персоналу; є 

інструментом управління, координації, контролю стану підприємства. 

На другому етапі відбувається формування стратегії розвитку 

підприємства, тобто генерального перспективного напрямку розвитку 

підприємства на основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх 

можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища та розробка 
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комплексу заходів, які забезпечують їх досягнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Схема організації процесів управління забезпеченням при формуванні 

стратегії розвитку промислового підприємства  

Примітка: сформовано автором 

Третій етап – дослідження технологічних та інноваційних тенденцій на 

ринку – дозволяє визначити місце підприємства в економіці галузі (країни) та 

встановити, наскільки його діяльність відповідає тенденціям розвитку даного 

Визначення цілей розвитку 

Дослідження технологічних та інноваційних тенденцій на ринку 

Визначення поточних та потенційних конкурентних 

переваг підприємства в галузі 

Дослідження системи управління ресурсною базою 

забезпечення розвитку 

Визначення обґрунтованого рівня 

ресурсної бази забезпечення розвитку 

Аналіз причин та параметрів 

невідповідності 

Оцінка ефективності реалізації 

стратегічних альтернатив розвитку 

Виконання критерію ресурсозбереження 

та заощадження 

Техніко-економічне обґрунтування 

обраного варіанту розвитку підприємства 

Реалізація обраного проекту розвитку 

Досягнення обґрунтованого рівня 

використання ресурсної бази забезпечення 

Формування стратегії розвитку 
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ринку. 

Визначення поточних та потенційних конкурентних переваг підприємства 

в галузі – четвертий етап – дозволяю сформувати концепцію конкурентної 

поведінки підприємства яка базується на дослідженні зовнішнього та 

внутрішнього середовища підприємства, що дає можливість більш ефективно 

та збалансовано реалізувати цілі підприємства згідно з його місією. 

Дослідження системи управління ресурсною базою забезпечення 

розвитку – п’ятий етап. Ресурсна база підприємства – це комплексне поняття, 

яке відображає систему показників, що характеризують наявність, розміщення і 

використання фінансових ресурсів. Основними складовими ресурсної бази 

виступають (Русінова, 2014): 

1) матеріальні ресурси – це ресурси в натурально-речовинній формі, які 

використовуються у виробничій (господарській) діяльності підприємства. До їх 

складу входять основні фонди та частка оборотних фондів;  

2) нематеріальні ресурси – об'єкти промислової та інтелектуальної 

власності, здатні приносити користь тривалий час: гудвіл, ноу-хау, база знань, 

база даних, патент, винахід та ін.; 

3) трудові ресурси підприємства – кількість робітників, зайнятих на 

підприємстві, та тих, хто входить до його складу за основною та допоміжною 

діяльністю; 

4) фінансові ресурси – сукупність грошових прибутків та надходжень, які 

знаходяться в розпорядженні підприємства для виконання фінансових 

зобов'язань, здійснення витрат на відтворення підприємства та для 

стимулювання робітників; 

5) методи управління та організації ефективного використання ресурсів 

підприємства. 

З представленої схеми на рис. 1.7 окремо звернемо увагу на момент 

визначення обґрунтованого (необхідного) рівня ресурсної бази забезпечення 

розвитку промислового підприємства. Актуальність такого обґрунтування 

зумовлена, на нашу думку, ключовими положеннями ресурсної теорії за 
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Б. Вернерфельтом (1984), які зводяться до такого: 

1. Існують систематичні відмінності в організаціях, що зумовлені 

відмінностями в ресурсах, якими управляють організації і які необхідні для 

реалізації стратегії. 

2. Ресурси нерівномірно розподілені серед фірм, що у свою чергу є 

причиною або конкурентних переваг, або уразливості організації. 

3. Ресурси відносно нерухомі. Якщо конкурентна перевага фірми 

заснована на володінні яким-небудь ресурсом, фірми намагаються блокувати 

або уповільнювати розповсюдження даних ресурсів через бар'єри. 

4. Стратегія великої організації включає досягнення рівноваги між 

експлуатацією існуючих ресурсів і розвитком нових. 

Для визначення обґрунтованого (необхідного) рівня ресурсної бази 

забезпечення розвитку необхідно провести оцінку (Русінова, 2015a; Русінова, 

2016e): 

- фактичного стану ресурсної бази забезпечення розвитку обраних 

підприємств промисловості для дослідження; 

- потенційні резерви для зростання ресурсної бази забезпечення розвитку; 

- оцінки можливостей розвитку підприємства за різними сценаріями 

коливання зовнішнього середовища. 

Схему визначення обґрунтованого (необхідного) рівня ресурсної бази 

забезпечення розвитку промислового підприємства представлено на рис. 1.8. 

До необхідного рівня ресурсної бази ми схильні зараховувати ті, які 

сприяють досягненню конкурентних переваг компанії. Дж. Барні (1991) виділив 

чотири критерії для оцінки стратегічних активів: 1) цінність для організації; 

2) відсутність замінників; 3) складність або неможливість копіювання або 

відтворення; 

4) рідкісність серед активів конкурентів. У такому ж контексті дає 

визначення стратегічні ресурси А. Копилов: «це сукупність внутрішніх 

характеристик самого підприємства, у першу чергу, його людських ресурсів, 

рівня їх використання, та зовнішніх по відношенню до нього соціально-
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економічних та організаційних факторів, що дозволяють створювати товар або 

послугу, яка за ціновими або якісними показниками більш приваблива для 

споживачів» (Копилов, 2005, с. 72). 

 

 

 

Рис. 1.8. Схема визначення обґрунтованого (необхідного) рівня ресурсної бази 

забезпечення розвитку промислового підприємства  

Примітка: сформовано автором 

 

Досягнення необхідного рівня ресурсів І.В. Андронова обґрунтовує як 

стратегію управління ресурсозбереженням та ресурсозаощадженням на 

підприємстві. Під ресурсоефективністю стратегії вона розуміє довгостроковий і 

якісно визначений напрям діяльності, що дозволяє організації (галузі, 

національній економіці) здобути конкурентні переваги та досягти поставлених 

цілей в мінливому зовнішньому середовищі на основі впровадження 

Ресурсна база забезпечення розвитку 

промислового підприємства 

Аналіз кількості та якості наявних 

ресурсів 

Прогноз динаміки зовнішнього 

середовища 

Прогноз ринкової активності 

Визначення обсягів ресурсної бази в 

забезпеченні розвитку підприємства 

Встановлення необхідного рівня ресурсної бази 

забезпечення розвитку 

Виявлення резервів збільшення та стабілізації 

ресурсної бази забезпечення 
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інноваційних технологій, раціонального розподілу й використання внутрішніх 

ресурсів (Андронова, 2006). 

До основних елементів, які необхідно враховувати при розробці стратегії 

управління ресурсозбереженням та ресурсозаощадженням, слід віднести: 

– розподіл ресурсів (системотвірний елемент) – співвідношення, 

пріоритети, цілі (проекти), функції; 

– використання ресурсів (результатоформуючий елемент) – обмеження 

(нормативи), функції, стимули, пріоритети; 

– поповнення ресурсів (стратегієзабезпечувальний елемент) – цілі, 

структура, обсяги (величина), можливості (Андронова, 2006). 

Погоджуючись з думкою В.В. Іванієнко, до основних умов формування 

ресурсоефективності стратегії слід віднести: 

– упровадження досконалих систем управління ресурсоспоживанням та їх 

сталий розвиток; 

– розробка механізмів ресурсо- та енергозбереження та стимулювання їх 

упровадження на підприємствах; 

– прийняття до виконання удосконалених фінансових моделей 

ефективного використання всіх видів ресурсів, закріплення їх у відповідних 

програмах і проектах; 

– створення й використання прогресивних техніко-технологічних рішень 

та матеріалів, що забезпечують якісне підвищення ефективності використання 

природних ресурсів; 

– створення на підприємствах системи контролю реалізації 

ресурсозберігаючих програм і призначення відповідальних за їх виконання 

(Іванієнко, 2015). 

Розвиваючи цю думку, додамо, що комплексні ресурсозберігаючі 

проекти, які повинні розроблятися й упроваджуватися на підприємствах, 

обов’язково мають забезпечувати оптимізацію споживання всіх видів ресурсів. 

При цьому стратегічне управління ресурсоспоживанням має забезпечуватися 

дотриманням ряду принципів, до числа яких слід віднести (Русінова, 2016e; 
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Русінова, 2017h): 

– науковість у поєднанні з елементами мистецтва управління; 

– цілеспрямованість стратегічного управління; 

– гнучкість стратегічного управління; 

– єдність стратегічних планів і програм; 

– створення необхідних умов для реалізації 

– стратегії ресурсоспоживання (формування сильної організаційної 

структури, розробку системи мотивації, вдосконалення структури управління) 

(Іванієнко, 2015). 

Таким чином, на основі аналізу та вибору пріоритетних стратегічних 

альтернатив з подальшим встановленням взаємозв’язку між довгостроковими 

цілями розвитку підприємства та існуючими або очікуваними (потенційними) 

ресурсами, що входять до складу ресурсної бази забезпечення, запропоновано 

підхід до організації процесів управління забезпеченням при формуванні 

стратегії розвитку промислового підприємства. 

 

 

1.3. Організація взаємозв’язків підприємства-споживача з 

постачальниками забезпечення їх розвитку 

 

За умови скорочення державного фінансування проектів розвитку 

промислових підприємств або його повної відсутності, складністю отримання 

грантів на фінансування програм розвитку та залученням потенційних 

інвесторів в силу низької привабливості галузі, керівники вітчизняних 

підприємств вимушені шукати власні внутрішні джерела надходження коштів. 

В силу тотального припинення інвестиційних проектів на промислових 

підприємствах країни, що унеможливлює отримання доходу з інвестиційної 

діяльності та складністю отримання позик та кредитів в фінансово-кредитних 

установах, одним з можливих шляхів вирішення проблеми є скорочення витрат 

на виробництво. Проте дане скорочення має бути обумовлено не закриттям або 
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консервацією виробничих ділянок чи цеху, а скороченням витрат на 

проведення закупівельної діяльності на підприємстві. Так, за думкою М. 

Трепової (2014) завдяки різним інструментам закупник може знизити сукупні 

витрати від 5 до 30% (Трепова, 2014). Аналіз вітчизняних наукових робіт з 

даної проблематики дозволив виділити наступні підходи для досягнення даного 

результату. 

І.В. Неуров (2008) справедливо вважає, що вплив постачальників, який 

може призвести до отримання стійкої конкурентної переваги підприємством, не 

обмежується зниженням витрат на купування матеріалів, а може полягати у 

здійсненні низки заходів. На основі узагальнення світового та вітчизняного 

досвіду функціонування провідних підприємства на ринку дозволили автору 

структуризувати ці заходи у такі напрями: 

1) забезпечення того, щоб (оскільки постачальники мають вирішальне 

значення під час створення і додавання нової вартості до продуктів, які 

виготовляються цим підприємством) стратегічні рішення, пов’язані з 

постачанням, приймались на підставі найдостовірнішої доступної інформації; 

2) інформування про можливі наслідки для ситуації постачання фірми 

стратегічних рішень; 

3) ідентифікація найважливіших матеріалів/компонентів з метою 

виконання докладних досліджень на користь: забезпечення пропозиції, 

ідентифікації альтернативних матеріалів/компонентів або постачальників, 

аналізів вартості; 

4) встановлення діапазону відповідальності відділу закупівель постачання 

в цілому ланцюзі поставок; 

5) підтримка рентабельних закупівель через дослідження потенційних 

джерел постачання; 

6) побудова довгострокової співпраці з постачальниками; створення 

стратегічних джерел постачання є процесом створення зв’язків із 

постачальниками, які додають нову вартість і призводять до отримання 

конкретною господарською одиницею конкурентної переваги, закупівлі 
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постачання можуть призвести до здобуття такої конкурентної переваги через: 

постачання від одного постачальника, залучення постачальника до 

проектування, розвиток (вдосконалення) постачальника, мотивування 

постачальника завдяки позитивній підтримці, а також забезпеченню зворотної 

інформації; 

7) збільшення оборотного капіталу підприємства; 

8) вдосконалення адміністративних процедур закупівлі;  

9) збільшення компетенцій персоналу закупівель через підготовку;  

10) зміцнення позиції підприємства через постійне прямування до 

досягнення все кращої репутації завдяки чесній і високоетичній поведінці 

(Неуров, 2008, с.193-195). 

До основних запропонованих напрямів вдосконалення закупівельної 

діяльності на підприємстві І.В. Неуровим (2008) слід віднести комплексність 

даного підходу, що охоплює майже всі задіяні елементи закупівельного 

процесу. Проте, даний підхід носить більш інформативний характер без 

конкретних практичних рекомендацій з орієнтацією на ланцюг поставок. 

Дослідження авторів Т.В. Синиці та І.В. Осьмірко (2017) цікаво з точки 

зору застосування системи електронних торгів на шляху оптимізації 

закупівельної діяльності підприємств. Так авторки вважають, що до основних 

переваг електронних закупівель слід віднести: 

- скорочення витрат часу на проведення, аналіз і контроль закупівель; 

- економія за рахунок повної прозорості торгово-закупівельної діяльності, 

мінімізації цінових змов, виключення фінансових махінацій в процесі 

закупівель; 

- висока конкуренція, можливість обрати більш якісний товар або послугу 

за менші гроші; оптимізація трудових витрат за рахунок автоматизації; 

- розширення ринків збуту без обмежень в географії (переваги для 

постачальників); 

- доступ до найбільших закупівель (переваги для постачальників); 

- спрощення всіх етапів торгово-закупівельної діяльності за рахунок 
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автоматизації; 

- оптимізація витрат; 

- оперативність отримання інформації про проведення торгів (Синиця та 

Осьмірко, 2017; Чернюк, 2015). 

На рис. 1.9 схематично представлено структуру системи проведення 

електронної закупівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Схема проведення електронної закупівлі 

Примітка: сформовано автором на основі (Синиці та Осьмірко, 2017) 

 

Не заперечуючи суттєвих переваг в запропонованому методі проведення 

публічних закупівель, основним обмеженням в його впровадженні буде небажання 

власників бізнесу розкривати внутрішню інформацію щодо обсягів витрат на 

закупівельну діяльність, за якими кожна зацікавлена персона зможе скласти 

уявлення про розмір сукупних витрат, що несе підприємство та розмах бізнесу. 

В роботі І.В. Неурова (2009) з точки зору стратегічного підходу автор 

наводить модель обґрунтування вибору закупівельної стратегії 

машинобудівного підприємства. Так, в дослідженні запропоновано методику 

побудови стратегії закупівлі виробничих матеріалів та сировини, що 
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виявлення мети закупівель конкретного товару на підставі загальної стратегії 

виробничих закупівель; 

2) оцінювання існуючої структури постачальників даного товару; 

3) ідентифікація характеру існуючих угод; 

4) оцінювання існуючої стратегії розвитку постачальників; 

5) ідентифікація найважливіших пунктів ланцюга поставок; 

6) складання основного набору критеріїв, які повинні виконувати постачальники; 

7) оцінювання ступеню виконання встановлених критеріїв існуючими 

постачальниками; 

8) вибір стратегічних функцій на підставі результатів аналізу; 

9) вибір стратегії закупівлі; 

10) розроблення плану виконання змін внаслідок аналізу попередньої 

стратегії закупівлі (Неурова, 2009). 

На рис. 1.10 схематично представлено матрицю вибору стратегії закупівель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Схема вибору стратегії закупівель 

Примітка: сформовано автором на основі (Неурова, 2009) 
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Не зважаючи на сукупні переваги в використанні запропонованого 

підходу, суттєвим обмеженням стане складність його впровадження в 

практичну діяльність промислових підприємств в силу мінливого зовнішнього 

середовища, основним фактором впливу якого є прив’язка до курсу іноземної 

валюти в процесі здійснення закупівельної діяльності. 

Автором О.В. Письмак (2012) з метою виявлення факторів впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища на процес здійснення промисловим 

підприємством закупівель розглянуто та запропоновано модель взаємодії 

підприємств в процесі закупівельної діяльності (Письмак, 2012). 

Так, автор доходить висновку про об’єднання макро- та 

мікроекономічних чинників закупівельного процесу, що знайшло схематичне 

відображення на відповідній моделі (рис. 1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Модель взаємодії підприємства-споживача з постачальниками з 

урахуванням факторів впливу 

Примітка: сформовано автором на основі (Письмак, 2012) 
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На рис. 1.12 схематично представлено існуючи моделі взаємодії 

підприємств в процесі закупівельної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Види моделей взаємодії підприємств в процесі закупівельної діяльності 

Примітка: сформовано автором на основі (Письмак, 2012) 
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підприємства, що формує стереотипи поведінки, очікувань менеджерів, які 

приймають рішення про закупівлі, цілей; 

- об’єктивні пов’язані з економічним станом підприємств, їх 

спроможністю та існуючою необхідністю здійснювати закупівельну діяльність 

(Письмак, 2012). 

Запропонований О.В. Письмак (2012) підхід носить теоретико-

пізнавальний характер та не може розглядатися в якості дієвого інструменту 

управління закупівельною діяльністю на промисловому підприємстві. 

Автором Л.О. Лігоненко (2014) розглянуто концептуальні рішення 

управління закупівельною діяльністю на підприємствах. В дослідженні автор 

виокремив дві взаємопов’язані підсистеми: стратегічне та тактичне управління. 

Концептуальними рішеннями, які обумовлюють весь подальший процес 

управління, є: 

- ступінь самостійності в її здійсненні; 

- модель здійснення; 

- тип співробітництва з ринком закупівель; 

- ступінь участі постачальника в прийнятті рішень щодо планування та 

контролю закупівель; 

- тип фінансування закупівельної діяльності; 

- регламентація закупівельного процесу; 

- механізми мінімізації збитків в процесі здійснення закупівель 

(Лігоненко, 2014). 

Запропонований підхід відрізняється комплексністю вирішення 

поставленої проблематики, проте не враховує перспективи розвитку та 

стратегічні заходи, пов’язані з ним в процесі управління закупівельною 

діяльністю на підприємстві. 

О.А. Бай (2011) в своїй роботі наводить положення управління 

закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його 

функціонування у відкритій системі. Так, автор розглядає класичну модель 

проведення закупівлі (рис. 1.13). 
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Автор справедливо зауважує, що менеджмент в змозі використати 

максимальний ефект від такої взаємодії та визначити оптимальну крапку у 

цьому процесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Класична модель закупівлі 

Примітка: сформовано автором на основі (Бай, 2011) 

 

Проте, не треба перебільшувати ступень такого впливу, аби не стати 

залежним від постачальників та не допустити прихильності до однієї технології 

чи продукту, та з іншого боку, не треба залишатися осторонь від ринку нових 

технологій в умовах стрімкого розвитку суспільства (Бай, 2011). 

Леоновою Ю.О. (2012) удосконалено технологію управління 

закупівельною діяльністю на підприємстві. Запропонована авторкою технологія 

складається з таких методів закупівель: 

1. Придбання товару однією великою партією за один раз. 

2. Регулярні закупівлі матеріалів та виробів дрібними партіями, коли 

покупець замовляє необхідну кількість товарів, які поставляються йому 

партіями протягом певного періоду. 

3. Щоденні (щомісячні) закупівлі. Метод використовується там, де 

закуповуються дешеві і швидко використовуються товари. 

4. Отримання товару по мірі необхідності. 

A ai ei li pi zi 

A – споживач, підрозділ споживача 

P – постачальник 

аi – заявка на закупівлю Товару 

еі – експертиза заявки 

li – ідентифікація Товару на ринку 

рі – визначення постачальника 

zi - закупівля 

P 
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5. Закупівля товару з негайною віддачею. Мова йде про виняткові 

випадки, коли неможливо отримати їх у міру необхідності. 

Документальне оформлення замовлення реалізується на основі укладання 

контракту, як основи закупівель, постачання товарів та їх закупівель. Контракт 

складається між постачальником і споживачем продукції (Леонова, 2012; 

Коноваленко, 2007). 

На рис. 1.14 представлено підхід, запропонований Леоновою Ю.О. для 

проведення закупівельної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Технологія закупівель на промисловому підприємстві 

Примітка: розробка Ю.О Леонової (Леонова, 2012) 
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Запропонований авторкою підхід відрізняється простотою в використанні 

та швидкістю в реалізації закупівель. Деякі положення даного підходу можуть 

бути використані при розробці власних пропозицій. 

Таким чином, стислий огляд вітчизняних наукових робіт з проблематики 

вдосконалення закупівельною діяльністю промислового підприємства з метою 

оптимізації забезпечення розвитку показав, що на даний час є лише кілька 

робіт, зокрема Неурової І.В. (2009) та Леонової Ю.О. (2012), непрямо 

присвячених даному питанню. Тому розробка відповідних інструментів 

управління закупівлями в рамках зниження витрат на забезпечення виробничих 

потреб в поточному та стратегічному розвитку є актуальним та затребуваним. 

Таким інструментом на підприємстві може бути нормативний документ 

для внутрішнього використання (далі Положення), який має регламентувати та 

чітко прописувати порядок взаємодії всіх учасників процесу закупівельної 

діяльності з метою мінімізації витрат на забезпечення виробництва з точки зору 

поточної діяльності та заходів з розвитку підприємства. Під останніми слід 

розуміти придбання нових видів техніки та устаткування, впровадження яких 

дозволить розширити існуючи види діяльності та відкрити нові з метою 

отримання прибутку та розширення кола споживачів в довгостроковій 

перспективі. Далі буде представлено розробку типового Положення про 

здійснення закупівельної діяльності, що носить універсальний характер та може 

бути впроваджено в виробничий процес промислового підприємства зі 

стандартною організаційною структурою: 

- генеральний директор; 

- фінансовий директор; 

- директор з виробництва; 

- комерційний директор; 

- головний бухгалтер; 

- начальник відділу закупівель; 

- менеджер із закупівель та інші. 

Положення визначає порядок дій та взаємовідносини структурних 
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підрозділів підприємства під час здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг; 

порядок організації договірної роботи на підприємстві; єдину схему підготовки, 

укладання та виконання господарських договорів; заходи щодо контролю за 

ходом укладання та виконання договорів; механізм контролю і відповідальність 

підрозділів в процесі підготовки, укладання та виконання господарських 

договорів. 

Метою Положення є створення механізму ефективного управління 

закупівлями на принципах прозорості та конкуренції, організаційного 

забезпечення підготовки, укладання, виконання господарських договорів, 

визначення відповідальності підрозділів за організацію договірної роботи, 

встановлення належного контролю за виконанням договорів задля посилення 

контролю за витратами на підприємстві та оптимізації забезпечення розвитку та 

стратегічних заходів. 

Дія Положення має розповсюджується на всі структурні підрозділи 

підприємства та служби. 

В організації закупівель та договірної роботи на підприємстві 

здійснюється на підставі законів та нормативно-правових актів України та 

цього Положення. 

Дане положення, а також будь-які зміни до нього мають затверджуватися 

наказом генерального директора, якщо потреба в даних змінах є 

обґрунтованою. 

Основними складовими Положення є:  

Аналітична записка – внутрішній документ підприємства, який оформлює 

менеджер із з закупівлі з інформацією щодо розглянутих комерційних 

пропозицій і рекомендацій щодо вибору підприємства – постачальника товарів, 

робіт, послуг (Додаток Б, табл. Б.1). 

Договір - письмова домовленість сторін, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення господарських зобов’язань, укладена у спрощений спосіб 

або за загальним правилом. У договорі (господарському договорі, контракті, 

угоді, додатковій угоді) узгоджуються якість, терміни, ціна та інші умови, за 
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якими здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг. Договори укладаються 

відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, інших 

нормативно-правових актів. 

Закупівля - закупівлі товарів, робіт та послуг підприємством. 

Заявка – внутрішній документ підприємства, який містить інформацію 

щодо предмета закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 

предмета закупівлі, технічну специфікацію, техніко-економічне обґрунтування 

тощо. 

Ініціатор закупівлі – структурний підрозділ підприємства, який ініціює 

закупівлю. 

Істотні (суттєві) умови – предмет і ціна договору, а також – ті умови, які 

хоча б одна із сторін вимагає включити в договір.  

Контрагент – інша сторона договору; особа, у якої підприємство може 

здійснити/ здійснює закупівлю. 

Корпоративна бібліотека – визначене сховище на сервері підприємства, в 

якому зберігаються відскановані копії договорів, та всіх супутніх документів 

(заявка, аналітична записка, лист погодження та ін.). 

Погодження – внутрішня процедура підприємства, що передбачає 

проставляння візи/ резолюції власноруч на паперовому документі або надання 

електронного листа, що містить візу/резолюцію шляхом відповіді на отриманий 

для погодження електронний лист. 

Спрощений спосіб укладення договору – укладення господарського 

договору шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, 

телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до 

виконання замовлень. 

Укладення договору за загальним правилом – викладення умов договору 

у формі єдиного документа, підписаного сторонами. 

Юрисконсульт – визначена відповідальна особа на підприємстві або 

суб’єкт господарювання, який надає підприємству інформаційно-

консультаційні послуги в сфері права. 
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Закупівлі відбуваються на підставі заявок (Додаток В), які готуються 

ініціатором закупівлі. 

В заявці потрібно відобразити причини необхідності здійснення закупівлі 

(обставини їх виникнення, посилання на вимоги діючого законодавства, вимоги 

існуючих контрактів, тощо). 

У заявці зазначається наявність чи відсутність відповідних витрат в 

бюджеті підприємства із зазначенням статті. 

В разі здійснення закупівлі за укладеним договором, в заявці потрібно 

зазначати номер такого договору. 

В заявці повинні міститись відомості щодо попередньої ціни (у випадку, 

якщо аналогічні товари, роботи та послуги вже закуповувались підприємством 

в попередні періоди), відомості про розглянуті ініціатором комерційні 

пропозиції із зазначенням назв контрагентів, їх цін на предмет закупівлі та ін. У 

разі, якщо розгляд альтернативних пропозицій неможливий, ініціатор 

обов’язково зазначає інформацію про це із обґрунтуванням. 

Заявка повинна погоджуватись в наступній послідовності: керівник 

ініціатора закупівлі, який безпосередньо підпорядковується генеральному 

директору підприємства, головний бухгалтер, директор фінансовий, директор 

комерційний. Погодження повинно проводитись в строк не більше 3 робочих 

днів. У випадку недостатності наданих документів, можуть бути витребувані 

додаткові необхідні документи. При погодженні заявки на закупівлю 

оргтехніки (комп’ютерів, ксероксів, МФУ, телефонів, тощо) обов’язково 

отримується також погодження начальника відділу інформаційних технологій. 

Погоджена заявка з відповідними до неї додатками передається для 

реєстрації діловоду, який здійснює реєстраційний запис в журналі реєстрації 

внутрішньої документації, сканує заявку та додані до неї документи та 

розміщує їх у відповідному розділі корпоративної бібліотеки. Копію 

документації, оригінал зареєстрованої заявки діловод передає для виконання 

менеджеру із закупівель з відміткою про дату отримання оригіналу за 

особистим підписом в журналі реєстрації внутрішньої документації. Менеджер 
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із закупівель розміщує оригінал заявки та додані до неї документи у 

відповідному розділі Корпоративної бібліотеки. 

Здійснення закупівель із застосуванням передоплати на суму, що не 

перевищує 10 тис. грн. за одну закупівлю, а у випадках здійснення закупівель, з 

оплатою після фактичного постачання товарів, робіт, послуг на суму, що не 

перевищує 20 тис. грн. за одну закупівлю та у одного контрагента не частіше 2 

разів на рік можливе з укладенням договору у спрощений спосіб. 

В інших випадках здійснюється укладення договору за загальним 

правилом. 

В окремих випадках можливий вибір способу здійснення закупівлі не 

зважаючи на вище перелічені вимоги за особистим погодженням генерального 

директора чи директора фінансового. 

Менеджер із закупівлі аналізує надані разом із заявкою комерційні 

пропозиції контрагентів, в разі необхідності проводить незалежний моніторинг 

цін.  

За результатами аналізу в строк, що не перевищує 3 робочих днів, 

менеджер із закупівлі складає аналітичну записку (Додаток Б, табл. Б.1) за 

власним підписом, в якій міститься порівняльна характеристика розглянутих 

пропозицій із зазначенням по кожному контрагенту ціни за одиницю, загальної 

суми закупівлі, умов поставки, умов оплати та ін. Зазначається контрагент у 

якого рекомендовано провести закупівлю та рекомендований спосіб здійснення 

закупівлі – з укладенням договору у спрощений спосіб або за загальним 

правилом. В окремих випадках допускається обґрунтоване перевищення 

строків, про що менеджер із закупівлі інформує ініціатора електронним 

повідомленням. 

Менеджер із закупівлі повинен отримати від юрисконсульта письмове 

підтвердження дійсності статусу рекомендованого контрагента як платника 

ПДВ, відсутності у нього податкового боргу, відсутності перебування 

юридичної особи у процесі припинення / процесі провадження у справі про 

банкрутство, санації та ін. 
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Перевагу повинні мати пропозиції Контрагентів з найнижчою ціною при 

тих самих показниках якості та на умовах фактичної оплати після поставки 

товарів, здійснення робіт, надання послуг. 

Аналітична записка погоджується в наступній послідовності: директор 

комерційний та ініціатор закупівлі – в строк не більше 2-ох робочих днів; 

директор фінансовий та головний бухгалтер в строк не більше 3 робочих днів. 

В разі непогодження аналітичної записки, особа, що її не погодила, надає 

обґрунтовані заперечення. 

Не допускається закупівля до або без погодження аналітичної записки. 

Після погодження аналітичної записки / заявки (при здійсненні закупівлі 

по укладеному договору) відповідним чином, менеджер із закупівлі направляє 

контрагенту лист, що містить суттєві умови договору. 

Менеджер із закупівлі отримує рахунок на оплату у контрагента, 

проставляє на ньому особистий підпис, візує в бухгалтерії на предмет наявності 

заборгованості за раніше проведеними з даним контрагентом операціями, 

проставляє суму до сплати або умови оплати у разі часткової оплати суми за 

рахунком, зазначає кінцеву дату сплати та разом із належним чином 

погодженою аналітичною запискою та / або заявкою надає його бухгалтеру 

підприємства. 

Не допускається передача рахунка на оплату, із зазначенням строку 

сплати по ньому, який сплинув або сплине менш ніж через 2 робочі дні. 

Після опрацювання заявки, менеджер із закупівлі сканує повний пакет 

документів для здійснення закупівлі та розміщує його у відповідному розділі 

корпоративної  бібліотеки. 

В разі прийняття рішення укласти договір за загальним правилом, 

менеджер із закупівлі передає відповідним чином погоджену аналітичну 

записку з пакетом зібраних до неї документів менеджеру з ведення договірної 

роботи. 

Менеджер з ведення договірної роботи отримує проект договору у 

контрагента або розробляє власний. 
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Після опрацювання проекту договору, менеджер з ведення договірної 

роботи складає супровідну записку, в якій зазначаються суттєві умови 

договору. 

Проект договору, супровідна записка, заявка, аналітична записка 

направляються на погодження на особисту корпоративну електронну адресу в 

такій послідовності: 

- директор комерційний, керівник ініціатора закупівлі, юрисконсульт, 

начальник відділу сертифікації та якості, інші посадові особи за необхідністю – 

строк для погодження – 3 дні; 

- головний бухгалтер; директор фінансовий – строк для погодження – 2 дні. 

Визначені посадові особи надають зауваження або погоджують проект 

Договору протягом строку в два дні. По закінченні цього терміну, за 

відсутності зауважень, проект вважається погодженим. 

Внесення змін здійснюється менеджером з ведення договірної роботи, 

який формує загальний список зауважень. 

Проект договору в режимі «Виправлений документ» або зауваження до 

нього надсилається контрагенту для погодження.  

В разі непогодження контрагентом запропонованих умов договору, 

менеджер з ведення договірної роботи проводить узгодження умов, 

запропонованих підприємством і контрагентом з посадовими особами 

підприємства в частині, що їх стосується. 

Після отримання остаточної редакції договору, менеджер з ведення 

договірної роботи перевіряє текст договору на відповідність погодженому 

проекту, наявність технічних та граматичних помилок і направляє на паралельне 

погодження із зазначенням змін, внесених до попередньої версії договору. 

Особи, що погоджують, при наявності зауважень, надають їх в строк, що 

не перевищує 2-х робочих днів. По закінченні цього терміну, за відсутністю 

зауважень, проект вважається погодженим. 

Формується лист-погодження із зазначенням дати погодження 

електронним листом або строку закінчення погодження. На рис. 1.15 
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Виникнення виробничої потреби в забезпеченні 

відповідних товарів, робіт, послуг вартістю до 100 тис. грн. 

Наведення обґрунтування придбання 

необхідних товарів, робіт, послуг в 

заявці на проведення закупівлі 

В рамках 

поточної 

виробничої 

діяльності 

В умовах 

реалізації 

проектів розвитку 

Отримання погодження учасників 

закупівельного процесу на проведення закупівлі 

Передача заявки на закупівлю в роботу 

Менеджеру із закупівель 

Складання аналітичної записки з висновком щодо 

вибору постачальника за умови найвигіднішої 

пропозиції за ціною, умовами оплати та постачання 

Отримання погодження учасників 

закупівельного процесу на проведення 

закупівлі у обраного постачальника 

Проведення закупівлі у спрощений або 

розширений спосіб (з укладанням договору 

поставки) 

Контроль отримання товару, надання робіт 

та послуг згідно умов оплати та постачання, 

наведених в аналітичній записці 

 

представлено процес проведення закупівлі з метою оптимізації забезпечення 

розвитку промислового підприємства за умови придбання товарів, робіт, послуг 

вартістю до 100 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Процес проведення закупівлі без залучення акціонерів підприємства 

Примітка: сформовано автором 

В разі, якщо статутом передбачене погодження договору учасниками 

підприємства, менеджер з ведення договірної роботи забезпечує отримання 



  130 

 

відповідного рішення (в формі протоколу) загальних зборів учасників 

підприємства до подання договору на підпис генеральному директору. На рис. 

1.16 представлено процес проведення закупівлі з метою оптимізації 

забезпечення розвитку промислового підприємства за умови придбання товарів, 

робіт, послуг вартістю більше 100 тис. грн. 

 

Рис. 1.16. Процес проведення закупівлі із залучення акціонерів 

підприємства 

Примітка: сформовано автором 

 

Безпосередньо перед поданням договору на підписання, менеджер з 

ведення договірної роботи повинен провести дії, зазначені в п. 3.6. Положення.  
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Заявка, аналітична записка, рішення загальних зборів зчасників 

підприємства (за його необхідності), необхідну кількість екземплярів договору 

та лист-погодження надаються генеральному директору для підписання. 

Після підписання договору діловод передає менеджеру з ведення 

договірної роботи підписаний договір та пакет документів до нього. 

Менеджер з ведення договірної роботи забезпечує підписання договору 

контрагентом та отримання підприємством підписаного примірника договору. 

Менеджер з ведення договірної роботи сканує оригінал укладеного 

договору/ додаткових угод до нього, заявки, аналітичної записки з пакетом 

документів до неї, листа погодження, рішення загальних зборів учасників 

підприємства та інші необхідні документи, розміщує скановані документи у 

відповідному розділі корпоративної бібліотеки, інформує задіяних в проведенні 

закупівлі осіб підприємства. 

Оригінал договору та додаткових угод до нього, заявки, аналітичної 

записки, листа погодження, рішення загальних зборів учасників підприємства 

зберігається в бухгалтерії підприємства. 

Реєстрацію та облік укладених договорів та додаткових угод, їх проектів 

на погодженні веде менеджер з ведення договірної роботи. 

Після укладення договору в спрощений спосіб або за загальним правилом, 

контроль за виконанням його умов покладається на директора комерційного, 

менеджера із закупівлі та ініціатора закупівлі, в частинах що їх стосуються. 

Щодо закупівель, які мають періодичний характер та відбуваються за 

договорами, укладеними до затвердження цього Положення, контроль за 

виконанням їх умов покладається на директора комерційного, менеджера з 

ведення договірної роботи та ініціатора закупівлі, в частинах що їх стосуються. 

На прикладі діяльності ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний 

завод» представлено впровадження розробленої універсальної процедури 

проведення закупівельної діяльності з метою оптимізації забезпечення розвитку 

промислового підприємства. 

В Додатку Г, табл. Г.1 та Додатоку Д, табл. Д.1 наведено дані з аналізу 
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тендерних пропозицій з придбання додаткових одиниць виробничої техніки для 

розширення існуючих та створення нових виробничих ділянок з виготовлення 

нового продукту – комбайну прохідного КПД 205 з зубчатим сверлом для 

максимальної глибини до 5 м для вугільної галузі. 

Так, в 2017 році керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо 

придання таких додаткових одиниць техніки: 

1. Спецмашина для заправки та зливу крану самохідного типу КД 210 – 1 од. 

2. Стрічковий навантажувач – 2 од. 

3. Універсальне водило для буксирування – 1 од. 

4. Самохідний кран – 1 од. 

Згідно запропонованої процедури проведення закупівель з метою 

оптимізації забезпечення проектів розвитку промислового підприємства було 

проведено детальний моніторинг потенційних постачальників за умовами 

оплати, термінів постачання, якості продукції та гарантійного обслуговування. 

Таким чином, за результатами проведеного тендеру пропозицій від 

потенційних постачальників з придбання додаткових одиниць виробничої 

техніки під майбутні проекти розвитку ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» обрано такого, чия пропозиція на відміну від існуючих 

є найвигіднішою з точки зору умов оплати та постачання. Комплексна 

закупівля необхідних видів виробничого обладнання у обраного постачальника 

дозволить зекономити кошти при розмитненні та проходженні всіх необхідних 

формальностей при закупівлі імпортних видів продукції. 

Даний фактор є одним з найвпливовіших за умови обмеження фінансових 

коштів, виділених на забезпечення проектів розвитку промислового 

підприємства. Також суттєвою перевагою в впровадженні запропонованої 

процедури проведення закупівель є скорочення термінів на узгодження 

договору поставки обладнання (за умови обрання єдиного постачальника, як 

наведено в практичному прикладі) між всіма учасниками закупівельного 

процесу, що мінімізує ризики, пов’язані зі збільшенням витрат на придбання в 

силу прив’язки до курсу іноземної валюти, що є досить мінливим. 
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1.4. Методи управління забезпеченням промислового підприємства 

 

Для визначення концептуальних напрямків управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств, проведемо аналіз існуючих у вітчизняній 

науці методів управління забезпеченням та його складових елементів. 

Управління забезпеченням промислових підприємств має базуватися на 

засадах інноваційної логістики і спрямовуватися на досягнення таких результатів: 

1) забезпечення оптимальної організації всіх видів матеріальних запасів у 

сфері виробництва та обігу з метою досягнення безперебійності виробничих 

процесів та їх ритмічності; 

2) постійний моніторинг співвідношення «ціна – якість» не обхідних 

матеріальних ресурсів з метою адаптації до кон’юнктури ринків виробничих 

ресурсів; 

3) оптимізація логістичних витрат з метою зниження собівартості одиниці 

продукції; 

4) вирішення проблем складування та зберігання матеріальних запасів; 

5) вибір між логістичним аутсорсингом та власним департаментом 

логістики з метою підвищення ефективності маркетингу. 

Як справедливо зауважує Н.М. Зайцева (2010), традиційні методи 

управління матеріальними, трудовими та фінансовими забезпечувальними 

ресурсами на промислових підприємствах є інерційними та неспроможні 

відповідати сучасному ритму розвитку економіки. У ситуаціях некерованої 

диференціації ресурсів у виробничих процесах необхідно розробляти такі 

моделі управління ресурсами, які б ураховували можливості їх 

взаємопроникнення, динамізму, а також дію випадкових факторів на їх 

функціонування та перетворення. 

Одним із перспективних підходів до вирішення поставленої задачі ми 

вважаємо застосування методів проектного управління діяльністю підприємства, 

адаптованих до умов промислового підприємства. При цьому ми маємо на увазі 

структурований підхід до управління проектами, який застосовується в рамках 
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чітко визначеної структури організації, описує процедури координації людей та 

активностей, процедури контролю та заходи, які необхідно вживати для того, 

щоб реалізація проекту не відхилялася від наміченого плану. Проектний підхід 

до управління забезпеченням підприємства представлено на рис. 1.17. 

Рис. 1.17. Проектний підхід до управління забезпеченням промислового підприємства  

Примітка: сформовано автором на основі (Зайцева, 2010, с. 11). 
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Перевагами у використанні проектного підходу до управління 

забезпечувальними ресурсами промислового підприємства є підвищення 

економічної ефективності діяльності підприємства за рахунок синхронізації 

використання всіх видів ресурсів. Проте суттєвим обмеженням при 

впровадженні даного підходу є складність в практичній реалізації 

запропонованого автором інструментарію економіко-математичного 

моделювання систем при використанні проектного підходу. 

Для вирішення проблеми підвищення ефективності управління 

забезпечувальними ресурсами підприємства в роботі (Зайцев, 2008) було 

запропоновано потоковий підхід до моделювання процесів управління 

ресурсами, що ґрунтується на розподілі потоків ресурсів за групами відповідно 

до результатів ABC/XYZ-аналізу і передбачає для кожної з виділених груп 

вибір і застосування найбільш ефективних методів управління й оптимізації 

(табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Методи й моделі управління потоками ресурсів підприємства 

Група 
Метод 

планування 
Період планування Тип моделі  Страховий запас 

AX 
Плановий 

показник 

Короткостроковий 

Модель із 

установленою 

періодичністю 

поповнення 

запасу 

Відсутній 

AY 
На підставі 

споживання 

минулих 

періодів 

Формується за різницею 

між максимальним і 

мінімальним 

прогнозованими 

обсягами споживання 

AZ 

BX 
Плановий 

показник 

Середньостроковий 

Модель із 

фіксованим 

розміром 

закупівлі 

Відсутній 

BY 
На підставі 

споживання 

минулих 

періодів 

Формується за різницею 

між максимальним і 

мінімальним 

прогнозованими 

обсягами споживання 

BZ 

CY Укрупнені 

методи 

планування 

Довгостроковий 

Модель 

закупівель за 

заявками 

Відсоток від загальної 

кількості прогнозованого 

обсягу споживання 

CX 

CZ 

Примітка: сформовано автором на основі (Зайцев, 2008, с. 16) 

 

У якості критерію в аналізі використовується оцінка участі ресурсів у 
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виробництві та ступінь варіації їхніх закупівель. При цьому всі групи товарно-

матеріальних цінностей поєднуються у два великі класи: основні й допоміжні 

ресурси. 

У роботі Д.В. Дорошкевич (2009) досліджено питання управління 

процесами розроблення, впровадження та функціонування ERP-систем 

підприємств через створення й практичну реалізацію методичних основ та 

інформаційно-методичного забезпечення управлінської діяльності відділу 

експлуатації, які дозволяють здійснювати ефективне керування визначеними 

процесами з використанням методу поетапного розроблення власними силами. 

Для реалізації модуля ERP-системи з управління матеріальними та трудовими 

ресурсами на прикладі задачі формування змінно-добового завдання водіїв 

описано організаційну структуру відділу експлуатації. Розроблено 

інформаційну та функціональну моделі, а також алгоритм розв'язання здачі на 

основі системи управління ресурсами. Застосовано метод направленого 

перебору та принцип багатокритеріального відбору, що дозволило створити 

програмний продукт, який відповідає бізнес-процесам і цілям підприємства. 

Розроблено методичні підстави управління розробкою і впровадженням ERP-

системи доведено до рівня процедур, які можуть бути реалізовані на кожному 

підприємстві незалежно від форми власності. Зазначено, що розроблене 

інформаційно-методичне забезпечення управлінської діяльності відділу 

експлуатації доведено до рівня обчислювальних і організаційних процедур, на 

підставі якого створено програмне забезпечення модуля ERP-системи, яке може 

бути використано тими підприємствами, які відповідають установленим 

обмеженням (Дорошкевич, 2008). 

Цікавою є думка Т.О. Крючковської (2009) щодо вартісно-орієнтованого 

підходу до управління забезпечувальними ресурсами підприємства. Так, у 

вказаній роботі вона розкрила економічну сутність і методологічні підходи до 

дослідження процесів трансформації ресурсів у вартість підприємства. Для 

цього було визначено логіко-структурний зв’язок ресурсної та вартісної 

концепції менеджменту в контексті стратегічного та фінансового управління 
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підприємством і запропоновано фінансову модель ресурсних факторів вартості 

підприємства, побудовану на взаємозв’язку компонентів, що в кінцевому 

підсумку формують певну величину економічної доданої вартості. 

Удосконалено методичний інструментарій стратегічного аналізу в контексті 

менеджменту вартості підприємства, систему вимірювання вартості 

підприємства на основі ресурсних факторів. Поглиблено базові положення 

системи вимірювання цінності підприємства, основні положення ресурсної 

теорії щодо напрямків управління групами ресурсів за різним рівнем 

стратегічного статусу для формування стійких конкурентних переваг і 

забезпечення високої доданої вартості обраних для аналізу підприємств 

(Крючковська, 2009). 

І.С. Грозний (2012a) запропонував методичний підхід до планування 

ресурсного контуру управління якістю розвитку промислових підприємств на 

базі інтегрованої системи планування ресурсного контуру якісного розвитку 

підприємства зі зворотним зв’язком, шляхом формування алгоритму при 

впровадженні програм планування потреб, за рахунок ув’язки рівнів 

планування ресурсного забезпечення поточної виробничої діяльності 

підприємства та процесу реалізації заходів управління якістю розвитку, згідно 

моделі якісного розвитку підприємства в інтегрованій системі планування ERP, 

з показниками ефективності планування ресурсного забезпечення, що дає 

можливість ефективного забезпечення ресурсами якості розвитку підприємства. 

Так, автор запропонував модель якісного розвитку підприємства при 

впровадженні програм планування його потреб (рис. 1.18). 

Модель передбачає: визначення достатнього рівня ресурсного 

забезпечення з використанням розроблених критеріїв ефективності ресурсного 

контуру якісного розвитку підприємства, з одного боку, і мінімізацію рівня 

ресурсного забезпечення поточної виробничої діяльності підприємства – з 

іншого. 

На думку автора, сформована модель при розробці проекту планування 

витрат на ресурсне забезпечення дає змогу врахувати потребу в часових, 
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інвестиційних, матеріальних, кадрових, виробничих, інформаційних та інших 

ресурсах з погляду збереження бажаних пропорцій між поточною виробничою 

діяльністю підприємства й процесом реалізації заходів якісного розвитку. 

 

 
Аналіз проекту планування витрат  

на ресурсне забезпечення ERP 

Єдина система 

вирішення 
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традиційної 

виробничої 

діяльності 

підприємства 

 

 

 

Рис. 1.18. Модель якісного розвитку підприємства при впровадженні 

проектів планування його витрат 

Примітка: сформовано автором на основі (Грозний, 2012a, с. 55) 

 

– динаміку циклічного розвитку підприємств, включаючи закони їхнього 

функціонування й розвитку, стадії життєвого циклу продукції; 

– фактори ризику проектів розвитку підприємства, включаючи оцінки 

ризиків з використанням імовірнісних моделей; 

– загальний аналізу фінансового стану підприємства, включаючи аналіз 

змін у складі та структурі активів балансу підприємства, структури пасивів 

балансу підприємства, ліквідності балансу; 
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– аналіз організаційно-технічного рівня підприємства; 

– аналіз обсягів виробництва й реалізації інноваційної продукції, зокрема 

обсягу та структури випуску продукції, а також резервів зростання обсягу 

виробництва; 

– аналіз інвестиційного забезпечення якісного розвитку, зокрема 

ефективності використання оборотних і необоротних коштів; 

– аналіз матеріального забезпечення якісного розвитку, зокрема якості 

використовуваних ресурсів; 

– аналіз забезпечення трудовими ресурсами, зокрема продуктивності 

праці; 

– аналіз забезпечення інформаційними ресурсами; 

– аналіз використання інтелектуальних ресурсів; 

– аналіз собівартості інноваційної продукції, включаючи функціонально-

вартісний аналіз при модернізації продукції (Грозний, 2012a; 2012b; 2013). 

Г.В. Шуруповим (2004) обґрунтовано, що процес матеріального 

забезпечення являє собою відносно відокремлену в просторі складну 

економічну систему з явно вираженими властивостями кібернетичних систем, 

що розвиток механізму управління її складовими частинами повинен 

здійснюватися переважно на основі системного підходу, що у визначенні цілей 

і виробленні принципів управління потрібно використовувати ієрархічний підхід. 

Автором указаної роботи зроблено висновок, що управління економічними 

процесами підприємства, зокрема матеріальним забезпеченням, здійснюється 

не тільки в стратегічному й оперативному режимах, як це вважають окремі 

автори, але й у поточному. Як наслідок, у просторово-часову модель 

взаємозв’язку функцій уведено рівень поточного управління (Шурупов, 2004). 

Л.В. Костюченко (2009) виявила, що для загального постачальницько-

збутового ланцюга підвищення ефективності може бути здійснено через 

виключення дублювання операцій та непродуктивних витрат часу й ресурсів, 

тобто через упровадження організаційних змін, необхідних для реалізації 

наскрізного управління матеріальними потоками на підставі концепції 
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зниження загальних витрат. Саме тому, на думку автора, варто посилювати 

корпоративні зв’язки, скорочувати відстань між постачальниками та 

споживачами, орієнтуватися на продуктивність і конкурентоспроможність. 

Виконуючи ці обов’язки, відділ забезпечення має вести пошук постачальників 

першого ешелону (з високою диверсифікованістю виробництва чи послуг), які 

могли би задовольнити стратегічні потреби галузі. 

Автор пропонує переглянути й удосконалити діючі підходи до управління 

ресурсним забезпеченням, зокрема такі їх групи: 

1) управління споживанням (підприємства-замовники мають право на 

вчасне забезпечення якісними забезпечувальними ресурсами та в необхідній 

кількості згідно розрахунків; кінцеві споживачі мають право на отримання 

якісних послуг, за які вони заплатили); 

2) управління системою забезпечення, як-то реорганізація структури (на 

центральному складі мають концентруватися вхідні потоки матеріальних 

ресурсів від виробників (постачальників), на митно-ліцензійному – потоки 

імпортованих ресурсів та забезпечення) (Костюченко, 2009). 

При аналізі процесу матеріального забезпечення, у роботі (Нижник, 2014) 

зазначено, що головна мета його реалізації на підприємстві полягає у зниженні 

матеріаломісткості продукції. При цьому основною метою матеріального 

забезпечення виробництва є отримання підприємством достатньої кількості 

матеріальних ресурсів відповідної якості в необхідний час, у необхідному місці 

від надійних постачальників, за своєчасного виконання всіх зобов’язань та 

досягнення оптимальних сукупних витрат управління матеріальним потоком. 

До загальноприйнятих та широко впроваджених методів управління 

забезпеченням промислового підприємства відносяться наступні (табл. 1.4). 

Аналіз вітчизняних та традиційних західних методів управління 

забезпеченням підприємства показав, що часто неадекватно оцінюються ризики 

адаптації та розвитку систем управління забезпеченням, причому у випадку з 

«вітчизняними» системами помилка більше, аніж при користуванні 

«західними» системами. 
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Таблиця 1.4 

Традиційні (універсальні) методи управління забезпеченням промислового 

підприємства 

№ 

з/п 
Назва Винахідники Сутність 

1 2 3 4 

1. Методики КАНБАН, 

заснована на 

концепції Just-in-

Time (JIT – системи 

своєчасного 

виробництва) 

Фірма Toyota (Японія). В основі 

організації виробництва фірми 

Toyota лежить річний план 

виробництва і збуту автомобілів, 

на базі якого складаються місячні 

й оперативні плани 

середньодобового випуску на 

кожній дільниці, заснованих на 

прогнозуванні попиту (період 

попередження – 1 і 3 місяці). 

Сутність концепції Just-in-

Time в тому, щоб 

матеріали і комплектуючі 

надходили на підприємство 

і далі в цех саме в той 

момент, коли це було 

потрібно для виробництва, 

без створення складських і 

внутрішньоцехових 

запасів («вчасно»). 

2. Планування 

діяльності 

виробничих 

підприємств MRP 

(Material Requirement 

Planning) або 

планування потреб в 

матеріалах 

Система MRP була розроблена в 

США в середині 1950-х років, 

однак широкого поширення 

набула лише з розвитком 

обчислювальної техніки в 1970-ті 

роки. Одним з головних 

розробників MRP був Дж. Орліскі. 

Об’ємно-календарні плани 

виробництва складних 

виробів з багаторівневими 

специфікаціями. У процесі 

розвитку ринку систем 

управління ресурсами 

американські компанії 

припинили власні розробки 

й переорієнтувалися на 

покупні системи. 

3. Планування потреби 

у виробничих 

потужностях CRP 

(Capacity Requirement 

Planning), відомий як 

замкнутий MRP 

Є продовженням системи MRP, 

розробленої в США в середині 

1950-х років. CRP-системи не 

забезпечують оптимізацію 

завантаження робочих центрів, 

залишаючи цю інтелектуальну 

процедуру людині. У результаті 

виробнича програма буде 

відповідати реальним 

можливостям завантаження 

робочих центрів, виробничим 

потужностям. 

Засноване на плануванні 

виробничих ресурсів і 

потреб у виробничих 

потужностях, синхронізоване 

зі споживачем. Метод CRP 

націлений на поліпшення 

використання виробничих 

потужностей робочих 

центрів – обладнання, 

потокових ліній, бригад 

робітників. Система класу 

CRP здійснює планування 

і балансування завантаження 

робочих центрів для 

виконання плану випуску 

готової продукції. 

4. Планування виробничих 

ресурсів MRP II 

(Manufacturing 

Resource Planning) 

Розробник стандарту MRP II – 

American Production and Inventory 

Control Society (APICS). 

У цикл планування були 

введені не тільки матеріали 

й потужності, а й усі інші 

ресурси підприємства, в 

тому числі фінанси і 

працівники. 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 

  З кінця 1980-х років і до сьогодні 

підтримується Американським 

товариством контролю за 

виробництвом і запасами. 

Щорічний документ APICS – 

опису основних вимог до 

інформаційних виробничих 

систем (MRP II Standard System) 

Будучи концепцією 

тотального планування 

ресурсів виробництва, 

MRP II залишилася 

основою технологій 

управління до тепер, хоча 

набір інструментів 

постійно змінювався. 

5. Система планування 

ресурсів 

підприємства ERP 

(Enterprise Resource 

Planning) 

Концепція ERP сформульована в 

1990 р. аналітиком Gartner Lee 

Wylie як бачення розвитку 

методик MRP II. Упровадження 

ERP-системи вважається 

фактично необхідною умовою для 

публічної компанії, і починаючи з 

кінця 1990-х років ERP-системи, 

спочатку впроваджувалися тільки 

промисловими підприємствами, а 

зараз експлуатуються більшістю 

великих організацій незалежно від 

країни, форми власності, галузі. 

Це комплекс програмних 

засобів і управлінських 

рішень, який дозволяє 

вчасно і з максимальною 

точністю виконати 

замовлення споживача 

шляхом правильного 

планування, перерозподілу 

й направлення всіх 

ресурсів підприємства. Це 

призвело до ідеї організації 

єдиного управління 

поставками по всьому 

виробничому ланцюжку 

всередині корпорації або 

декількох різних компаній. 

У підсумку з’явилася 

технологія Supply Chain 

(SC – управління 

ланцюжками поставок). 

6. Constraint Planning 

(CP - планування в 

умовах обмежень) 

Система розроблена всередині 90-

х років як продовження ERP 

(Enterprise Resource Planning) на 

основі теорії обмежень. 

Метод вирішує задачі 

аналізу й планування всіх 

ресурсів, формуючи 

виробничі плани в умовах 

описаних обмежень по 

ресурсах і граничних 

умовах за результатами. 

7. Система оптимізації 

ресурсів і процесів 

ORP (Optimization of 

resources and 

processes) 

Англійська винахідницька компанія 

Ovum. 

Управління ресурсами 

підприємства розглядається 

в єдиному комплексі 

планування, розподілу, обліку 

й контролю, аналізу, 

оптимізації всіх основних 

служб і напрямів діяльності. 

8. Lean production 

(«бережливе 

виробництво») 

Бережливе виробництво 

передбачає його розвиток тільки в 

разі залучення до процесу 

оптимізації бізнесу кожного 

співробітника й максимальну 

орієнтацію на споживача. 

Детально цей метод 

висвітлено в працях 

Т. Огно, М. Холвег, 

Я. Крафчик, Дж. Вомак, 

Джей Даніел, А. Стефан та 

ін. 

Примітка: доповнено автором на основі (Іванієнко, 2015, с. 413) 
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Можливо, це відбувається тому, що при виборі «західної» системи дані 

ризики від самого початку вважаються пріоритетними і їм приділяють більше 

уваги. 

У випадку з «вітчизняною» системою управління забезпеченням 

підприємство часто не враховує (а іноді й не в змозі врахувати) свої майбутні 

потреби, які проявляються лише в плині часу. 

Визначено, що перспективними напрямками при розробці підходу до 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства є наступні 

(Русінова, 2015c; Русінова, 2016c): 

– визначення потреби в матеріальних ресурсах; 

– визначення і опис системи управління виробництвом і постачанням; 

– аналіз виконання функцій управління забезпечувальними ресурсами; 

– аналіз організаційної структури (визначення відповідальності окремих 

підрозділів підприємства в процесі управління матеріальними ресурсами. 

Таким чином, визначено сутність існуючих методів управління 

забезпеченням промислового підприємства на основі системного, проектного, 

логістичного, потокового та програмного підходів, їх основні переваги та 

обмеження у використанні в практиці вітчизняних промислових підприємств, 

встановлено, що концепція управління забезпечення розвитку підприємства має 

будуватися на умовах збалансованості, своєчасності та забезпеченості в 

достатній кількості та рівня якості ресурсів підприємства, що має вплив на 

результативність, ефективність та конкурентоспроможність функціонування 

організації. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. За результатами проведеного діалектичного аналізу понятійного 

апарату системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств, 

формалізовано основні поняття, так «розвиток підприємства» – це визначена 
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програма дій та заходів з метою досягнення поставленої мети. Для здійснення 

цих заходів потрібне відповідне забезпечення, за рахунок та на основі чого буде 

відбуватись процес розвитку. Під «забезпеченням» слід розуміти: процес дії та 

ресурси, що забезпечують можливості, визначено, що дане поняття включає в 

себе аспекти як процесного так і ресурсного підходу. 

На основі попередніх визначень, під управлінням забезпеченням розвитку 

промислового підприємства необхідно розуміти процес, який включає в себе 

мобілізацію, накопичення, розподіл ресурсів, а також здійснення планування, 

контролю, моніторингу та інших процедур, спрямованих на ефективне та 

раціональне використання джерел та резервів формування ресурсів 

підприємства в залежності від етапу розвитку.  

2. Доведено, що розрахована на тривалий час програма якісних 

позитивних змін, які можуть впливати на сферу, засоби й форми діяльності 

підприємства, систему взаємовідносин у внутрішньому та зовнішньому середовищі – 

є стратегія розвитку підприємства, її вибір і формування. Визначено, якщо 

встановлення цілей відповідає на питання, до чого необхідно прагнути, а план 

дій щодо досягнення мети відповідає на питання, що ж потрібно робити, щоб 

досягнути поставленої мети, то стратегія відповідає на питання, якими 

способами можна досягнути мети. Вибір стратегії означає вибір засобів, за 

допомогою яких підприємство вирішуватиме завдання, що стоять перед ним. 

3. Для ефективного використання ресурсів на забезпечення розвитку є 

інтегрована взаємодія всіх ресурсів, що формують ресурсну базу розвитку 

підприємства. Визначено умови оцінки ступеня такої взаємодії і залученості 

всіх ресурсів у виробничо-економічний цикл підприємства, та основні підходи: 

витратний (майновий), порівняльний за (ринкових аналогів), капіталізації 

доходу та дисконтування грошового потоку. 

4. Доведено, що комплексні ресурсозберігаючі проекти, які повинні 

розроблятися й упроваджуватися на підприємствах, обов’язково мають 

забезпечувати оптимізацію споживання всіх видів ресурсів. При цьому 

стратегічне управління ресурсоспоживанням має забезпечуватися дотриманням 
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ряду принципів: науковість, цілеспрямованість, гнучкість, єдність стратегічних 

планів і програм, створення необхідних умов для реалізації, стратегії 

ресурсоспоживання. 

5. На основі аналізу та вибору пріоритетних стратегічних альтернатив, 

запропоновано підхід до організації процесів управління забезпеченням при 

формуванні стратегії розвитку промислового підприємства, реалізація якого дає 

можливість встановити взаємозв’язок між довгостроковими цілями розвитку 

підприємства та існуючих або очікуваних (потенційних) ресурсів, що входять 

до складу ресурсної бази забезпечення. Для визначення обґрунтованого 

(необхідного) рівня ресурсної бази забезпечення розвитку пропонується 

оцінювання: фактичного стану ресурсної бази забезпечення розвитку обраних 

підприємств промисловості для дослідження; потенційні резерви для зростання 

ресурсної бази забезпечення розвитку; оцінки можливостей розвитку 

підприємства за різними сценаріями коливання зовнішнього середовища. 

6. Визначено, що перспективними напрямками при розробці підходу до 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства є наступні: 

визначення потреби в матеріальних ресурсах; визначення і опис системи 

управління виробництвом і постачанням; аналіз виконання функцій управління 

забезпечувальними ресурсами; аналіз організаційної структури (визначення 

відповідальності окремих підрозділів підприємства в процесі управління 

матеріальними ресурсами). Доведено, що сутність існуючих методів управління 

забезпеченням промислового підприємства на основі системного, проектного, 

логістичного, потокового та програмного підходів, їх основні переваги та 

обмеження в використанні в практиці вітчизняних промислових підприємств. 

7. Суттєвою перевагою в впровадженні запропонованої процедури 

проведення закупівель є скорочення термінів на узгодження договору поставки 

обладнання (за умови обрання єдиного постачальника, як наведено в 

практичному прикладі) між всіма учасниками закупівельного процесу, що 

мінімізує ризики, пов’язані зі збільшенням витрат на придбання в силу 

прив’язки до курсу іноземної валюти, що є досить мінливим. Комплексна 
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закупівля необхідних видів виробничого обладнання у обраного постачальника 

дозволяє зекономити кошти при розмитненні та проходженні всіх необхідних 

формальностей при закупівлі імпортних видів продукції. Даний фактор є одним 

з найвпливовіших за умови обмеження фінансових коштів, виділених на 

забезпечення проектів розвитку промислового підприємства. 

8. Встановлено, що концепція управління забезпечення розвитку 

підприємства має будуватися на умовах збалансованості, своєчасності та 

забезпеченості в достатній кількості та рівня якості ресурсів підприємства, що 

має вплив на результативність, ефективність та конкурентоспроможність 

функціонування організації. 

 

Результати дослідження за розділом 1 відображені у наступних 

публікаціях: (Русінова та Черкашина, 2009; Русінова, 2010; Русінова та 

Малевський, 2011; Русінова та Блажевич, 2012; Русінова, 2014; Русінова, 2015a; 

Русінова, 2016c; Русінова, 2017a; Русінова, 2017h; Русінова, 2017j, Русінова, 

2017l). 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Дослідження тенденцій соціально-економічного розвитку України 

 

На сьогодні ринок збуту України є одним з найпривабливіших серед 

європейських країн. В основі цього лежить велика щільність населення 

(Україна на шостому місці серед усіх країн Європи) та оптимальні геополітичні 

координати нашої країни. Щодо внутрішніх переваг, Україні також пощастило 

із багатством та різноманіттям природних ресурсів: приблизно 20 % обсягу 

залізної руди в світі забезпечує наша країна та більше 4 відсотків – обсягу 

вугілля. Сільське господарство ефективно розвивається через наявність великих 

площ, відведених під засіви (40,1 млн. га або 71% від загальної площі держави). 

Через те Україна щорічно експортує мільйони тонн зерна.  

Такі характеристики підтверджують той факт, що Україна за часткою 

сільськогосподарського виробництва в обсязі ВВП за останні роки виявляється 

однією з найбільших країн серед усіх європейських країн (рис. 2.1). 

Але порівняння України з економічно розвинутими європейськими 

державами підкреслює її доволі скромні макроекономічні показники та низький 

рівень відкритості економіки. У 2016 р. за показником номінального ВВП 

Україна посіла 53-е місце серед країн у світі (2383,9 млрд. дол. США), а за 

показником паритету купівельної спроможності – 43 місце серед країн світу. 

За показником ВВП на душу населення Україна в 2016 р. зайняла 123-є 

місце у світовому рейтингу. Так, ВВП на душу населення склав 2185,73 дол. 

США, а ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності - 8305 

дол. У порівнянні із попереднім 2015-м р. даний показник знизився на 27,6%. 

Позитивним є показник зовнішньоторговельного обігу України 2016 р., який 

склав 106 % ВВП (Офіційний сайт Державної фіскальної служби України). 
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Рис. 2.1. Частка сільськогосподарського виробництва в структурі ВВП України 

та інших країн регіону в 2016 р. 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Оцінка зміни показників реального ВВП відображає наявність процесів 

спаду в національній економіці, а найбільше – падіння обсягів національного 

виробництва. Ріст показника реального ВВП на 1,5 % у 2016 р. слід розглядати 

як негативний, бо відповідне зростання економісти завжди порівнюють із 

даним показником попереднього періоду та, як свідчать дані табл. 2.1, 

показники спаду реального ВВП за 2014–2016 рр. відображає лише те, що 

економічний стан України повернувся до негативних значень 2000-х років. У 

табл. 2.1 представлені основні макроекономічні показники розвитку країни за 

2011-2017 рр. 

Таблиця 2.1 

Основні макроекономічні показники за 2010-2017 рр. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 (1 кв.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Національні рахунки: (млрд. грн.) 

Номінальний ВВП 1300,0 1404,7 1465,2 1566,7 1979,4 2383,9 548,2 

Споживання 1094,2 1221,2 1329,6 1409,8 1715,6 1825,6 573,9 

5,9 6,3
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Валове накопичення 291,7 305,0 270,9 221,0 303,2 357,6 55,12 

Чистий експорт 

товарів та 

нефакторних послуг 

-85,9 -121,5 -135,3 -64,0 -65,3 -66,7 -13,8 

Індекс (%, річна зміна) 

Реальний ВВП 105,5 100,2 100 93,2 89,9 85,3 8,7 

Споживання 111,3 107,4 105,2 92,6 86,7 81,2 9,4 

Валове накопичення 

основного капіталу 
108,5 105 91,6 77,0 79,2 80,4 8,11 

Експорт товарів та 

послуг 
102,7 94,4 91,9 85,5 88,4 80,7 7,12 

Імпорт товарів та 

послуг 
115,4 103,8 96,5 77,9 79,6 82,4 8,16 

Випуск окремих секторів економіки, %, річна зміна: 

Сільське господарство 120,2 96,1 113,6 102,8 95,3 96,6 -2,1 

Промислове 

виробництво 
108,0 99,3 95,7 89,9 86,3 85,1 5,8 

Інфляція: індекс (%) 

Індекс споживчих цін 

(середній за рік) 
108,0 100,6 99,7 112,1 120,9 119,5 78,4 

Грудень до грудня 

попереднього року 
104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 153,7 - 

Індекс цін виробників 

промислової продукції 

(середній за рік) 

119,0 103,7 99,9 117,1 100,3 99,4 75,8 

Грудень до грудня 

попереднього року 
114,2 100,3 101,8 131,8 125,4 118,5 - 

Зовнішній сектор, млрд. дол. США 

Рахунок поточних 

операцій 
-11,3 -15,6 -18,3 -5,3 -6,4 -7,8 - 

Обсяг експорту 

товарів та послуг 
81,3 83,9 78,7 65,3 38,1 37,3 2,4 

Обсяг імпорту товарів 

та послуг 
-92,1 -99,1 -95,7 -70,7 -37,5 -29,5 -3,5 

Фінансовий рахунок -8,7 -11,4 -20,3 8,4 9,2 10,1 - 

Прямі іноземні 

інвестиції 
50,3 55,3 57,1 45,7 43,4 41,6 35,6 

Валові міжнародні 

резерви НБУ (на 

кінець періоду) 

31,8 24,5 20,4 7,5 13,29 15,9 11,6 

Державні фінанси, млрд. грн. 

Доходи зведеного 

бюджету 
398,6 445,5 442,8 456,1 534,648 611,5 135,17 

Видатки зведеного 

бюджету 
421,6 492,5 505,8 523,1 576,848 592,9 152,36 

Сальдо зведеного 

бюджету 
-23,1 -46,9 -63,6 -72,0 -30,89 -26,41 -6,6 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Державний борг 

(прямий та 

гарантований) 

473,2 515,5 584,8 1110,8 1572,1 1854,6 1548,4 

Соціальні показники: 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП), у 

% до економічно 

активного населення 

віком 15-70 років 

8,0 7,6 7,3 9,3 9,5 11,5 9,8 

Середньомісячна 

заробітна плата 

працівників, грн. 

2648 3041 3282 3480 5230 5432 3611 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної фіскальної 

служби України) 

Як видно з табл. 2.1, щороку спостерігається поступове зниження 

експортних показників. Такі негативні прояви останніми роками є наслідком 

національної економіко-політичної кризи в Україні, що сформувалася внаслідок 

агресії Російської Федерації (РФ). Багато зусиль покладено сучасним 

керівництвом України на проведення процесу переорієнтації експортних 

складових зовнішньоекономічної діяльності України з вироблення промислової 

продукції на вирощування сільськогосподарської. Такі тенденції покликані 

досягти гнучкого переходу економіки країни з індустріальної до 

постіндустріальної. 

Можна зауважити, що військовий конфлікт на території двох найбільших 

промислових регіонів, які завжди вбачалися рушійною силою економіки країни, 

довів залежність економіки України від стану добувної та переробної 

промисловості, які (за історичним збігом) сконцентровані саме в цих регіонах. 

Промислове виробництво в структурі економіки країни залишається 

вагомим чинником в зміні динаміки ВВП, через те, що результати виробництва 

підприємств промислового комплексу країни забезпечують різні галузі 

національної економіки, в першу чергу транспортну сферу та сферу добувної 

промисловості, що висуває Україну в один ряд з найбільшими державами 

Європи за часткою промислового виробництва в структурі ВВП (23%, рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Частка промислового виробництва в структурі ВВП України та інших 

країн регіону в першому кварталі 2017 р. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Такі дані знаходять відбиток і в структурі зовнішньої торгівлі товарами за 

перше півріччя 2017 р. (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Структура зовнішньої торгівлі товарами України  

в першому півріччі 2017 р. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

Таким чином, сьогодні понад 34% національного обсягу експорту 

займають результати роботи сільського господарства та харчової 
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промисловості. З 2010 р. даний чинник показує тенденцію росту (в першу 

чергу, зростання показників обсягу експорту зернових, насіння олійних культур 

і рослинної олії) та створює Україну основним постачальником даних культур в 

європейські країни, а також одним з найвпливовіших світових виробників та 

експортерів сільськогосподарської продукції. Проте, зовсім іншу картину 

можна спостерігати в показниках експорту продукції металургійної та гірничої 

галузі: якщо у 2010 р. її частка складала 33%, то вже в першому півріччі 2017 р. 

даний показник зменшився до 10,4 % на продукцію машинобудування та 20,1% 

– на металургійну продукцію. 

На разі все ще залишається високою енергозалежність України в 

структурі імпорту, зокрема на паливо та мінерали припадає 19,3% 

імпортованих в країну ресурсів. Але в результаті геополітичних подій останніх 

років Україна змінила основного торговельного партнера з імпорту 

енергоресурсів (Офіційний сайт Державної служби статистики України). 

Як показано на рис. 2.4, частка РФ в імпорті України у першому півріччі 

2017 р. склала 10,4%, але при цьому 43,5% досягла частка товарів, що ввозиться 

з європейських країн (Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Частка ЄС і РФ у імпорті України, 2005 – 1 півріччя 2017 рр.  

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Послідовно національна євроінтеграція відображається й на географії 

експорту (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Частка ЄС і РФ у експорті України, 2005 – 1 півріччя 2017 рр. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

 

З рис. 2.5 видно, що основними торговельними партнерами України є 

країни ЄС; частка Росії в 1 півріччі 2017 р. суттєво знизилася (до 7,6% в 

загальній структурі експорту). Серед інших вагомих торговельних партнерів 

України з експорту й імпорту товарів та послуг слід відмітити Китай. 

Після початку втручання РФ у події на сході України та згортання 

торговельних відносин з цією державою, почалася переорієнтація країни на 

європейський ринок: постійно нарощуються темпи торгівлі з Республікою 

Польща, Німеччиною, Італією та іншими європейськими країнами. 

На думку економічних експертів 2015-2016 рр. можна охарактеризувати 

поглибленням несприятливих тенденцій в економіці та багатьох невдач у 

зовнішній політиці. Так протягом усього 2015 р. стрімко скорочувався 

зовнішньоторговельний баланс товарами України. За даними Держстату, 

експорт за 2016 р. склав 91,3% від цього показника за даними 2015 р., але при 

цьому показники імпорту залишилися практично незмінними. Даний факт 
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пов'язаний із суттєвим перевищенням зростання показників імпорту товарів з 

європейських ринків і збереженням тенденції скорочення традиційних ринків 

для України. 

В якості прикладу можна привести зменшення експорту у Китай. Даний 

показник склав лише 72,4% від показників експорту 2015 р., при цьому 

показники імпорту товарів зросли до 122,2%. Наявним є той факт, що суттєво 

погіршилися параметри торгівлі практично з більшістю країн СНД, бо так само 

отримали дані зменшення українського експорту при збільшених показниках 

імпорту. У 2016 р. Україна отримала негативне сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами в розмірі 1,76 млрд. дол. (рис. 2.6). 

 

Темпи зростання (зниження) експорту товарів 

(у % до відповідного періоду попереднього 

року, наростаючим підсумком ) 

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів 

(у % до відповідного періоду попереднього 

року, наростаючим підсумком ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Темпи зростання/зниження експорту та імпорту товарів 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Зміни споживчих цін в Україні у 2015-2016 рр. наведено на рис. 2.7. 
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(у % до попереднього місяця) 

Зміни цін на житло, воду, електроенергію, 

газ та інші види палива 

(у % до попереднього місяця) 

Зміни цін на транспорт  

(у % до попереднього 
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Рис. 2.7. Зміни споживчих цін в Україні у 2015-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Перші вісім місяців 2016 р. динаміка цін демонструвала зниження, а далі 

ціни почали швидкими темпами зростати. Головною причиною цього є 

нестабільність валютного ринку, при цьому ще протягом 2015 р. ціни на товари 

та послуги стрімко зростали, після того як ситуація з доларом стабілізувалася, 

ціни були переглянуті та знижені. Зниження відбулося ще й завдяки зменшенню 
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світових цін на сировину, що орієнтує постачальників змінювати ціни. 

На кінець 2014 р. різко знизилися обсяги ВВП України: на 6,8 % порівняно з 

попереднім роком після двох років нульового зростання (Шинкарук та ін., 

2015) (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Різке зниження обсягів ВВП України в 2014 р. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Зрозуміло, що це стало наслідком розгорнутого воєнного конфлікту на 

сході України, де розташовані ключові промислові підприємства, які опинилися 

на непідконтрольній території і згорнули діяльність. 

Експерти надавали досить оптимістичні прогнози щодо зростання 

номінального та реального ВВП країни на 2015-2016 рр. (рис. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Приріст реального ВВП (прогноз на 2017 рік)  

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 
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Проте фактично отримані дані ВВП країни свідчать, що стабілізації 

ситуації до сьогодні не досягнуто, падіння найголовніших макроекономічних 

показників країни продовжується (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Динаміка реального та номінального ВВП (2015-2016 рр.) 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Одним з основних чинників зменшення ВВП стало стрімке падіння 

обсягів промислового виробництва України в 2014 р. – на 11 % порівняно з 

попереднім 2013 р. При цьому тенденція до скорочення спостерігалася й у 

інших галузях національної економіки (виняток – сільське господарство, про 

що ми говорили раніше). Найбільше скорочення охопило сферу будівництва, де 

швидкість падіння була найбільшою (станом на травень 2014 р., рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Ключові показники реального сектора за 2007-2015 рр., % 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Згідно загальних даних Державної служби статистики України (рис. 2.12) 

положення в даних галузях значно скорегувалося: за перше півріччя 2017 р. 

порівняно з першим півріччям 2016-го: показники промисловості піднялися на 

24 %, сільське господарство – на 42,1%, а будівництво - на 17,3% (Офіційний 

сайт Державної служби статистики України). 

Показовими з усіх чинників зростання 2017 р. стали показники росту в 

будівництві й роздрібній торгівлі. Так, показники виконаних будівельних робіт 

за перші сім місяців 2017-го вказують на збільшення (на 25%), у порівнянні з 

тим самим періодом 2016-го. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Ключові показники зростання реального сектора за 2017 р. 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 
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Це за показниками будівництва інженерних споруд (+ 29,5%) та 

нежитлових приміщень (+25,7%). Так, показники житлового будівництва 

вказують лише +15,3%, але такий результат майже в шість разів більше темпів 

росту ВВП. Обсяги роздрібної торгівлі за січень-червень 2017-го зросли у 

порівнянні з тим самим періодом 2016 р. в зіставних цінах на 8%. 

Економічно-політична криза в країні суттєво вплинула і на фінансові 

ринки. З кінця 2013 р. національна валюта знецінилася на 62%. Нестабільність 

на валютному ринку спричинила відтік депозитів з банківської сфери. Так, з 

кінця 2013 р. – початку кризового 2014 р. банки змушені були повернути 15% 

гривневих та майже 50% валютних вкладів. З 2015 р. посилилася політика 

Нацбанку з контролю діяльності комерційних банків, результатом чого стало 

закриття 53 банків з представлених в Україні 180 (станом на кінець липня 

2015 р.). Курсові різниці, подальша девальвація національної валюти, 

підвищення комунальних тарифів та цін прискорили споживчу інфляцію, яка 

перевищувала 60% у середині 2015 р. (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Динаміка споживчої інфляції у 2007–2017 (на 01.01.) рр., % 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 
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На січень 2017 р. індекс споживчої інфляції в Україні становив 110,2%. 

Повного краху фінансової системи Україні вдалося уникнути завдяки 

фінансовій допомозі від МВФ, країн ЄС та країн східного регіону. Ця допомога 

підтримала фінансову систему країни навіть після того як НБУ оголосив 

вільний валютний курс у 2014 р. 

Сума допомоги склала 27 млрд. дол., 17 з яких були кредитом «стенд-

бай» від МВФ. Інші валютні джерела надійшли від Світового Банку, ЄС, США 

та інших великих міжнародних фінансових установ. Впродовж 2014 р. уряд 

України витратив понад 10 млрд. дол. з цієї допомоги для здійснення 

запланованих виплат з державного боргу в валюті (рис. 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Динаміка внутрішнього та зовнішнього боргу України (у млн. грн.)  

за 2010-2017 рр.  

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України) 

Але по мірі розвитку воєнного конфлікту на сході України та з огляду на 
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те, що руйнівний вплив цього конфлікту на національну економіку виявився 

сильнішим, ніж можна було очікувати, первинний розмір фінансової допомоги 

був збільшений до 50 млрд. дол., а терміни її надання були подовжені ще на три 

роки (Постанова Правління НБУ 18.06.2015 № 391). За результатами 2016 р. 

збільшився інтерес іноземних інвесторів, які підтримали економіку нашої 

держави прямими інвестиціями у розмірі 4405,8 млн. дол. США (порівняно з 

2015 р. – 3763,7 млн. дол., рис. 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Надходження прямих інвестицій в Україну у 2015-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором на основі (Постанова Правління НБУ 18.06.2015 

№ 391) 

Відповідно до результатів рейтингу Doing Business-2017 наша держава 

зайняла 80-ту позицію серед 190 країн-учасниць (в 2016 р. Україна посіла 193 

місце). За цим показником передбачається збільшення обсягу залучення прямих 

іноземних інвестицій в Україну у 2017 р. в середньому на 1,5 млрд. дол. США. 

Після неконтрольованого підвищення курсу долара взимку 2015 р. можна 
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констатувати, що вже з березня 2016 р. в національній економіці розпочались 

відновні процеси, а макроекономічна ситуація дещо стабілізувалася. Завдяки 

уведенню ліміту на обмін валюти та запровадженню жорсткого контролю за 

міжбанківськими операціями (унаслідок чого було ліквідовано 80 банків) 

Національному банку України вдалося стабілізувати валютний курс на рівні 24-

25 грн./дол. США. 

Проте, як зазначають експерти, на економіку країни продовжує справляти 

негативний вплив воєнний конфлікт на сході країни. Хоча, за даними першого 

кварталу поточного 2017 р. значення реального ВВП зросло на 2,4% (в 

порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.), а показники багатьох секторів 

економіки другого кварталу 2017 р. вказують на поступову стабілізацію 

економічної ситуації. Так, у перші п’ять місяців 2017 р. порівняно з тим самим 

періодом 2016 р. індекс промислової продукції становив 98,7%. Сповільнення 

темпів падіння спостерігається у роздрібній торгівлі та будівництві, що 

свідчить про відсутність подальшого скорочення внутрішнього споживчого та 

інвестиційного попиту.  

Стабілізація валютного курсу сприяла сповільненню інфляції. Індекс 

інфляції у перші п’ять місяців 2017 р. становив 106,2% порівняно із 

відповідним періодом 2016 р. (105,2%) (Постанова Правління НБУ 18.06.2015 

№ 391). 

Попри руйнівний характер девальвації гривні в лютому 2016 р. (майже 

6% з початку року), з іншого боку, вона допомогла Україні зміцнити зовнішню 

позицію. Це було виражено в зменшенні дефіциту поточного рахунку з 10% до 

3% ВВП, який скоротився до нуля в першому півріччі 2017 р. Проте, важливо 

констатувати, що даний факт не вплинув на швидкість відтоку капіталу з 

приватного сектора. 

Тому влада України почала проводити виважену фіскальну політику, в 

першу чергу орієнтуючись на стан бюджету. В результаті уже в перші шість 

місяців 2017 р. дефіцит поточного рахунку склав 1,6 млрд. доларів, що на 0,6 

млрд. доларів більше показника того ж періоду 2016 р. 
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Через зростання ставки ПДВ, мита та акцизів надходження до бюджету 

зросли понад 30%. Але разом із надходженнями до бюджету, збільшилися й 

видатки, основною статтею яких було обслуговування державного боргу та 

укріплення обороноздатності країни. 

Виходячи з макроекономічної ситуації, яку можна було спостерігати в 

першому півріччі поточного року (табл. 2.2), експерти прогнозують такі 

зовнішні та внутрішні ризики для національної економіки. 

Таблиця 2.2 

Чинники впливу на макроекономічну ситуацію в Україні  

(станом на травень 2017 р.) 

Показники 
Травень 

2016 р. 

Вересень 

2016 р. 

Грудень 

2016 р. 

Травень 

2017 р. 

ВВП, % реальні зміни:     

Російська Федерація -3,4 -1,1 1,8 3,1 

США 3,0 3,0 3,0 4,0 

Китай 6,3 7,2 7,5 7,0 

Єврозона 1,4 1,5 1,3 1,2 

Ціни на нафту марки Brent, середньорічна, дол. 

США/барель 
61,5 112,0 71,1 47,09 

Ціни на сталь, середньорічна у % до попереднього 

року 
17,2 - - 18,3 

Середньорічний обмінний курс, євро/дол. США 1,1 1,3 1,2 1,4 

Середньорічна ціна на природний газ, дол. США за 

1 тис. м
3
 

279,9 372,3 339,6 327,9 

Зміна тарифів на комунальні послуги (грудень до грудня) на базі яких розраховується індекс 

споживчих цін, %, зокрема: 

Природний газ 362,4 362,4 362,4 363,5 

Гаряча вода, опалення 69,1 69,3 71,0 71,5 

Електроенергія 45,4 46,3 46,8 48,6 

Мінімальна заробітна плата середньорічна, грн. 1346,6 1348,1 1349,8 1349,9 

Врожай зернових, млн. тонн 56,9 47,0 48,7 49,3 

Облікова ставка, %, на кінець року 25,6 25,6 26,7 27,0 

Середньозважена середньорічна ставка за 

кредитами комерційних банків у національній 

валюті, % 

29,8 - - 30,1 

Чисте використання ресурсів МВФ Нацбанком та 

Урядом України, млрд. дол. США 
10,0 10,4 10,6 11,5 

Доходи бюджету від приватизації, млн. грн. 4083,3 4012,1 3964,9 - 

Примітка: сформовано автором на основі (Постанова Правління НБУ 18.06.2015 

№ 391) 

З огляду на прийнятий бюджет на 2017 р., урядом передбачалося його 

збільшення до 876 млрд. грн., що на 16,9% перевищує даний показник 
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минулого року. Щодо показника ВВП – прогнозувалося його економічне 

зростання майже на 3%. З даних Держкомстату стає зрозуміло, що економіка 

України поступово і дуже повільно починає процес відновлювання, а задача 

влади на сьогодні – контролювати, аби цей процес був незворотнім та прагнути 

реального й прискореного економічного зростання. 

Український бізнес вже декілька років поспіль потерпає від погіршення 

умов, в яких вимушений працювати, які постійно ставлять багато економічних 

перешкод для розвитку та поширення. Існує безліч загальних проблем, які не 

знаходять вирішення із року в рік, серед них – складності з невідшкодуванням 

розмірів ПДВ, процвітаюча корупція, необмежене збільшення податків та 

акцизів, випливають ще й інші складності. Основні з яких складають: 

завищенні ціни на енергетичні ресурси, зростанні тарифів, коливання 

національного валютного курсу. Але, дані Держкомстату свідчать про 

збільшення показника ВВП майже на 1,4%, в той час як зростання дохідної 

половини бюджету складає 18%. Так можна зробити невтішний висновок: 

бізнес вимушений віддавати більше, аніж отримує. 

Підвищення ВВП свідчить про збільшення виробітку, але не про 

збільшення споживання. В цьому криється важлива причина: непомірно 

низький рівень купівельної спроможності більшої частини населення країни, 

без огляду на те, що зростає середній рівень заробітної плати по Україні, але у 

порівнянні із темпами зростання інфляції, це беззастережно повільне зростання. 

Україною експортується безліч груп товарів на світові ринки, при цьому 

внутрішня вартість товарів, у порівнянні із зовнішньою, демонструє достатньо 

однаковий рівень. 

Експерти стверджують, що важливою (та складною з боку прийняття 

рішення стосовно впровадження) з вимог МВФ було зміна тарифів з 

врахуванням економічної обґрунтованості. При цьому урядом було прийнято 

рішення підняти тарифи удвічі. Експертів ГО «Публічний аудит» провели 

дослідження, результати якого свідчать, що ціни на український газ варіюються 

в діапазоні 60-70 дол. за тис. кубів, отже приблизно 1,5-1,6 тис. грн. З 
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врахуванням об’єктивного податкового обтяження ціна повинна бути в 

діапазоні 3000-3500 гривень за тис. куб. Але на практиці ми бачимо тарифи 

суттєво більші. 

У 2016 р. планувалося повільне та поетапне збільшення тарифів, але на 

практиці було прийняте рішення введення підвищених тарифів одразу, так в 

травні 2016 р. відбулося збільшення вартості одного кубометра газу в 3,3 рази – 

до 7188 грн. за 1 тис. куб. м. Такі кроки спричинили відповідне підвищення 

комунальних послуг на гарячу воду і тепло для населення, що також стало 

причиною зниження рівня життя в країні. 

У квітні 2014 р. рішенням МВФ було схвалено надання нашій країні 

кредиту розміром 17 млрд. доларів. В 2014 р. МВФ передав Україні майже 7,6 

млрд. дол. згідно з прийнятою, програмою розширеного фінансування, 

розрахованою на чотири роки. Чергова частина траншу у розмірі 1,7 млрд. дол. 

МВФ повинен був передати наприкінці 2015 р. Але отримати Україна змогла 

лише 1 млрд. дол., та й лише у вересні 2016 р. Саме з того часу проявила себе 

ситуація невгамовної курсової турбулентності. В решті решт співробітництво 

нашої держави з МВФ з кожним наступним роком лише посилювало 

знецінення національної валюти. Нажаль, для економіки нашої країни виділені 

кредити МВФ орієнтуються не на підтримку реального сектору, модернізацію 

виробництва, не на стимулювання проведення реформ або суттєво необхідних 

для економічного розвитку проектів, вони йдуть на поповнення 

золотовалютних резервів, на подолання дефіциту чи закриття попередніх 

боргових зобов’язань. 

На сьогодні НБУ встановлює вартість долару приблизно 26,5-27 грн. Але 

кожного року позиції національної валюти не стають більш міцними. Отже, 

виходить так, що кредити країна отримує з метою стабілізації національної 

валюти, а проявляється зворотна тенденція. 

Таким чином, за даними, наведеними у табл. 2.2, можна погодитися з 

думкою експертів, що зовнішніми ризиками та характерними особливостями 

розвитку національної економіки є (Фомішина, Рибчук, Зінченко та ін., 2017): 
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1. Недостатність зовнішнього фінансування та зменшення можливостей 

входу на міжнародні ринки капіталів. 

2. Продовження українсько-російського протистояння. 

3. Втрата інтересів іноземними інвесторами до поширення інвестиційних 

проектів або перегляд чи відкладення їхньої реалізації на невизначений термін 

у зв’язку з непередбачуваним економічним становищем. 

4. Відсутність запланованого проекту фінансування від МВФ. 

5. Неактивний розвиток тенденцій світової економіки та підтримка 

низьких цін на сировину на світових ринках. 

6. Неактивна донорська допомога. 

7. Виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

8. Поступове уведення іншими країнами світу дозволених СОТ 

торговельних обмежень, які критично впливають експортні показники України. 

9. Суттєва девальвація євро по відношенню до долара. 

10. Дії введених Україною лімітів на імпорт з метою корегування 

показників платіжного балансу. 

До внутрішніх ризиків та характерних особливостей розвитку 

національної економіки можна віднести (Русінова та Чумак, 2008): 

1. Ослаблення фінансової самостійності реального сектора національної 

економіки. 

2. Збереження негативних інфляційних очікувань населення. 

3. Слабка кредитна активність національних комерційних банків. 

4. Поглиблення проблеми нестачі енергетичних ресурсів в країні (у т.ч. 

вугілля). 

5. Погіршення девальваційного напряму на валютному ринку. 

6. Проведення серйозної емісії з метою корегування дефіциту бюджету. 

7. Погіршення тенденцій дефіциту бюджету та очікувань у Пенсійному 

фонді, інших Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз 

України». 

8. Недосягнення планових показників з врожаю зернових культур. 



  167 

 

9. Наявний ризик дефолту за зобов’язаннями України. 

10. Відчутне зростання тарифів на природний газ для населення та 

промисловості. 

З огляду на наявність власного промислового та сільськогосподарського 

потенціалу, динаміка розвитку експорту України знаходиться в значній 

залежності від тенденцій у світовій економіці. Унаслідок сильної залежності від 

іноземного попиту та тісного взаємозв’язку між орієнтованими на експорт 

галузями й іншими сферами економіки динаміка зростання української 

економіки є вкрай непостійною, із гострими провалами в часи світових 

фінансових та економічних криз, але й достатньо жвавим відновленням у часи 

зростання глобальної економіки (Постанова Правління НБУ 18.06.2015 № 391). 

Тому важливим є питання оцінки наявності перешкод пристосовування до змін 

для стратегічно важливих для розвитку держави та економіки підприємств. 

Отже, оцінка тенденцій макроекономічного розвитку України за останні 

п’ять років свідчить про здатність національної економіки подолати економіко-

політичну кризу. Пережиті економіко-фінансові потрясіння виявилися 

достатньо серйозними та непередбачуваними для молодої країни, але перший 

шок подолано, зроблено перші кроки в бік євроінтеграції здебільшого завдяки 

фінансовій підтримці МВФ та інших країн світу. Для української економіки 

достатньо актуальними є вирішення питань інтеграції у світові виробничі, 

торговельні та фінансові мережі. 

 

 

2.2. Оцінювання стану розвитку вітчизняного машинобудування 

 

За останніми даними у червні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем та 

червнем 2016 р. індекс промислового виробництва становив відповідно 98,4% 

та 98,2%, за підсумками січня-червня 2016 р. – 83,4% (рис. 2.16) та склав 

784721,7 млн. грн. (Міжгалузева угода у сфері машинобудування на 2016-

2020 рр., 2016). 

Тотальне скорочення обсягів промислового виробництва відбувається з 

2014 р. внаслідок розгортання воєнного конфлікту на сході країни, де 
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зосереджено потужний промисловий потенціал і вкрай важливі для розвитку 

економічних показників державні металургійні та машинобудівні підприємства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Індекс промислової продукції, % за 2016-2017 (1 півріччя) рр.  

Примітка: сформовано автором на основі (Міжгалузева угода у сфері 

машинобудування на 2016-2020 рр., 2016) 

 

Втрата Україною контролю над частинами Донецької та Луганської 

областей, пошук нових ринків збуту, знецінення національної валюти – лише 

деякі з основних факторів зменшення обсягів промислового виробництва, 

насамперед у провідних галузях – металургійній та машинобудівній. 

Як видно з Додатку Е, табл. Е.1 обсяги випущеної продукції 

машинобудування в сукупному обсязі промислової продукції за 2006-2017 рр. 

складають в середньому 10–11%. 

Для України достатньо актуальним та важливим є питання гідного 

представлення на світових ринках. Так, за останні два роки показники експорту 

поступово зростають. Присутність України на європейських ринках 

збільшилась. Останніми роками влада багаторазово піднімає вирішення 
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питання розширення ринків збуту вітчизняної продукції. 

На порядку денному розглядаються задачі виведення українського 

машинобудівного комплексу в лідери із потужними фактичними та 

перспективними показниками. З метою обговорення та проведення контролю за 

впровадженням ініціатив щодо розвитку машинобудівної галузі був створений 

Комітет з розвитку промисловості. Тобто зрозуміло, що уряд готовий сприяти 

розвитку машинобудівного комплексу країни. 

З огляду на пережиті події політичної напруженості із РФ, країна постала 

на шлях подолання наслідків соціально-економічної кризи. Достатньо довгий 

час машинобудівна галузь була найбільш залежною серед всіх галузей 

економіки України від замовників на російському ринку, ще в 2013 р. експорт 

перевищував 30% всієї випущеної продукції до РФ, а найбільша підгалузь, 

залізничне машинобудування, поставляє 82% від загального обсягу випуску до 

РФ, саме тому важливо проводити переорієнтацію експорту саме в цьому 

секторі.  

Сувора реальність теперішньої втрати доступу на російський ринок з 

часом здатна досить суттєво вразити сектор в першу чергу через низький рівень 

продуктивності в більшості підгалузей та нерозвинуту систему диверсифікації 

експорту. Показники продуктивності праці (ПП) в сфері машинобудування 

складають дві третини від середнього показника ПП по Україні. Даний факт 

говорить про дефіцит ресурсів, а саме капіталу і технологій, а також наявність 

можливих проблем з конкурентоздатністю на світових ринках. 

Найбільшу частку в обсязі реалізованої машинобудівної продукції займає 

виробництво машин та устаткування, а також транспортних засобів. 

Погіршення ситуації у машинобудуванні сталося під час загострення 

бойових дій на сході країни. Так, у довоєнний час обсяг виробленої 

машинобудівної продукції в Донецькій і Луганській областях мав значну 

питому вагу в загальному обсязі вітчизняного машинобудування. 

До 2013 р. питома вага однієї тільки Донецької області в структурі 

машинобудування України перевищувала 21%. Відтоді спостерігаємо 
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повільний спад цієї частки з 17,7% (2013 р.) до катастрофічних 5,2% в 2016 р., 

але на початку 2017 р. цю негативну тенденцію було призупинено (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Обсяг виробленої машинобудівної продукції в Україні і питома вага Донецької 

області в структурі машинобудування  

№ 

з/п 
Найменування 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

січень-

травень 2017 р. 

1. Обсяг виробленої машинобудівної 

продукції в Україні (млн. грн.), в т.ч.: 94926,6 76088,4 44517,6 36572,3 

2. у Донецькій області (млн. грн.). 9518,7 4368,7 2352,7 4278,9 

3. Питома вага Донецької області, % 10,1 7,4 5,2 11,7 

Примітка: сформовано автором на основі (Машинобудівний комплекс Донецької 

області, 2016; Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

економічної діяльності, 2017; Тютюнник, 2015) 

 

Як видно з табл. 2.3, обсяг виробництва машинобудівної продукції 

знижувався разом із загальним обсягом виробництва в Донецькій області. 

Враховуючи те, що техніко-технологічній стан більшості вітчизняних 

машинобудівних підприємств потерпав від морального та здебільше фізичного 

зносу (майже 60%) та критично постало питання щодо його переоснащення; 

багато підприємств за допомогою локального залучення нових технологічних 

рішень виявилися здатними отримувати й виконувати замовлення. 

Однак, багато підприємств Луганської та Донецької областей були 

змушені призупинити свою виробничу діяльність у зв’язку з подіями на Сході 

України. Цим в основному і пояснюється зниження показників від 2014 р. Є 

дані, що обсяги виробництва за 2014 р. зменшилися майже вдвічі й склали лише 

9518,7 млн. грн. У порівнянні з довоєнним 2013 р. даний показник склав 

17215,2 млн. грн. До того ж 2016 р. став особливо показовим через те, що 

обсяги виробництва знизилися до рівня 2352,7 млн. грн. (Обсяг реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг)… за видами економічної діяльності, 2017). 

Слід зауважити, що темпи зростання обсягів виробництва почали 
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уповільнюватися задовго до старту проведення антитерористичної операції 

(АТО), особливо для вагомих видів машинобудівної продукції, таких як 

машини бурильні та прохідницькі, що забезпечували роботу добувної 

промисловості. Однак була і позитивна динаміка: повільно збільшувався 

випуск машин та обладнання для потреб аграрного сектора з переробки м’яса 

тварин чи свійської птиці (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Виробництво основних видів машинобудівної продукції  

за 2006-2017 (1 півріччя) роки  

Вид продукції 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Устаткування 

холодильне і 

морозильне 

промислове та насоси 

теплові, тис. шт.  

170 173 153 109 215 228 226 265 39,7 37,6 25 

Трактори для 

сільського та лісового 

господарства, шт./тис. 

шт. з 2011 р. 

3703 5282 6339 1445 5189 6,8 5,3 4,3 4,1 3,9 - 

Борони дискові, шт. 4421 5751 5517 1084 4825 7400 1600 2000 2000 2054 993 

Розпушувачі та 

культиватори, тис. 

шт. 

11,5 9,2 10,4 4,6 5,4 7,4 4,7 4,4 3,7 3,4 - 

Сівалки, тис. шт. 9,0 7,1 9,9 2,5 2,8 4,9 2,7 3,6 3,0 223 173 

Косарки, тис. шт. 3,2 3,1 3,4 1,6 1,8 2,3 2,8 2,7 2,9 - - 

Комбайни 

зернозбиральні, шт. 
125 137 309 56 97 399 59 68 30 27 - 

Верстати токарні, 

розточувальні, 

свердлувальні, 

фрезерувальні, шт. 

289 336 307 97 76 103 108 117 66 54 - 

Преси та машини 

кувальні, шт. 
161 160 116 44 46 22 51 11 7 27 31 

Верстати для 

деревообробки, шт. 
3554 3160 2466 1419 1409 1500 2000 1300 1000 1043 860 

Конвертери й машини 

ливарні, виливниці і 

ковші, тис. шт. 

10,5 12,8 10,0 5,3 9,2 6,8 5,1 2,7 0,8 0,6 - 

Валки до прокатних 

станів, тис. шт. 
17,6 20,0 19,7 6,4 9,3 9,6 10,2 8,0 6,6 5,9 - 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Машини бурильні та 

прохідницькі, шт. 
3456 3145 2684 1061 1764 1700 1900 900 500 777 806 

Екскаватори, шт. 813 1044 921 143 114 116 78 48 43 38 - 

Машини та 

устаткування для 

переробки м’яса 

тварин чи свійської 

птиці, шт. 

6605 7016 7346 6662 8378 11000 33600 18900 10300 9540 - 

Машини пральні, тис. 

шт. 
208 173 230 164 167 312 297 225 220 38 27 

Електродвигуни та 

генератори 

постійного струму, 

тис. шт. 

290 327 91,8 53,0 79,1 95,9 54,1 41,9 30,8 26,4 15 

Електродвигуни та 

генератори змінного 

струму, 

електродвигуни 

універсальні, тис. шт. 

706 670 602 460 592 467 326 233 205 68,4 28 

Трансформатори 

електричні, млн. шт. 
13,1 19,5 17,4 12,1 4,0 5,1 4,6 4,8 6,1 7,3 1,4 

Телевізори, тис. шт. 431 507 558 238 69,3 165 391 319 438 20 8 

Автомобілі легкові, 

тис. шт. 
267 380 402 65,7 75,3 97,5 69,7 45,8 25,9 20,1 - 

Автобуси, тис. шт. 7,7 9,1 10,2 1,5 2,7 3,7 3,6 2,6 0,9 0,7 - 

Автомобілі вантажні, 

тис. шт. 
12,1 11,4 11,8 2,5 4,9 3,2 2,9 2,0 1,2 1,2 - 

Причепи та 

напівпричепи (крім 

житлових або для 

туризму), тис. шт. 

23,6 30,8 32,7 23,1 21,5 26,2 21,7 29,8 34,3 36,3 - 

Вагони вантажні 

несамохідні, тис. шт. 
19,9 31,5 30,2 12,7 39,6 52,7 47,8 25,3 5,8 4,5 - 

Примітка: сформовано автором на основі (Машинобудівний комплекс Донецької 

області, 2016; Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

економічної діяльності, 2017; Тютюнник, 2015) 

 

Суттєвий спад обсягів машинобудівного виробництва стався за рахунок 

припинення виробничих процесів на найбільших підприємствах 

машинобудівного комплексу України (дані по Донецькій та Луганській 

областях), зокрема: 
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1. ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод» (який був частково 

знищений). 

2. ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (не працює). 

3. ПАТ «Донецькгірмаш» (не працює). 

4. ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (який 

частково знищений, а більшу половину устаткування вивезено до РФ). 

5. Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз» (більшість 

устаткування вивезено до РФ). 

6. ПАТ «Луганськтепловоз» (завод простоює). 

7. Луганський завод електронного машинобудування «Машзавод-100» 

(завод простоює). 

8. ПрАТ «Горлівський машинобудівник» (завод простоює) 

(Машинобудівний комплекс Донецької області, 2016; Соляник, 2015; 

Тютюнник, 2015). 

Варто відзначити, що в довоєнний час машинобудівний комплекс 

Донецької області налічував 146 підприємств, які працювали за трьома 

основними напрямками: виробництво машин та устаткування; виробництво 

транспортного обладнання; виробництво електронного обладнання 

(Л.Г. Соляник та Ю.В. Дубєй, 2015). 

Як видно з Додатку Ж, табл. Ж.1, експорт машинобудівної продукції в 

країни СНД в 2014 р. стрімко зменшився на 71,2% або на 4676878 тис. дол. 

Найбільше скоротилися поставки електричних машин та устаткування, а також 

залізничних або трамвайних локомотивів. 

Проте, вже в 2016 р. експорт до країн СНД склав 572001,7 тис. дол. У 

2015 р. на пострадянському просторі серед основних покупців електричних 

машин були: Білорусь – 13608,0 тис. дол., США, Казахстан – 10265,3 тис. дол. 

та РФ – 111002,0 тис. дол. Поки найбільшим покупцем залізничних 

локомотивів залишається РФ – 42247,2 тис. дол. РФ була найбільшим 

споживачем вітчизняної промислової продукції, проте за нових умов українські 

промислові виробники за підтримки уряду шукають інші ринки збуту, перш за 
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все європейські. 

Дані Додатку К, табл. К.1 свідчать про те, що 2014–2015 рр. виявилися 

кризовими і для експорту на європейський ринок. Проте за перше півріччя 2017 

р., обсяг експорту до країн Європи вже склав 53,5% від загального обсягу 

експорту за попередній рік.  

Потенціал до збільшення обсягів постачання мають електричні машини 

та устаткування. Так, у 2016 р. Німеччиною придбано електричних машин 

загальною сумою 163714,6 тис. дол., Польщею –139204,1 тис. дол., Угорщиною 

–250690,6 тис. дол. (Офіційний сайт Державної служби статистики України; 

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) та 

всеосяжної угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Водночас 

європейські товари імпортують в Україну у звичайному режимі. 

На сьогодні до кола дії автономних преференцій приєдналися основні 

європейські споживачі продукції вітчизняного виробництва в їх числі 

Республіка Польща (15,6%), Італія (14,5%), Німеччина (9,4%), Угорщина 

(8,9%), Іспанія (6,9%), Нідерланди (6,5%). 

Виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде 

орієнтувати національних виробників, по-перше, відповідати європейським 

стандартам якості та стежити за екологічною складовою технології 

виробництва. Для більшості машинобудівних виробників такі умови 

потребують реалізації модернізації устаткування та проведення технологічного 

прогресивного переозброєння в найближчій перспективі. Потенційним до 

збільшення експорту вітчизняної машинобудівної продукції також є ринок 

країн Азії (Додаток Л, табл. Л.1). 

На відміну від європейського та російського ринків, тут найбільш 

затребувані вітчизняні машини, апарати котли, та механічні пристрої. За перше 

півріччя 2017 р. реалізовано до Індії ядерних реакторів, котлів і машин 

загальною сумою 79068,5 тис. дол., до Китаю – на 27089,1 тис. дол. 

Після обрання європейського курсу в економічному розвитку країни, 

Європейський Союз став для нашої держави найголовнішим партнером у 
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зовнішньоекономічних зв’язках країни. До того ж, в той час коли 

продовжується економіко-політичне протистояння з РФ, не можна залишати не 

помітним нарощування позицій Китаю в якості торговельного партнера країни. 

Перспективним виявився проект «Нова Євразія», що планує об’єднати Китай і 

Європу залізничним сполученням. Географічні дані свідчать, що найкоротший і 

швидкий шлях між Китаєм і Європою лежить не через Транссибірську 

магістраль, а через «Центральний коридор», або, як його називають китайці, 

«Сухопутний міст Нова Євразія» (Фомішина, Рибчук та Зінченко, 2017). 

Привабливим у перспективі є розвиток торговельних відносин з країнами 

Африки (Додаток М, табл. М.1), у яких сформований попит на таку 

машинобудівну продукцію, як наземні транспортні засоби (крім залізничних). 

Розвиток торгівлі з країнами ЄС, Азії та Африки є суттєвою 

альтернативою зовнішньоекономічним зв’язкам з РФ. 

Таким чином встановлено, що, не дивлячись на економіко-політичну 

кризу, вітчизняна машинобудівна продукція є затребуваною в ряді країн, в 

першу чергу – європейських. Останні тенденції свідчать, що частка 

сільськогосподарської продукції в структурі ВВП країни вже перевищує частку 

промислової, поступово відбувається переорієнтація вектора економіки з 

індустріальної на постіндустріальну. Проте потужний промисловий потенціал 

країни є вкрай затребуваним на європейських ринках, а потреба виконання 

умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде орієнтувати національних 

виробників, по-перше, відповідати європейським стандартам якості та 

враховувати екологічну складову в технології виробництва. 

Для більшості машинобудівних виробників такі умови потребують 

реалізації модернізації устаткування та проведення технологічного 

прогресивного переозброєння в найближчій перспективі (Фомішина, Рибчук та 

Зінченко, 2017). 
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2.3. Аналіз динаміки розвитку промислових підприємств України 

 

З огляду на позитивні показники в динаміці ВВП за останні роки, 

промисловий сектор країни за перше півріччя 2017 р. також продемонстрував 

хоча й незначні, але все ж позитивні фактичні дані. Збільшення обсягів 

промислового виробництва відбулося на 0,4%: у добувній промисловості та 

енергетичному секторі виробіток знизився на 6% та 5,6% відповідно, а в 

переробній промисловості наявний ріст на 3,6%. 

За січень-червень 2017 р. результати обсягів випуску великих і середніх 

підприємств України продемонстрували значення в 186,3 млрд. грн. прибутку 

до оподаткування, (на кінець 2016 р. даний показник складав втричі менше 

значення, а саме 62,9 млрд. грн.). За результатами січня-червня 2017 р. частка 

збиткових підприємств в країні зменшилася до 31,2% з 34,6% у 2016 р. У трійці 

лідерів, які отримали найбільший прибуток в поточному році, є підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; 

вони отримали прибуток на суму 10932,1 млн. грн. (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за 

видами економічної діяльності за січень-червень 2017 року (млн. грн.)  

Показники 

Фінансовий 

результат 

(сальдо) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Усього 186259,3 68,8 269990,9 31,2 83731,6 

Сільське, лісове та рибне 

господарство 
401,7 84 307,8315 14 686,616 

Промисловість 77916 53,7 24269,85 44,7 77258,37 

Будівництво 815,8 56,4 781,7895 42,7 3006,156 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

28131 66,0632 10975,83 34,3368 24413,77 

Готельне господарство й 

організація харчування 
573 55,22 143,7728 45,18 1157,01 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

7479 54,1156 7355,204 46,2844 8939,817 

Інформація та 

телекомунікації 
5451,72 59,738 2033,502 40,662 7485,222 

Фінансова та страхова 

діяльність  
19079,11 70,9828 34925,04 29,4172 15845,93 

Операції з нерухомим 

майном 
-11940,6 45,4812 1012,534 54,9188 12953,51 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
12707,33 61,6456 15238,71 38,7544 2531,385 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

574,89 61,5452 601,5968 38,8548 1176,487 

Освіта 30,2204 64,4568 35,3408 35,9432 5,1204 

Охорона здоров'я та 

надання соціальної допомоги 
260,438 66,3644 114,1548 34,0356 374,5924 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 
-805,61 31,4252 117,2672 68,9748 922,8768 

Надання інших видів послуг  -1,506 74,1956 20,6824 26,2044 22,1884 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

За результатами 2016 р. підприємства промисловості загалом отримали 

збитку на суму 269716 млн. грн. Найбільш збитковою галуззю виявилося 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 34648,9 млн. грн., 

металургійне виробництво – 56319,4 млн. грн. Підприємства машинобудування 

закінчили 2016 р. зі збитком на суму 29122,9 млн. грн., майже чверть із 

існуючих на сьогодні підприємств є збитковими (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової  

діяльності за результатами 2016 р. 

Показники 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Промисловість -124251 72,9 90913,93 27,4 270525,1 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 

Добувна 

промисловість і 

розроблення кар'єрів 

-22746 61,1 16274,18 39,2 39019,81 

Переробна 

промисловість 
-122549 75,1 65166,72 25,2 187715,5 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

-14842,4 72,1 19987,08 28,2 34829,18 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

797,9868 77,1 1778,018 23,2 980,0313 

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 

-1060,27 78,0 3918,119 22,3 4978,391 

виробництво коксу та 

продуктів 

нафтопереробки 

-4377,39 63,8 1449,636 36,5 5827,029 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

-31727,9 75,0 3025,148 25,3 34752,85 

виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 

препаратів 

1985,338 76,2 2706,295 24,1 720,9564 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

-12905,6 75,0 4120,424 25,3 17025,52 

металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, 

крім машин і 

устаткування 

-47202,2 73,8 9285,975 26,5 56488,36 

Машинобудування -13045 73,7 16165,25 26,6 29210,27 

виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

205,9159 72,2 1218,144 28,1 1012,228 

виробництво 

електричного 

устаткування 

-4155,53 73,9 1748,931 26,4 5904,46 

виробництво машин і 

устаткування, не 

віднесених до інших 

угруповань 

-2617,93 75,5 5964,239 24,8 8582,17 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

-6477,47 69,1 7233,937 31,2 13711,41 

виробництво меблів, 

іншої продукції; 

ремонт і монтаж 

машин і устаткування 

-172,315 76,0 2730,768 24,3 2903,083 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

-32035,8 53,8 8936,429 46,5 40972,35 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 

з відходами 

-2279,82 64,5 537,0062 35,8 2816,825 

Примітка: сформовано автором на основі (Міжгалузева угода у сфері 

машинобудування, … на 2016-2020 рр., 2017; Офіційний сайт Державної служби статистики 

України; Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) (млн. грн.) 

 

Отримані значення показників темпів розвитку промислового сектора 

України вказують на відсутність можливості отримання фінансових результатів 

на кінець 2017 р. набагато кращими, порівняно з попередніми 2015-2016 рр. 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами промислової  

діяльності у 2015 р. 

Показники 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Промисловість -179535 62,7 60180,3 37,8 239715,5 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
-10012,5 51,6 20914,09 48,8 30926,55 

Переробна промисловість -143188 64,7 34753,4 35,8 177942 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

-16982,1 61,9 11428,6 38,6 28410,6 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

-639,4 69,0 884,2614 31,4 1523,7 

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 

-4297,9 67,2 1821 33,2 6119 

виробництво коксу та 

продуктів нафтопереробки 
-4676,9 67,0 405 33,4 5081,9 

виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції 
-35163,9 64,5 1557,9 36,0 36721,9 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних 

препаратів 

503,25 65,8 1536,985 34,7 1033,7 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

-15448 61,6 1774,55 38,9 17222,5 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

-42137,6 62,3 5900,7 38,2 48038,3 

Машинобудування -22480,9 64,0 7656,50 36,5 30137,41 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

-1767,02 63,5 545,44 37,0 2312,46 

виробництво електричного 

устаткування 
-4715,0 64,6 1113,8 35,9 5828,9 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 

-4445,6 65,0 3204,2 35,5 7649,8 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

-11553,3 60,9 2792,9 39,6 14346,2 

Виробництво меблів, іншої 

продукції; ремонт і монтаж 

машин і устаткування 

-1864,8 66,7 1787,8 33,8 3652,7 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря 

-23930,5 50,6 4192,8 49,8 28123,39 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
-2403,7 51,9 319,83 48,5 2723,6 

Примітка: сформовано автором на основі (Міжгалузева угода у сфері 

машинобудування, … на 2016-2020 роки, 2017; Офіційний сайт Державної служби статистики 

України; Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) (млн. грн.) 
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За прогнозами, тільки частка збиткових підприємств до загальної 

кількості підприємств в загальній структурі промислового сектора прагне до 

зменшення (до 40% у машинобудуванні). 

Можливо з часом показники підприємств промисловості досягнуть рівня 

2013 р., коли збиток підприємств був на 42,7% менше, ніж у кінці 2014 р. та 

складав всього 4181,1 млн. грн., а підприємства машинобудування у загальній 

кількості були прибутковими – 2768,6 млн. грн. (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами  

промислової діяльності у 2013 р. 

Показники 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

1 2 3 4 5 6 

Промисловість -4181,1 62,3 64470,8 37,7 68651,9 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 
9022,4 52,8 21841,2 47,2 12818,8 

Переробна промисловість -10920,4 64,2 30327,5 35,8 41247,9 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

6531,7 62,1 11997,9 37,9 5466,2 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів 

162,5 66,2 504,7 33,8 342,2 

Виготовлення виробів з 

деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 

553,2 64,8 1613,3 35,2 1060,1 

Виробництво коксу та 

продуктів 

нафтопереробки 

-300,9 53,5 696,9 46,5 997,8 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції 

-8538,8 63,3 1404,0 36,7 9942,8 

виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і препаратів 

1068,0 66,7 1192,8 33,3 124,8 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

-948,5 62,0 2193,6 38,0 3142,1 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 

металургійне 

виробництво, готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування 

-13022,3 63,9 1895,1 36,1 14917,4 

Машинобудування 2768,6 64,2 7178,8 35,8 4410,2 

виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

199,4 65,1 396,7 34,9 197,3 

виробництво електричного 

устаткування 
506,2 66,7 1326,5 33,3 820,3 

виробництво машин і 

устаткування, не віднесених 

до інших угруповань 

759,9 63,5 2393,9 36,5 1634,0 

виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

1303,1 61,6 3061,7 38,4 1758,6 

виробництво меблів, 

іншої продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устаткування 

806,1 66,7 1650,4 33,3 844,3 

Постачання 

електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого 

повітря 

-611,9 43,9 11912,7 56,1 12524,6 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 

з відходами 

-1671,2 55,1 389,4 44,9 2060,6 

Примітка: сформовано автором на основі (Міжгалузева угода у сфері 

машинобудування, … на 2016-2020 роки, 2017; Офіційний сайт Державної служби статистики 

України; Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) (млн. грн.) 

 

Аналіз тенденцій розвитку машинобудівного комплексу України проведемо 

на прикладі функціонування найбільших представників цієї галузі промисловості. 

З цією метою визначимо показники (фондовіддача, фондомісткість, знос 

та приріст основних засобів, рентабельність витрат та ін.), які найбільше 

впливають на результативність процесів виробництва підприємств 

машинобудування та з’ясуємо основні загрози та можливості вдосконалення 

способів управління розвитком (Додатки Н, П, Р, С, Т, У). 
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Дані Додатку Н, табл. Н.1 свідчать про те, що значення показника 

фондовіддачі по підприємствам машинобудування має здебільшого 

тенденцію до підвищення. Так, по підприємству ПАТ «Азовмаш» показник 

фондовіддачі в 2016 р. в порівнянні з 2015 р. збільшився на 258,491 пункта. 

Загальна зміна фондовіддачі за цей же період по підприємству 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» склала 130,512 пункта. 

Високий рівень фондовіддачі свідчить про більш ефективне використання 

основних засобів підприємствами машинобудування. Підвищення фондовіддачі 

підприємствами машинобудування може бути досягнуте, як за рахунок 

відносно невисокої питомої ваги основних засобів, так і за рахунок їх більш 

високого технологічного рівня. Чим вищою є фондовіддача, тим нижчими є 

витрати і, відповідно, фондомісткість (Додаток П, табл. П.1). 

Схематично динаміка фондомісткості підприємств машинобудування за 

2014-2016 рр. наведено на рис. 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Динаміка фондомісткості підприємств  

машинобудування за 2014-2016 рр.  

Примітка: сформовано автором 
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Дані Додатку Р, табл. Р.1 свідчать про те, що значення коефіцієнту зносу 

основних засобів підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. має 

тенденцію до підвищення, та здебільшого складає понад 50%, що є небажаним. 

Найбільше підвищення цього показника у 2016 р. спостерігалося на 

ПАТ «Азовмаш» (96,4%), ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 

(77%), ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» (72,9%), 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» (61,4%). 

Схематично динаміка середнього коефіцієнту зносу основних засобів 

підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. наведено на рис. 2.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Динаміка середнього коефіцієнту зносу основних засобів підприємств 

машинобудування за 2014-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором  
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Дані Додатку С, табл. С.1 свідчать про те, що показник приросту 

основних засобів підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. має 

тенденцію до зменшення. Активізація господарської діяльності підприємств 

машинобудування неможлива в сучасних умовах застарілих технологій, 

зношених основних засобів, обмежених фінансових ресурсів, тільки завдяки їх 

корінному оновленню, проведенню техніко-технологічної інноваційної 

модернізації, зміни підходів до управління забезпеченням ресурсами, можливі 

позитивні результати. Технологічно та енергетично залежні підприємства 

машинобудування потребують не тільки спрямування коштів на ремонт 

основних виробничих фондів, але й на оновлення та їх модернізацію. 

Більш наглядно динаміку приросту основних засобів підприємств 

машинобудування за 2014-2016 рр. наведено на рис. 2.19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Динаміка приросту основних засобів підприємств 

 машинобудування за 2014-2016 рр.  

Примітка: сформовано автором 
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Дані Додатку Т, табл. Т.1 свідчать про те, що коефіцієнт оборотності 

власного капіталу підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. має 

тенденцію до зменшення. Найбільше зменшення цього показника у 2016 р. в 

порівнянні з 2015 р. спостерігалося на ПАТ «Бериславський машинобудівний 

завод» - 6,465 пункта, ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» – 

12,360 п. 

Схематично динаміка коефіцієнту оборотності власного капіталу 

підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. наведено на рис. 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.20. Динаміка коефіцієнту оборотності власного капіталу підприємств 

машинобудування за 2014-2016 рр.  

Примітка: сформовано автором 

 

Вирішення низької оборотності власного капіталу має бути реалізованим 

виходячи з поточних цілей розвитку. Якщо підприємство знаходиться на ринку 

без перспектив подальшого зростання, з доступом до дешевих позикових коштів, 

то виведення частини власного капіталу в інтересах інвесторів дозволить підвищити 

значення показника.  
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У більшості ж випадків для підвищення оборотності власного капіталу 

необхідно працювати в напрямку збільшення обсягу збуту. 

Дані Додатку У, табл. У.1 свідчать про те, що за отриманням переважно 

збитку від операційної діяльності підприємства даної галузі характеризуються 

від’ємною рентабельністю. Це пов’язано з кризовими явищами економічного 

характеру, посилені політичними негараздами, що виявилися надто серйозними 

та викликали падіння попиту і пропозиції, дестабілізувавши галузь. 

Схематично динаміка рентабельності витрат підприємств 

машинобудування за 2014-2016 рр. наведено на рис. 2.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.21. Динаміка рентабельності витрат підприємств  

машинобудування за 2014-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором 
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Незважаючи на проблеми та труднощі функціонування підприємств 

машинобудування, дана галузь має можливості для розвитку. Основою 

розвитку вітчизняних підприємств має стати інноваційний напрям та 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу. 

З огляду на руйнівні результати впливу економіко-політичної кризи в 

Україні на всі галузі промисловості, результати діяльності ДП «Антонов», який 

входить до складу ДК «Укроборонпром», виявилися достатньо позитивними, бо 

вже за січень-березень 2015 р. показники чистих доходів збільшилися на 110 % 

(порівняно з тим самим періодом 2014 р.) до 947 млн. грн. Спостерігаємо також 

позитивну динаміку таких показників, як EBITDA та чистий прибуток: 403 млн. 

грн. та 330 млн. грн., зростання у 2,5 та 7 разів, відповідно (табл. 2.9) 

(Офіційний сайт ДК «Укроборонпром»). 

Таблиця 2.9 

Основні показники розвитку ДП «Антонов» за 2015–2016 рр.  

Група показників 2015 2016 

1 2 3 

Фінансові (млн. грн.)  

Чистий дохід 449 947 

Собівартість реалізованої продукції 290 624 

Валовий прибуток/(збиток) 160 323 

EBITDA 114 403 

Амортизація 41 59 

Операційний прибуток/(збиток) 74 344 

Чистий фінансовий дохід/(збитки) (14)  

Прибуток/(збиток) до оподаткування 73 353 

Податок на прибуток 31 23 

Чистий прибуток/(збиток) 43 330 

Сплачені дивіденди н/д н/д 

Баланс (млн. грн.) 

Активи, всього 6068 6367 

Необоротні активи 2486 2469 

Основні засоби 1466 1438 

Оборотні активи 3581 3899 

Дебіторська заборгованість 896 1049 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 461 730 

Зобов’язання та власний капітал  6068 6367 

Зобов’язання 2222 2336 

Кредиторська заборгованість 852 893 

Боргові зобов’язання  279 279 

Власний капітал 3845 4031 
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Продовження табл. 2.9 

1 2 3 

Фінансові коефіцієнти 

Приріст чистого доходу (%, до відповідного періоду 

минулого року) 
2,4 110,8 

Рентабельність за EBITDA (%) 10,5 42,5 

 Чиста рентабельність (%) 1,2 34,9 

Борг/власний капітал (%) 7,3 6,9 

Рентабельність власного капіталу (%) 1,0 29,8 

Рентабельність активів (%) 0,6 21,3 

Рентабельність застосованого капіталу (%) 2,8 31,9 

Дані про компанію 

Кількість працівників (тис.) 12698 12705 

Середньомісячна заробітна плата (грн.) 5503 6214 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайту МЕРТ України: Фінансові 

результати ДП «Антонов») 

 

Через знецінення національної валюти наявне збільшення чистих доходів, 

бо продукція ДП «Антонов» оцінюється у твердій валюті. У підприємства 

залишились непогашені внутрішні облігації загальною вартістю на 580 млн. 

грн., із купонним доходом 10,5–11,0 %, кінцевий строк виплати за якими настав 

у 2015 р. (Офіційний сайт МЕРТ України: Фінансові результати 

ДП «Антонов»). 

ДП «Антонов» провело емісію облігацій у 2009 р. в рамках програми 

рефінансування фінансових заборгованостей та поповнення оборотного 

капіталу. Наявні угоди підприємства з авіалініями Куби та Північної Кореї, 

спонсором яких виступає російське лізингове підприємство 

«Ilyushin Finance Co», з яким ДП «Антонов» вимушене продовжувати 

співпрацю з метою покриття недостатності власних фінансів під лізинг. 

Ліквідація у 2014 р. «Брокбізнесбанку» призвела до того, що 

підприємство втратило понад 200 млн. грн. (така сума сформувалася як 

дебіторська заборгованість, а під неї не було створено резерву) (Офіційний сайт 

МЕРТ України: Фінансові результати ДП «Антонов»). 

ДП «Антонов» вдається побороти комплексну руйнівну дію економіко-

політичної кризи в країні за рахунок потужної ресурсної бази, яка сформована 
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на основі: 

– можливості проведення власних дослідно-конструкторських робіт, які 

дозволяють проектувати, проводити перспективні й експериментальні 

дослідження, проводити сертифікацію, супроводжувати серійне виробництво та 

введення в експлуатацію; 

– можливості проведення дослідного виробництва, головною задачею 

якого є випуск експериментальних зразків авіаційної техніки; 

– льотно-випробувальної і доводочної бази, що призначена для виконання 

льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для 

підвищення кваліфікації льотного та технічного персоналу; 

– технологія супроводу проектів головними спеціалістами (Офіційний 

сайт Державного концерну «Укроборонпром»; Офіційний сайт МЕРТ України: 

Фінансові результати ДП «Антонов»). 

Така технологічна система спрощує втілення конструкторських планів в 

реальну авіатехніку. Отже, на ринок представляється конкурентоспроможна 

продукція, а особливо розробки, які спроможні надати партнерам підприємства 

стимули для розвитку й оновлення власного авіабудування. 

Попри все зазначене вище, експерти зазначають необхідність 

впровадження заходів, які б забезпечили успішне функціонування підприємств 

у сучасних реальних умовах: 

1. Для збільшення обсягів продажу та просування літаків, зроблених в 

Україні, на світовому ринку підприємству важливо корегувати маркетингову 

стратегію, а саме шукати нові можливості лізингу та укріплення сервісної 

складової підприємства. Стійкий рост нових клієнтів збільшить прибуток через 

збільшення обсягів виробництва та стабілізує фінансові показники і ліквідність 

підприємства (в якості прикладу, у 2013 р. компанія Boeing випустила 200 

одиниць літаків, Embraer – 80, а російський ПАТ «ОАК» – 111 одиниць). За 

результатами оцінки стану ДП «Антонов», існує потреба в оборотних коштах у 

розмірі 100 млн. дол., а для цього слід приймати замовлення не менше як на 7 

одиниць літаків щорічно з авансовим внеском не менше 50 % від загальної 
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вартості замовлення. 

2. Вкрай важливими є інвестиції з боку держави через поширення 

акціонерного капіталу чи довгострокових позик на умовах дотацій. Влада 

цілком може оцінити ефективність продажу міноритарного пакета акцій 

іноземним інвесторам з високим рейтингом, що сприятиме просуванню 

компанії на висококонкурентні світові ринки. 

3. Ще одним позитивним резервним чинником для ДП «Антонов» є 

здатність обслуговувати запити внутрішнього ринку (цивільних та військових 

споживачів), бо сьогодні залишаються достатньо актуальними питання 

вирішення складних задач у сфері оборони. 

4. Складні задачі подолання слабких місць та падіння темпів виробництва 

(в основному пов’язані із наслідками російсько-української кризи) слід 

намагатися вирішити через формування та укріплення місцевих виробничих 

потужностей за рахунок залучення додаткових власних або іноземних 

інвестицій. 

5. Підприємству важливо мінімізувати статті видатків через утримання 

від використання непрофільних активів, а також постійного відстеження 

актуальності асортименту продукції, концентрувати свої зусилля на найбільш 

потенційно перспективних моделях, таких як Ан-158, Ан-178 та Ан-70. 

6. ДП «Антонов» слід приділяти увагу оптимізації та адаптації структури 

управління до ризиків, з якими підприємству довелося зіткнутися керівництву 

(Офіційний сайт Державного концерну «Укроборонпром»; Офіційний сайт 

МЕРТ України: Фінансові результати ДП «Антонов»; Шинкарук, Бевз, 

Барановська та інш., 2015). 

Інший представник прикладу героїчного управління в кризових умовах це 

прибуткове підприємство ПАТ «Турбоатом», яке на сьогодні входить до 

переліку найбільш впливових світових підприємств, діяльність яких пов’язана з 

проектуванням та виробництвом: 

– гідравлічних турбін для гідроелектростанцій (ГЕС), гідроакумулюючих 

електростанцій (ГАЕС); 
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– парових турбін для теплових електростанцій (ТЕС), 

теплоелектроцентралей (ТЕЦ), атомних електростанцій (АЕС); 

– гідравлічних затворів для ГЕС, ГАЕС і насосних станцій; 

– іншого енергетичного обладнання. 

Виробничі потужності підприємства надають можливість щорічно 

забезпечувати світові ринки паровими і гідравлічними турбінами потужністю 8 

млн. кВт (Офіційний сайт ПАТ «Турбоатом»). 

Процес виробництва турбін виконується за замкнутим циклом, який 

повністю обслуговують власні потужності підприємства: від проектно-

конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, 

випробування турбін та відвантаження (Офіційний сайт ПАТ «Турбоатом»). 

І квартал 2017 р. ПАТ «Турбоатом» закінчив із чистим доходом в 734 

млн. грн., тобто збільшився на 33 % у порівнянні з тим самим періодом 

попереднього року. В І кварталі 2017 р. підприємство отримало 739 млн. грн. 

чистого прибутку, такий показник на 24% збільшився у порівнянні з минулим 

роком. 

В 2017 р. керівництвом ПАТ «Турбоатом» заплановано підвищення 

доходів від реалізації результатів виробництва на 20%. І квартал 2017 р. 

підприємство завершило без боргових зобов’язань, а залишки грошових коштів 

в розмірі 1,4 млрд. грн., що підтверджує входження ПАТ «Турбоатом» до 

невеликого числа сучасних національних державних підприємств, що є 

прибутковими (табл. 2.10) (Офіційний сайт МЕРТ України: Фінансові 

результати ПАТ «Турбоатом»). 

Таблиця 2.10 

Основні показники розвитку ПАТ «Турбоатом» за 2016-2017 рр. 

Група показників 2016 2017 

1 2 3 

Фінансові (млн. грн.)  

Чистий дохід 551 734 

Собівартість реалізованої продукції 357 428 

Валовий прибуток/(збиток) 158 217 

EBITDA 339 637 

Амортизація 13 18 
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Продовження табл. 2.10 

1 2 3 

Операційний прибуток/(збиток) 371 679 

Чистий фінансовий дохід/(збитки) 7 9 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 513 846 

Податок на прибуток 36 47 

Чистий прибуток/(збиток) 593 739 

Сплачені дивіденди н/д н/д 

Баланс (млн. грн.) 

Активи, всього 4367 4378 

Необоротні активи 627 717 

Основні засоби 479 421 

Оборотні активи 3471 3268 

Дебіторська заборгованість 455 653 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 949 1342 

Зобов’язання та власний капітал  4015 4530 

Зобов’язання   1436 1266 

Кредиторська заборгованість 1213 1043 

Боргові зобов’язання  - - 

Власний капітал 2579 3264 

 Фінансові коефіцієнти 

Приріст чистого доходу (%, до відповідного періоду 

минулого року) 

5,8 33,5 

Рентабельність за EBITDA (%) 36,6 96,8 

Чиста рентабельність (%) 34,6 104,5 

Борг/власний капітал (%) 0,0 0,0 

Рентабельність власного капіталу (%) 26,9 69,3 

Рентабельність активів (%) 16,5 64,1 

Рентабельність використаного капіталу (%) 24,4 76,0 

Дані про компанію 

Кількість працівників (тис.) 5817 5208 

Середньомісячна заробітна плата (грн.) 4735 4741 

Примітка: сформовано автором на основі (офіційний сайт ПАТ «Турбоатом») 

 

У І кварталі 2017 р. показник обсягу експорту в загальному обсязі доходів 

ПАТ «Турбоатом» отримано на рівні 74 %. За даними 2014 р. доходи від 

експорту парових турбін складали 54 % від загальної обсягу доходів від 

реалізованої продукції, гідротурбін – 35 %, запасних частин – 7 % та іншого 

обладнання – 4%. 

Серед клієнтів ПАТ «Турбоатом» є внутрішні та іноземні споживачі 

обладнання для АЕС і ТЕС з таких країн як РФ, Казахстан, Грузія, 

Таджикистан, Угорщина, Болгарія, Індія та Мексика (Офіційний сайт МЕРТ 

України: Фінансові результати ПАТ «Турбоатом»; Офіційний сайт ПАТ 
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«Турбоатом»). 

На думку фахівців, з огляду на фактичні дані, наведені вище, слід 

підкреслити, що для досягнення фінансово-економічних показників 

господарської діяльності, на думку експертів, керівництву підприємства слід 

впровадити багато адаптивних заходів, серед яких найбільш важливі (Русінова, 

2009): 

1. Постійно відстежувати зовнішні соціально-економічні загрози та 

ризики, що здатні вплинути на стабільність стосунків з давніми надійними 

партнерами. Так підприємству ПАТ «Турбоатом» слід приділяти більше уваги 

укріпленню своїх конкурентних позицій на світових ринках за рахунок 

посилення маркетингової складової. 

2. Важливість пропаганди поширення імпортозаміщення та орієнтації на 

національні електростанції (наприклад, ДП НАЕК «Енергоатом», державного 

оператора АЕС). 

3. Слід корегувати стратегію розвитку ПАТ «Турбоатом», застосовуючи 

концепцію посилення конкурентних переваг підприємства на внутрішньому та 

світовому ринках з обов’язковим курсом на орієнтацію технічних стандартів 

якості на європейські, враховуючи запити для українських виробників 

відповідати потребам угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС 

(Аналітичний огляд ТОП-100 найбільших державних підприємств України; 

Офіційний сайт ПАТ «Турбоатом»). 

Результативні показники функціонування розглянутих підприємств 

підкреслюють той факт, що адаптуватися краще та без зайвих зусиль вміють 

лише ті підприємства, які ніколи не припиняють розвиток та пошук нових 

актуальних ідей ведення бізнесу та участі у конкурентному змаганні. В 

складних економічних умовах, як ніколи актуально вирішення задач розвитку 

підприємства та його адаптації до потреб нових споживачів європейського та 

азіатського ринків. 

Дані, зведені в табл. 2.11, свідчать про щорічне зниження обсягу 

виконаних наукових і науково-технічних робіт у загальній структурі ВВП. 
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Таблиця 2.11 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 

Рік 

Всього, у 

фактичних 

цінах 

У тому числі Питома вага обсягу 

виконаних наукових 

і науково-технічних 

робіт у ВВП  

фундаментальні 

дослідження 

прикладні 

дослідження 
розробки 

науково-

технічні 

послуги 

млн. грн. % 

1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,36 

1997 1263,4 188,5 309,2 693,7 72,0 1,35 

1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2 1,24 

1999 1578,2 220,5 330,4 918,6 108,7 1,21 

2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,16 

2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,11 

2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11 

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 

2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19 

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,09 

2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 0,98 

2007 6700,7 1504,0 1132,6 3303,1 761,0 0,93 

2008 8538,9 1927,4 1545,7 4088,2 977,7 0,90 

2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95 

2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,90 

2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79 

2012 11252,7 2621,9 2057,7 5369,9 1203,2 0,80 

2013 11781,1 2695,5 2087,8 5772,8 1225,1 0,81 

2014 10950,7 2475,2 1910,2 5341,5 1223,8 0,70 

2015 12611,0 2465,6 2271,3 6523,0 1351,1 0,64 

2016 12894 2438,8 2411,8 7236,8 1420,9 0,57 

Примітка: сформовано автором на основі (Наукова та інноваційна діяльність (1990-

2015 рр.) 

 

Це досить негативний результат, враховуючи той факт, що з 2005-2006 

рр. обсяг виконаних наукових робіт складає менше 1%, тоді як у європейських 

країнах – більше 30% (Русінова, Мікрюкова та Ткачова, 2007а; Наукова та 

інноваційна діяльність (1990-2015 рр.). 

Суттєво знижується кількість підприємств, які застосовують у процесі 

виробництва інновації: 12,1% – у 2014 р. (1743 нових технологічних процесів), 

серед яких є маловідходні та ресурсозберігаючі). На кінець 2014 р. цей 

показник знизився до мінімального значення. 

Але існує досить позитивна динаміка: на кінець 2016 р. питома вага 

підприємств, що застосовують інновації, зросла до 17,3% (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Упровадження інновацій на промислових підприємствах  

Рік 

Питома вага 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено 

нових 

технологічних 

процесів, од. 

у т.ч. мало- 

відходних, 

ресурсо-

зберігаючих 

Впроваджено 

виробництво 

інноваційних 

видів 

продукції, 

найменувань 

з них 

нові 

види 

техніки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, % 

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4 

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 

2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 

2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 

2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4 

2016 17,3 1147 486 3025 859 1,3 

Примітка: сформовано автором на основі (Наукова та інноваційна діяльність (1990-

2016 рр.) 

 

За даними, зведеними в табл. 2.13, на кінець 2016 р. кількість 

промислових підприємств, які виявилися особливо інноваційно-активними, 

склала: за даними Харківської області (198 од.), м. Київ (174 од.), Львівської 

(130 од.), Дніпропетровської (111 од.) та Запорізької областей (112 од.). 

Таблиця 2.13 

Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2016 р. за регіонами  

Область 

Кількість інноваційно-активних 

підприємств 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції 

усього, 

од. 

у % до загальної 

кількості 

промислових 

підприємств 

усього, 

млн. грн. 

у % до загального обсягу 

реалізованої промислової 

продукції 

1 2 3 4 5 

Україна  1613 16,1 25669,0 2,5 

Вінницька 46 14,2 664,1 2,3 
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Продовження табл. 2.13 

1 2 3 4 5 

Волинська 30 10,8 316,6 2,5 

Дніпропетровська 111 13,4 1563,1 0,7 

Донецька 45 14,6 1018,0 1,7 

Житомирська 48 12,5 255,2 1,4 

Закарпатська 16 6,0 837,6 8,4 

Запорізька 112 22,9 1530,0 1,7 

Івано-Франківська 99 22,8 883,2 3,8 

Київська 66 11,6 897,4 2,2 

Кіровоградська 49 17,3 504,4 2,9 

Луганська 16 12,2 38,0 0,2 

Львівська 130 16,4 731,9 2,1 

Миколаївська 67 19,9 363,8 1,5 

Одеська 67 16,8 698,7 2,4 

Полтавська 33 8,0 6519,5 8,9 

Рівненська 45 14,9 134,6 0,8 

Сумська 46 17,6 2610,7 10,4 

Тернопільська 36 14,9 133,4 1,7 

Харківська 198 22,4 2609,8 3,8 

Херсонська 54 24,2 657,8 5,4 

Хмельницька 38 11,0 162,8 0,9 

Черкаська 37 10,6 556,3 1,6 

Чернівецька 34 15,6 81,7 2,0 

Чернігівська 32 13,1 151,7 1,0 

м. Київ 174 21,7 1748,6 2,0 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Отже, в неоднозначних складних умовах реорганізації торговельно-

економічних відносин з РФ та втрати великої кількості споживачів вітчизняної 

машинобудівної продукції, існує невеликий відсоток крупних підприємств, які 

знайшли сили продовжувати боротися з руйнівними наслідками кризи та навіть 

стимулювати темпи зростання прибутку. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що вітчизняний бізнес вже декілька років поспіль потерпає 

від погіршення умов в яких вимушений працювати, які постійно ставлять 

багато економічних перешкод для розвитку та поширення. Існує безліч 

загальних проблем, які не знаходять вирішення із року в рік, серед них – 

складності з невідшкодуванням розмірів ПДВ, процвітаюча корупція, 

необмежене збільшення податків та акцизів, випливають ще й інші складності. 

Основні з яких складають: завищенні ціни на енергетичні ресурси, зростанні 

тарифів, коливання національного валютного курсу. Але результати аналізу 

динаміки соціально-економічного розвитку України свідчать про поступове, 

але повільне відновлення економічних процесів в країні, здебільшого завдяки 

фінансовій допомозі Міжнародного валютного фонду та інших країн світу. 

2. Руйнівний характер девальвації гривні в лютому 2016 р. для пересічних 

громадян (майже 6% з початку року), допоміг Україні зміцнити зовнішню 

позицію. Це було виражено в зменшенні дефіциту поточного рахунку з 10% до 

3% ВВП, який скоротився до нуля в першому півріччі 2017 р., що вплинуло на 

швидкість відтоку капіталу з приватного сектора. В результаті виваженої 

фіскальної політики, уже в перші шість місяців 2017 р. дефіцит поточного 

рахунку склав 1,6 млрд. доларів, що на 0,6 млрд. доларів більше показника того 

ж періоду 2016 р. Це свідчить стабілізаційну тенденцію у економічних 

процесах в країні. 

3. Висвітлено особливості власного потужного промислового потенціалу 

країни, встановлено, що структура експорту України залишається високозалежною 

від тенденцій світового товарообігу та стабільності світової економіки й 

світових цін. Визначено можливість та швидкість розвитку, в умовах існуючої 

макроекономічної ситуації, стратегічно важливих промислових підприємств. 

Провідні вітчизняні промислові підприємства мають сильну залежність від 

іноземного попиту, що також має вплив на інші сегменти економіки. 

4. Промислове виробництво в структурі економіки країни залишається 
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вагомим чинником в зміні динаміки ВВП, через те, що результати виробництва 

підприємств промислового комплексу країни забезпечують різні галузі 

національної економіки, в першу чергу транспортну сферу та сферу добувної 

промисловості, що висуває Україну в один ряд з найбільшими державами 

Європи за часткою промислового виробництва в структурі ВВП (23%). Але 

військовий конфлікт на території двох найбільших промислових регіонів, які 

завжди вбачалися рушійною силою економіки країни, довів залежність 

економіки України від стану добувної та переробної промисловості, які (за 

історичним збігом) сконцентровані саме в цих регіонах. 

5. Доведено, що активізація господарської діяльності підприємств 

машинобудування неможлива в сучасних умовах застарілих технологій, 

зношених основних засобів, обмежених фінансових ресурсів, тільки завдяки їх 

корінному оновленню, проведенню техніко-технологічної інноваційної 

модернізації, зміни підходів до управління забезпеченням ресурсами, можливі 

позитивні результати. Технологічно та енергетично залежні підприємства 

машинобудування потребують не тільки спрямування коштів на ремонт 

основних виробничих фондів, але й на оновлення та їх модернізацію. 

6. Встановлено, що, не дивлячись на економіко-політичну кризу, 

вітчизняна машинобудівна продукція є затребуваною в ряді країн, в першу 

чергу – європейських. Проте для більшості машинобудівних виробників такі 

споживачі потребують реалізації модернізації устаткування та проведення 

технологічного прогресивного переозброєння в найближчій перспективі. 

Останні тенденції свідчать про те, що, поступово відбувається 

переорієнтація вектора економіки з індустріальної до постіндустріальної.  

7. На основі проведеного аналізу динаміки розвитку вітчизняних 

машинобудівних підприємств встановлено, що в неоднозначних складних 

умовах реорганізації торговельно-економічних відносин з РФ та втрати великої 

кількості споживачів вітчизняної машинобудівної продукції, існує невеликий 

відсоток крупних підприємств, які залишатися прибутковими у період тривалої 

економічної та політичної кризи в країні. Результативні показники 
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функціонування розглянутих підприємств підкреслюють той факт, що 

адаптуватися краще та без зайвих зусиль вміють лише ті підприємства, які 

ніколи не припиняють розвиток та пошук нових актуальних ідей ведення 

бізнесу та участі у конкурентному змаганні. В складних економічних умовах, як 

ніколи актуально вирішення задач розвитку підприємства та його адаптації до 

потреб нових споживачів європейського та азіатського ринків. 

8. Результати проведеного аналізу показників (фондовіддача, 

фондомісткість, знос та приріст основних засобів, рентабельність витрат та ін.), 

які найбільше впливають на результативність процесів виробництва 

підприємств машинобудування, визначено основні загрози та можливості 

вдосконалення способів управління розвитком. Що обгрунтовує необхідність 

впровадження заходів, для забезпечення ефективного функціонування 

підприємств машинобудування у сучасних реальних умовах: корегування 

маркетингової стратегії; залучення інвестиції з боку держави через поширення 

акціонерного капіталу чи довгострокових позик на умовах дотацій; здатність 

обслуговувати запити внутрішнього ринку; подолання слабких місць та падіння 

темпів виробництва через формування та укріплення виробничих потужностей; 

мінімізація видатків через утримання від використання непрофільних активів, 

оптимізація та адаптація структури управління до ризиків. 

9. Виявлено, що з метою диверсифікації торгових партнерів, дотримання 

вимог міжнародних стандартів якості продукції і процесів її виробництва, 

підприємства машинобудування паралельно з основним виробничим процесом 

розробляють власні та впроваджують інноваційні технології виробництва нових 

видів продукції. Дані заходи розраховані на довготривалу перспективу та є 

запорукою забезпечення розвитку в непростих умовах, що склалися. 

 

Результати дослідження за розділом 2 відображені у наступних 

публікаціях: (Русінова, Мікрюкова та Ткачова, 2007а; Русінова та Чумак, 2008; 

Русінова, 2009). 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства 

 

Розвиток підприємства, як кожної складної системи, може відбуватися як 

за позитивним вектором в бік збільшення масштабів виробництва, нарощування 

обсягів випуску продукції як результат, зростання основних економічних 

показників діяльності, так і за негативним – у бік скорочення виробничої 

діяльності, зменшення асортименту продукції, як наслідок, скорочення частки 

присутності на ринку, або повної ліквідації організації. Залежно від стадії 

життєвого циклу підприємства визначається необхідний обсяг щодо 

забезпечення його розвитку, або поточних проектів розвитку: у виробничій або 

невиробничій сфері. 

Питання забезпечення розвитку є першочерговими, вони визначають 

здатність та можливості реалізації обраних стратегічних ініціатив, масштаб їх 

упровадження та довготривалість існування. Тому від управління процесами 

забезпечення розвитку залежить результат втілення на практиці проектів 

розвитку – від стадії зародження ідеї до масового виробництва, якщо це 

стосується продуктових інноваційних рішень. 

Проблему вирішення підвищення ефективності управління забезпеченням 

розвитку підприємства вирішували в своїх працях як зарубіжні, так і вітчизняні 

вчені. Проте, як показав критичний аналіз робіт з даної тематики, у 

дослідженнях найчастіше ставили питання щодо формування та розподілу 

забезпечувальних ресурсів, пошуку джерел виникнення капіталу, балансування 

залучених та власних коштів тощо. Не заперечуючи цінність існуючих 

досліджень, слід констатувати, що невирішеними залишаються проблеми 
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управління забезпеченням розвитку в залежності від стадії реалізації проекту 

розвитку, прозорість та чіткість процесів розподілу забезпечувальних ресурсів 

та відповідного управлінського інструментарію (контрольних точок), який би 

визначав актуальність з розширення або згортання процесів забезпечення в 

залежності від стадії проходження проектів розвитку.  

У науковій літературі існує декілька моделей, за якими може відбуватись 

реалізація стратегічних заходів (проектів) розвитку. Серед найпоширеніших (з 

точки зору супроводжувальних процесів забезпечення) можна виділити такі: 

каскадна (водоспадна) або послідовна; ітеративна або інкрементальна – 

еволюційна (гібридна, змішана); спіральна або модель Боема (Селбі, 2007). Далі 

розглянемо детальніше кожну з названих. 

1. Каскадна (водоспадна) модель. Розробником даної моделі вважається 

В.В. Ройс (Ройс, 1970); у її рамках він запропонував послідовне (у часі) і 

одноразове виконання всіх фаз проекту з жорстким (детальним) попереднім 

плануванням в контексті зумовлених або один раз визначених вимог до проекту 

(рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Каскадна модель життєвого циклу проекту 

Примітка: сформовано автором на основі (Розробка ПЗ, 2005) 
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На рис. 3.1 представлено класичні стадії каскадної моделі життєвого 

циклу проекту, де перехід з однієї фази в іншу для першої фази являє вихід, а 

для наступної – вхід. Даний перехід в каскадній моделі передбачає повну 

коректність результату (виходу) попередньої фази. Наприклад, неточність будь-

якої вимоги або некоректна її інтерпретація в результаті призводить до того, що 

доводиться «відкочуватися» (повертатися) до попередньої фази проекту, що 

передбачає переробку (Розробка ПЗ., 2005). Переробка зумовлює перенесення 

термінів з упровадження проекту розвитку та, найголовніше, зростання обсягів 

забезпечення на його реалізацію. До інших суттєвих обмежень у використанні 

даної моделі можна віднести її негнучкість в оперативному управлінні змінами, 

що можуть виникнути в «тілі» самого проекту та супроводжуючих його витрат. 

2. Ітеративна (інкрементальна) модель. Дана модель передбачає 

виконання робіт паралельно з безперервним аналізом отриманих результатів і 

коригуванням попередніх етапів роботи. Проект при цьому підході в кожній 

фазі розвитку проходить повторюваний цикл PDCA: Планування – Реалізація – 

Перевірка – Оцінка (англ. Plan-do-check-act cycle) (Афанасьєв, Рогожин, 

Рудика, 2003). 

Особливістю такої моделі є розбиття кожного етапу життєвого циклу 

проекту розвитку на послідовні ітерації, кожна з яких створює фрагмент 

проекту (менший в порівнянні з проектом у цілому). Мета кожної ітерації – 

отримання завершеної (перевіреної) стадії на кожному етапі проекту, що 

включає функціональність, яку визначено інтегрованим вмістом всіх 

попередніх стадій і поточної ітерації. Таким чином, кінцевим результатом 

фінальної ітерації (завершальної стадії проекту) є його функціональність. 

Значимість даної моделі на основі організації ітерацій особливо 

проявляється в зниженні невизначеності із завершенням кожної ітерації. В свою 

чергу, зниження невизначеності дозволяє зменшити ризики. На рис. 3.2 

представлено основні положення даної моделі. Можна припустити, що 

ітеративному розбиттю може бути підданий не тільки життєвий цикл в цілому, 

що включає перекриваючі фази – формування вимог, проектування, 
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конструювання тощо, а й кожна фаза може, в свою чергу, розбиватися на 

уточнюючі ітерації, пов'язані, наприклад, з деталізацією структури 

декомпозиції проекту (Розробка ПЗ..., 2005). 
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Рис. 3.2. Зниження невизначеності та інкрементальне розширення 

функціональності при ітеративній організації життєвого циклу проекту  

Примітка: сформовано автором на основі (Розробка ПЗ..., 2005) 

 

До основних переваг у використанні ітеративної моделі з точки зору 

управління процесами забезпечення кожної стадії життєвого циклу проекту 

розвитку підприємства можна віднести такі: 
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– зниження впливу серйозних ризиків на ранніх стадіях проекту, що веде 

до мінімізації витрат на їх усунення; 

– організація ефективного зворотного зв'язку зі споживачем (а також 

замовниками) і створення продукту, який реально відповідає його потребам; 

– акцентування зусиль на найбільш важливих і критичних напрямках 

проекту; 

– безперервне ітеративне тестування, що дозволяє оцінити успішність 

всього проекту в цілому; 

– раннє виявлення конфліктів між вимогами, моделями і реалізацією 

проекту; 

– більш рівномірне завантаження учасників проекту; 

– ефективне використання накопиченого досвіду; 

– реальна оцінка поточного стану проекту; 

– витрати розподіляються по всьому проекту, а не групуються в його 

кінці (Макконнелл, 2005; Ітеративна розробка). 

3. Спіральна модель. Дану модель було розроблено У.У. Боемом в 1988 р. 

(Селбі, 2007); її особливістю є приділення спеціальної уваги ризикам, що мають 

вплив на кожну стадію життєвого циклу проекту. У спіральній моделі перевага 

надається початковим етапам ЖЦ проекту: аналізу і проектуванню (рис. 3.3). 

На цих етапах реалізація технічних рішень перевіряється шляхом 

створення прототипів. Кожен виток спіралі відповідає створенню фрагмента, на 

ньому уточнюються цілі й характеристики проекту, визначається його якість і 

плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином поглиблюються і 

послідовно конкретизуються деталі проекту і в результаті обирається 

обґрунтований варіант, який доводиться до реалізації (Спіральна модель). 

Даний тип моделі розробки та реалізації проектів розвитку за 

визначеними стадіями є більш прийнятним в сучасних умовах господарювання 

підприємств промисловості та відрізняється від попередніх моделей гнучкістю 

та більшою функціональністю з точки зору управління процесами 

забезпечення. Тому в якості основи розроблюваного підходу до управління 
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забезпеченням розвитку підприємства обрано саме спіральну модель (Русінова, 

2013b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Спіральна модель життєвого циклу проекту 

Примітка: сформовано автором на основі (Спіральна модель) 

 

За класичною схемою виділимо такі стадії життєвого циклу проекту та 

обсяг забезпечення (в % по відношенню до загального обсягу) кожної стадії 

розвитку промислового підприємства: 

– наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) (10-

15%); 

– упровадження розробок (20-40%); 

– уведення на ринок (65-80%); 

– зростання, зрілість (35-20%); 

– старіння та ліквідація (10-15%). 

Схематично даний процес можна представити і як дивергентно-
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конвергентну модель (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Дивергентно-конвергентна модель забезпечення проекту розвитку 

промислового підприємства 

Примітка: розроблено автором 

 

Вибір саме такої моделі зумовлений тим, що початок розробки, реалізації 

та впровадження проекту розвитку являє собою розкручування спіралі, 

управління процесами забезпечення даних стадій відбувається від функціонального 

центру до периферії, тобто дивергентно (від лат. divergo – відхиляюсь) 

(Русінова, 2013a; Русінова, 2015b; Русінова, 2016a; Русінова, 2017k). 

На стадії зростання та зрілості відбувається досягнення точки перегину, 

що з’єднує дві гілки спіралі. 

Після проходження точки перегину на стадії пізньої зрілості та старіння 
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проекту розвитку відбувається зворотній дивергенції процес – конвергенція, що 

являє собою сходження спіралі. Процеси управління забезпеченням проекту 

розвитку відбуваються від периферії до функціонального центру, що 

відображається у вивільненні оборотних коштів та переорієнтації виробничих 

потужностей. Фокусом конвергенції є фінішна точка скручування спіралі, або 

ліквідація проекту розвитку промислового підприємства. 

Разом з перевагами у використанні дивергентно-конвергентної моделі 

забезпечення проекту розвитку промислового підприємства, основною 

проблемою спірального циклу є визначення моменту переходу на наступну 

стадію реалізації обраного проекту. По мірі розкручування та скручування 

спіралі необхідно увести тимчасові обмеження на кожен з етапів життєвого 

циклу (контрольні точки) та показники віддачі понесених витрат на організацію 

робіт кожного етапу (результативність забезпечення) (Русінова, 2013b; 

Русінова, 2016a). Окрему увагу слід приділити моменту перегину в 

представленій моделі, коли дивергенція змінюється конвергенцією процесів 

управління забезпеченням проекту розвитку (табл. 3.1). 

Максимальне значення показників, наведених у табл. 3.1, не 

перевищуватиме одиниці. 

Кожний виток спіралі (рис. 3.4) знаменує перехід від однієї стадії 

життєвого циклу проекту розвитку до іншої (від точки Т1 до точки Т7). На 

окрему увагу заслуговує точка Т4, зміст якої полягає в переході від тенденції 

зростання (розкручувана спіраль) до тенденції спаду (скручувана спіраль), що 

відображає перехід від процесу дивергенції до конвергенції. На етапі 

дивергенції відбувається нарощування обсягів забезпечення починаючи від 

стадії НДДКР, впровадження та виведення проекту розвитку на ринок. Часовий 

інтервал між переходом до конвергенції відображає настання зрілості проекту, 

що через деякий час змінюється старінням та ліквідацією проекту розвитку. 

Конвергенція процесів забезпечення проекту розвитку характеризується 

вивільненням коштів з даного проекту та виробничих потужностей, що задіяні 

в його реалізації. 
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Таблиця 3.1 

Показники дивергентно-конвергентної моделі забезпечення проекту розвитку промислового підприємства  

Етап 

моделі 
Стадія оцінки Найменування показника Розрахунок Умовні позначення 

1 2 3 4 5 

Д
и

в
ер

ге
н

ц
ія

 НДДКР, 1T  

Результативність стадії 

НДДКР, rdR  tuord FFFR /)][(   

oF
  
– кількість власно 

розроблених проектів 

розвитку; 

uF
 
– кількість проектів 

розвитку, реалізованих в 

зовнішньому середовища; 

tF  – кількість придбаних 

проектів розвитку 

Результативність 

використання 

забезпечувальних ресурсів на 

стадії НДДКР, SrdR  





111

/)][(
t

t

j

j

i

iSrd CCСR  

iC
 
– витрати ресурсів на 

створення власного i -го 

проекту розвитку; 

jC
 
– витрати ресурсів на 

придбання j -го проекту 

розвитку; 

tC
 
– загальна сума витрат на 

проекти розвитку 

промислового підприємства 

Стадія впровадження 

проекту розвитку, 2T  

Результативність стадії 

впровадження проекту 

розвитку, inR  
dlin FFR /  

lF
 
– кількість успішно 

впроваджених проектів 

розвитку; 

dF
 
– кількість розроблених 

проектів розвитку 

 

 
2
0
9
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

  
Результативність 

використання 

забезпечувальних ресурсів 

проектів розвитку на стадії 

впровадження, SinR  





T

i

ij

T

j

T

i

ij

T

j

Sin CopCinR
1111

/  

ijCin  – витрати j -го виду 

ресурсів на впровадження 

i -го проекту розвитку; 

ijCop  – витрати j -го виду 

ресурсів на освоєння i -го 

проекту розвитку 

Стадія виведення 

проекту розвитку на 

ринок, 3T  

Результативність стадії 

виведення проекту розвитку 

на ринок, mR  
slinm FFR /  

inF  – кількість впроваджених 

проектів розвитку; 

slF  – кількість реалізованих 

на ринку проектів розвитку 

Результативність 

використання 

забезпечувальних ресурсів 

проектів розвитку на стадії 

реалізації на ринку, SmR  

 
 


T

i

T

i

qimSm CCR
1 1

/  

imC  – витрати на виведення 

проектів розвитку на ринок; 

qC  – загальні витрати на 

виведення проектів розвитку, 

готових до реалізації 

Т
о
ч
к
а 

п
ер

ег
и

н
у

 

Стадія переходу 

дивергенції процесів 

забезпечення проектів 

розвитку в 

конвергенцію, 4T  

Визначення доцільності 

підтримання забезпечення 

виведених проектів розвитку 

на ринок, gR  ]/([

/])/([

1 11

1 11

 

 

 

 



T

j

T

j

zz

T

i

T

j

T

j

ff

T

i

g

CHP

CYR

 

fY  – фактичний прибуток 

від реалізації проекту розвитку 

в аналізованому році; 

fC  – фактичні витрати на 

реалізацію проекту розвитку 

в аналізованому році; 

P  – ймовірність отримання 

прибутку від подальшої 

реалізації; 

zH  – прогнозна величина 

прибутку; 

zC  – прогнозна сума витрат 

2
1
0
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

К
о
н

в
ер

ге
н

ц
ія

 

Стадія зрілості проекту 

розвитку, 5T  

Визначення економічного 

збитку внаслідок реалізації та 

виведення проекту розвитку 

на ринок (забруднення 

навколишнього середовища, 

тощо), awR  

1

1

1 /][ HEPR
n

i

enaw 


  

1P  – прибуток, 

розрахований з 

урахуванням 

природоохоронної 

діяльності підприємства; 

enE  – збиток від 

забруднення 

навколишнього 

середовища; 

1H  – основні фонди з 

урахуванням фондів 

природоохоронного і 

призначення 

 

Стадія старіння 

проекту розвитку, 6T  

Вивільнення оборотних 

коштів з проекту розвитку, 

omR  

]/[][ omfrpfrpfompom VQQVR   

omV  – величина оборотних 

коштів, планова та 

фактична; 

rpQ  – обсяг реалізованої 

продукції, плановий та 

фактичний 

 

Стадія ліквідації 

проекту розвитку, 7T  

Вивільнення та 

переорієнтація виробничих 

потужностей, задіяних в 

проекті розвитку, pfR  

  

Примітка: складено та доповнено на основі праць (Як вибрати постачальника; Каплан та Нортон, 2005) 

 

2
1
1
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Таким чином, запропоновано дивергентно-конвергентний підхід до 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства, в основі якого 

лежить спіральна модель життєвого циклу проекту розвитку, кожна стадія якої 

ідентифікується за допомогою розробленої системи показників 

результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів. На відміну 

від існуючих, запропонований підхід дозволяє в часі визначити необхідність 

розширення обсягів забезпечення або його скорочення (перехід дивергенції 

процесів забезпечення проектів розвитку в конвергенцію), яка пояснюється 

розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених проектів 

розвитку на ринок (Русінова, 2013b; Русінова, 2015b; Русінова, 2016a; Русінова, 

2017j). 

До інших переваг запропонованого підходу можна віднести наступні 

можливості: 

– проведення аналізу ефективності реалізації проекту розвитку та віддачі 

ресурсів на його забезпечення за визначеними часовими інтервалами; 

– порівняльний аналіз ефективності та результативності стадій життєвого 

циклу проекту розвитку; 

– визначення моменту переходу від дивергенції процесів забезпечення до 

конвергенції, що сприяє підвищенню раціонального використання 

забезпечувальних ресурсів, прозорості процесів управління; 

– поєднання в спіральній моделі життєвого циклу проекту розвитку 

поетапного переходу від стадії до стадії та ітеративної моделі, що дозволяє в 

часі знизити ризики стосовно ефективності реалізації проекту розвитку та його 

забезпечення. 

В цілому розроблений підхід сприяє пошуку та розробці напрямків 

підвищення ефективності впровадження проектів розвитку підприємства та 

процесів забезпечення на кожній стадії життєвого циклу. 
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3.2. Економіко-математичне моделювання системи управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства 

 

В основі управління підприємством лежать принципи, під якими 

прийнято розуміти керівні норми і правила, покладені в основу вирішення 

завдань, пов'язаних з управлінням. Найважливішими принципами організації 

управління забезпеченням розвитку виробництва є: 

1) принцип цільової сумісності та зосередження; 

2) принцип безперервності і надійності; 

3) принцип планомірності, пропорційності та динамізму; 

4) демократичний принцип розподілу функцій управління; 

5) принцип наукової обґрунтованості управління; 

6) принцип ефективності управління; 

7) принцип сумісності особистих, колективних і державних інтересів; 

8) принцип контролю і перевірки виконання прийнятих рішень. 

Процес управління забезпеченням розвитку повинен здійснюватися на 

основі принципів системного підходу, так як він являє собою сукупність багатьох 

взаємопов'язаних процесів. У виробничих системах управління направлено на 

організацію діяльності персоналу, що дозволяє досягати поставлених цілей. 

В процесі виконання функцій управління доводиться приймати велику 

кількість рішень, здійснюючи планування, організацію роботи, мотивацію 

людей, контролювати і координувати всі процеси, що відбуваються на 

підприємстві. Тому управління в організаційно-технічних системах можна 

уявити як послідовність функцій, складових технологічного циклу управління.  

Під функцією управління розуміється стійка упорядкована сукупність 

операцій, заснована на поділі праці в керуючої системі. Розглядаються п'ять 

функцій управління: передбачення, організація, розпорядницька діяльність, 

координація (погодження) і контроль. При цьому всі функції поділяються на 

шість груп: виробництво, фінанси, охорона, облік, адміністрування, техніка 

безпеки (Калянов, 1997; Рюегг-Штюрм, 2001). 
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Визначено наступні ознаки поділу системи функцій управління: 

- по суті управління, в силу якої вони містяться в будь-якій задачі управління 

і в сукупності утворюють замкнутий цикл управління (загальні функції); 

- по однорідності управлінської діяльності, що визначає спеціалізацію 

управлінської праці (конкретні функції управління); 

- по однорідності цільової орієнтації (спеціальні функції управління); 

- за спрямованістю на формування елементарного керуючого впливу 

(завдання управління); 

- по диференціації управлінської праці на його елементарному рівні 

роботи управління. 

Існують три види управління: управління в замкнутому контурі, 

управління в розімкнутому контурі і управління ізоляцією. При приналежності 

керуючої підсистеми виробничої системи, управління її діяльністю та 

розвитком здійснюється в замкнутому контурі за допомогою зворотного зв'язку 

виходу системи з входом. Наявність зворотного зв'язку забезпечує вплив на 

виробничі фактори за рахунок власних ресурсів, чим і досягається 

самоорганізація виробничої системи. У розімкнутому контурі управління 

відсутній зворотний зв'язок від виходу до входу. Управління ізоляцією 

досягається шляхом організації на вході і виході системи фільтрів, які не 

пропускають з зовнішнього середовища в систему небажані входи і з системи у 

зовнішнє середовище - небажані виходи. 

У реальних системах управління підприємством комбінуються всі три 

схеми управління. Співвідношення управління в замкнутому і розімкнутому 

контурах змінюється в залежності від організаційно-правових форм підприємства. 

Типи управління обумовлені застосуванням різних способів програми 

управління, яка є змінною величиною. Прийнято виділяти програмний, що 

стежить, адаптивний, екстремальний типи управління (Корнєєв, 2001). 

У програмному управлінні програма управління задана за часом. Це 

найбільш поширений для підприємства в цілому тип управління, так як обсяг 

випуску продукції планується в календарних термінах. 
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У слідкуючому управлінні, програма управління залежить не від часу, а 

від деякої провідною (слідкуючої) величини. Необхідною умовою використання 

слідкуючого управління є чітка постановка роботи по вивченню і прогнозуванню 

параметрів слідкуючої величини, що дозволяє своєчасно перебудовувати 

виробництво. У свою чергу, необхідність своєчасної перебудови виробництва в 

залежності від параметрів слідкуючої величини вимагає розвитку технології та 

організації виробництва в напрямку підвищення їх гнучкості. 

При адаптивному управлінні відсутня певна провідна величина, і 

управління встановлює програму на основі попереднього досвіду. Тому 

накопичення і узагальнення висновків з минулого досвіду є обов'язковою 

умовою адаптивного управління. 

При екстремальному керуванні програма управління спрямована на 

досягнення максимуму або мінімуму деякої функції, змінними якої є ті чи інші 

параметри (вхід, стан керованої системи, стан керуючої системи або вихід). 

Екстремальне управління може бути реалізовано при обмеженому рівні 

нестабільності зовнішнього середовища (Пойманов, Львович та Абанін, 2005). 

У виробничих системах управління найчастіше носить комплексний 

характер, поєднуючи всі чотири типи управління. 

Розглянувши підприємство як об'єкт управління, можна виділити 

наступні напрямки його інтегрування: 

- методологія управління - політика, місія, цілі, принципи, методи, 

технологія функціонування підприємства. 

- процес управління - комунікації, розробка, реалізація, інформаційне 

забезпечення управлінських рішень. 

- структура управління підприємством функціональні, організаційні 

структури, людський фактор. 

- технічне забезпечення процесу інтегрування підприємства.  

Процес інтегрування являє собою об'єднання в єдину систему всіх 

підсистем. При цьому методологічною основою інтегрування підприємства є 

методи системного аналізу, що використовуються при вдосконаленні системи 
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управління підприємством, проектуванні та моделюванні нових організаційних 

форм управління. 

Більшість існуючих систем управління розвитком підприємства засновані 

на функціональному підході, при якому підприємство розглядається як 

механізм, що володіє набором функцій. Ці функції розподіляються серед 

підрозділів між особами, що приймають рішення (ОПР). Співробітники 

підприємства виконують свої вузькоспеціалізовані завдання, не працюючи на 

досягнення місії підприємства з розвитку, оскільки ці функції можуть бути не 

орієнтовані на досягнення кінцевого результату. Структурні підрозділи, 

взаємодіють між собою, передають один одному, сигнали управління, на які 

йде більше часу, ніж на виконання безпосередньо самої роботи, що породжує 

різного роду розбіжності між ОПР (Балагін, 1991; Андрейчиков, 2000). 

До основних недоліків функціонального підходу можна віднести наступні: 

- функціонально структуроване підприємство не стимулює зацікавленість 

працівників у розвитку. Бачення того, що відбувається співробітниками 

найчастіше не виходить за рамки своїх підрозділів, тому вони не орієнтовані на 

цільові завдання підприємства з забезпечення токого розвитку, і тим більше на 

задоволення споживачів продукції (робіт, послуг); 

- більшість технологічних бізнес-процесів на підприємстві включає безліч 

функцій, тобто виходить за рамки окремих підрозділів. Однак в функціонально 

орієнтованих структурах обмін інформацією між різними підрозділами 

надмірно ускладнений через її вертикальної ієрархічності, що призводить до 

великих накладних витрат, невиправдано тривалих термінів вироблення 

управлінських рішень; 

- велика частина часу, необхідного для реалізації управлінського впливу 

на забезпечення розвитку виробничого процесу, витрачається на взаємодії ОПР 

і воно значно більше, ніж час на реалізацію самого рішення. Це призводить до 

того, що реакція на впливи йде з невиправдано великим запізненням. 

З позиції процесорного підходу, підприємство представляється набором 

процесів. Бізнес-процеси проходять через всі підрозділи і орієнтуються на 
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кінцевий результат функціонування підприємства. Кожен процес має свою 

мету. Керуючи процесами, можна домогтися високої ефективності діяльності 

шляхом налагодження сильних горизонтальних зв'язків у вертикальній 

структурі управління підприємством. Процесорний підхід являє собою «вихід» 

на продуктивну ідею внутрішніх постачальників і споживачів. Фактично, 

реальна діяльність, що приносить додану вартість, не здійснюється 

ізольованими елементами функціональної ієрархії, а пронизує підприємство у 

вигляді сукупності процесів (Бурков, 1981; Бурков, 1994). 

Процесний підхід дозволяє: 

- врахувати такі важливі аспекти бізнесу, як орієнтація на кінцевий 

результат діяльності підприємства, зацікавленість кожного ОПР в забезпечені 

розвитку виробництва в цілому і, як наслідок, зацікавленість в якісному 

виконанні своєї роботи; 

- більш гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни; 

- оптимізувати обмін інформацією між функціональними підрозділами; 

- реалізувати найважливішу ідею менеджменту якості: вбудовування 

контролю якості в процес замість контролю якості готової продукції. 

При реалізації процесного підходу: 

- виконавці наділяються великими повноваженнями, збільшується їх 

роль, самостійність а, отже, віддача; 

- керівники звільняються від вирішення оперативних питань і зосереджуються 

на стратегічних завданнях забезпечення розвитку, системних питаннях. 

Таким чином, побудова ефективної системи управління забезпеченням 

розвитку підприємства передбачає взаємодію як функціонального, так і 

процесорного підходів, реалізоване в умовах об'єктно-функціональної системи 

управління розвитком підприємства (Вільям Стівенсон Дж., 1998). 

Процес управління забезпеченням розвитку підприємства розглядається 

на двох рівнях: процес забезпечення розвитку виробництва продукції (робіт, 

послуг) і ієрархічна надбудова адміністративного управління забезпеченням 

розвитку процесу виробництва. Перший рівень являє собою технологічні 
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бізнес-процеси, де на вході знаходяться ресурси підприємства (техніко-

технологічні, матеріальні, трудові, інформаційні, фінансові), а на виході - 

готова продукція, виконані роботи, надані послуги. На другому рівні уявлення 

реалізуються адміністративні бізнес - процеси, в тому числі: 

- вивчення ринків постачальників і споживачів; 

- розширення уявлень і стратегії; 

- розробка товарів і послуг; 

- управління ресурсами підприємства; 

- управління зовнішніми зв'язками; 

- управління поліпшеннями і змінами. 

Виробнича діяльність підприємства в порівняно стабільного зовнішнього 

середовища преддолагает побудова системи адміністративних бізнес-процесів 

виходячи з планованих технологічних бізнес-процесів, здійснюваних на етапі 

проектування підприємства. Однак вимоги ринку до якості продукції зростають, 

скорочуються терміни виконання замовлень, змінюється номенклатура 

продукції, що випускається, що значно коригує процес функціонування 

підприємства. Це призводить до змін технологічних бізнес-процесів, і змістом 

інформаційної бази даних, а зміна властивостей об'єктів управління змінює 

зміст і якість функцій ОПР, а також систему інформаційних зв'язків між ними. 

Технологічні та адміністративні бізнес-процеси впливають: 

- на структуру і зміст інформаційної бази даних; 

- на взаємодію між ОПР, відповідно до їх функцій, відповідальністю і правами; 

- на об'єкти управління та їх властивості. 

У свою чергу зміна властивостей об'єктів управління впливає на функції 

ОПР, на утримання бази даних і адміністративні бізнес -процеси (Калін, 1991). 

Для найбільш раціонального реагування підприємства на обурюючи 

фактори, в режимі реального часу доцільно використовувати методологію 

побудови інтегрованої системи управління (ІСУ), метою якої є структуризація 

системи управління підприємством для забезпечення формування і 

ефективного функціонування динамічної організаційної моделі управління 
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забезпеченням розвитку. Ця методологія заснована на наступних положеннях: 

1. Створення єдиного інформаційного простору управлінських рішень і 

дій, що управляють. 

2. Виняток дублюючих інформаційних потоків і, отже, дублюючих 

функцій управління. 

3. Децентралізація функцій управління і перерозподіл відповідальності за 

ресурси підприємства при вирішенні управлінських завдань. 

4. Формування регламенту створення, використання і зберігання 

інформаційних ресурсів підприємства в інтегрованій базі даних. 

5. Відстеження етапів життєвого циклу інформації для вирішення завдань 

оперативного управління забезпеченням розвитку підприємства. 

6. Формування укрупнених показників для оцінки поточного стану 

підприємства, прогнозування розвитку бізнесу. 

7. Мотивація праці осіб, які приймають рішення (ОПР), за своєчасні і 

якісні керуючі впливу в межах делегованих повноважень та даних їм прав на 

використання ресурсів підприємства. 

Важливою відмінною рисою ІСУ є динамічне проектування на існуючі 

функції управління організаційно-виробничими об'єктами підприємства нових 

інформаційних зв'язків, що змінюються в залежності від конкретного змісту 

розв'язуваних управлінських завдань. Таким чином, при вирішенні певної 

управлінської задачі ієрархія в системі управління залишається незмінною, а 

змінюється інформаційна структура процесу прийняття управлінських рішень. 

Система розподілу прав на інформаційні запити в залежності від розв'язуваної 

задачі дозволяє будувати варіанти мережевої взаємодії ОПР з об'єктами 

управління з відповідного набору функцій. Тому ІСУ дозволяє приймати 

ефективні управлінські рішення не стільки за рахунок збільшення швидкості 

передачі інформації по комп'ютерних мережах, скільки за рахунок 

оперативного реагування системи управління на ті, які підбурюєть зовнішні і 

внутрішні чинники (Кострова, Абанін та Останков, 2006; Кострова, Абанін та 

Останков, 2007). 
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ІСУ відрізняється від існуючих систем управління забезпечення розвитку 

підприємства: 

1. Ефективно функціонує в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 

2. Дозволяє приймати управлінські рішення в режимі реального часу 

відповідно до розробленого регламенту бізнес-процесів підприємства. 

3. Забезпечує формалізований розподіл прав, обов'язків, відповідальності 

і ресурсів підприємства між ОПР. 

4. Дозволяє безконфліктно вирішувати нетипові завдання. 

Побудова динамічної організаційної структури управління забезпеченням 

розвитку в рамках ІСУ пропонується з використанням методологій GRAI-GIM і 

CIMOSA, які дозволяють досліджувати і проектувати систему управління 

забезпеченням розвитку виробництва і здійснювати процес прийняття 

управлінських рішень (CIMOSA: відкрита архітектура системи для СІМ, 1993; 

Інтегрована методологія GIM-GRAI). 

Узагальнена модель управлінням забезпеченням розвитку виробничої 

системи складається з наступних компонентів: фізичної системи, системи 

управління виробництвом, інтегрованої інформаційної системи. 

Система управління складається з ієрархічної структури, центрів 

прийняття рішень, які містять всі функції прийняття рішення на заданому 

ієрархічному рівні. Така ієрархічна структура організації робить інформаційну 

систему також ієрархічної. Інформація з фізичної системи і навколишнього 

середовища фільтрується, інтегрується і поставляється для використання в 

кожен центр прийняття рішень ієрархічної системи управління забезпеченням 

розвитку підприємства. Керуюча система, яка формулює варіанти прийняття 

рішень, і інформаційна система, яка регулює фізичну систему, роблять 

можливим досягнення цілей виробництва. Найбільш важливою властивістю 

керуючої системи стає функція отримання інформації безпосередньо через 

інтегровану базу даних в режимі реального часу. Універсальність методу GRAI 

полягає в формалізації опису процесів управління забезпеченням розвитку 
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виробництва з метою підтримки діалогу та обміну інформацією між 

учасниками процесу управління. 

«GRAI-GIM» містить метод опису технологічних і адміністративних 

бізнес-процесів з точки зору функцій, інформації, системи прийняття рішень і 

використання різного роду ресурсів. Система прийняття рішень визначає, як 

повинна вести себе матеріальна і інформаційна системи, щоб передавати, 

обробляти і запам'ятовувати необхідну інформацію. 

Методологія CIMOSA дозволяє використовувати модель підприємства 

для планування і оперативного управління забезпеченням розвитку  Досягненню 

цієї мети сприяє розробка двох складових: здійсненним моделі підприємства та 

інфраструктури інтегрованого виробництва. Модель підприємства представляється 

у вигляді багатовимірного простору, так званого куба CIMOSA. Процес створення 

моделі підприємства ведеться користувачем на трьох рівнях моделювання: 

- визначення бізнес-вимог до підприємства; 

- наскрізна оптимізація процесів; 

- технічні специфікації проекту. 

В процесі моделювання на кожному рівні підприємство аналізується з 

різних призначених для користувача уявлень з урахуванням того, що ці рівні 

можуть бути присутніми на всіх етапах життєвого циклу, пов'язаних зі 

створенням будь-яких процесів. Кожен з рівнів представлений в чотирьох 

площинах, де реалізуються: 

- функціональне уявлення (описується послідовності дій); 

- інформаційне уявлення (описується входи і виходи функцій; описується 

модель даних); 

- представлення ресурсів (описується структура матеріальних, трудових, 

техніко-технологічних та інформаційних ресурсів); 

-  уявлення організації у вигляді системи повноважень і обов'язків. 

У методології CIMOSA розробляються відповідні структури так, щоб 

вони найбільшою мірою підходили для комп'ютерної обробки і забезпечували 

найбільшу їх ефективність. Щоб підтримувати цю вимогу, розроблені два 
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середовища, в яких: 

- розробник, який проектує інтегроване підприємство, формалізує 

розробку моделей підприємства і проводить їх адаптацію до роботи в 

комп'ютерних системах управління підприємством; 

- операційне середовище підприємства формалізує перевірку, випробування і 

прийом наступних програм до інформаційної керуючої системи управління 

підприємством. 

Ці середовища мають набір формальних функцій, які дозволяють 

проводити інтегрування інфраструктури та забезпечують гнучкість системи 

управління підприємством і її незалежність від розробника проекту. 

Завдання побудови ефективної структури управління забезпеченням 

розвитку підприємства, полягає в оптимальному виборі: взаємодії між ОПР; 

варіантів реалізації функцій (завдань) управління, бізнес-процесів і їх розподілу 

по об'єктах управління. Однак вирішення цього завдання можливе для деякого 

заданого перспективного періоду часу і для деяких заданих умов 

функціонування системи. Оперативне реагування системи управління на 

впливи зовнішнього середовища передбачає вирішення динамічної задачі 

побудови ефективної структури управління. Таке завдання оптимізує не тільки 

склад об'єктів управління, ОПР і взаємозв'язок між ними, розподіл функцій для 

даного моменту часу, а й пропонує варіанти функціонування системи в форс-

мажорних обставин. Процес функціонування систем управління може включати 

в себе ряд моментів, на кожному з яких перед системою стоять певні цілі, які 

вона повинна досягти. Тому структура системи управління повинна бути 

спроектована таким чином, щоб адекватно реагувати. Отже, динамічна задача 

побудови ефективної структури управління полягає у виборі такої сукупності 

об'єктів управління, ОПР, взаємозв'язків між ними і такого розподілу функцій і 

відповідальності за ресурси по ОПР на кожному бізнес - процесі, щоб 

виконувалися вимоги до характеристик якості системи на різних моментах її 

функціонування (Курочкін, 1998). 

Рішення завдання побудови динамічної структури управління 
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підприємством реалізується на шести рівнях деталізації системи управління 

забезпеченням розвитку (ІСУ) бізнес-процесами. На верхньому рівні 

формалізуються цілі, що реалізуються ІСУ, потім їх функції і завдання 

управління, які можуть бути деталізовані до окремих технологічних і 

адміністративних бізнес - процесів для кожної ОПР. 

Для відображення взаємозв'язків між елементами в ІСУ використовується 

модель інтегрованого підприємства в трьох площинах, де реалізуються: 

- життєвий цикл структур управління в ІСУ бізнес-процесами; 

- уявлення підприємства в вигляді ієрархічної організаційної структури, 

що відбиває повноваження і відповідальність ОПР з урахуванням функцій управління; 

- представлення об'єктів управління ІСУ, з урахуванням їх властивостей. 

Дня більш детального відображення взаємозв'язків елементів ІСУ в роботі 

використовується агрегативно-декомпозиційний підхід, що складається в представленні 

системи у вигляді сукупності взаємопов'язаних елементів різного рівня 

деталізації. Для формалізації взаємозв'язків між різними варіантами побудови 

елементів ІСУ використовується альтернативно-графовая формалізація, в якій 

різні варіанти побудови елементів системи управління (або безліч таких 

елементів) задаються у вигляді вершин альтернативного графа, а дуги 

відображають характер взаємозв'язків між ними (Мільнер, 1983). 

Агрегатівно - декомпозиційний підхід включає два взаємопов'язаних етапи: 

- послідовна декомпозиція виконуваних системою цілей, функцій, 

завдань, бізнес - процесів; 

- агрегування на відповідному рівні деталізації елементів для генерування 

варіантів побудови взаємозв'язків в системі управління в цілому на даному 

рівні деталізації. 

Для вирішення завдання побудови динамічних мережевих організаційних 

структур в об'єктно-функціональній системі управління підприємством 

необхідна побудова наступних графів. 

При агрегування на рівні бізнес - процесів виділяються типові частини 

системи. Агрегування на рівні завдань призводить до виділення типових задач, 
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а агрегування на більш високих рівнях дозволяє визначити агреговані функції 

системи і її цілі. Для вирішення завдання побудови динамічної структури 

управління необхідно представити кожен рівень деталізації у вигляді класифікаторів. 

Рішення завдання побудови динамічних структур управління тісно 

пов'язане з проблемами розподілу функцій, відповідальності за ресурси 

організації при незмінному складі об'єктів управління, ОПР, числа рівнів 

управління. Тому виникає необхідність у вирішенні задачі побудови динамічної 

структури управління, включаючи вибір принципів і алгоритмів 

функціонування ІСУ. У загальному випадку ці проблеми взаємопов'язані, 

оскільки зі зміною структури змінюється система цільових функцій і 

внутрішніх зв'язків, а, отже, і механізмів поведінки елементів системи 

(Рудашевський, 1990; Пурім, 1997). 

Можна виділити наступні напрямки побудови динамічних структур управління: 

- побудова структури при заданих функціях і алгоритмах функціонування 

системи; 

- синтез функцій, алгоритмів функціонування, правил поведінки ОПР і 

взаємодії між ними в заданій ієрархічній системі; 

- побудова структури управління, що включає, як оптимізацію функціонування 

системи управління, так і розподіл функцій по вузлах ІСУ і вибір їх складу. 

Реалізація бізнес-процесів в інтегрованій системі управління може 

відрізнятися від затвердженого стандарту підприємства. У цих умовах ОПР 

повинні взаємодіяти з розробленим алгоритмом, який передбачає прийняття 

раціональних управлінських рішень в режимі реального часу. Функціонування 

даного алгоритму в режимі реального часу здійснюється через систему запитів 

ОПР до інтегрованої бази даних підприємства. 

1. Виникнення ситуації, що вимагає прийняття управлінського рішення. 

Такі ситуації можуть виникнути на всіх рівнях управління в ІСУ при реалізації 

стандартних бізнес-процесів підприємства. 

2. Для кожної групи проблем, що вимагають прийняття управлінських 

рішень, розроблені регламентовані мережі Петрі для взаємодії ОПР. 
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Використання даного регламенту дозволяє приймати раціональні управлінські 

рішення в режимі реального часу, виключаючи конфліктні ситуації. 

3. Перевірка відповідності поточного бізнес-процесу нормативному в 

рамках ІСУ. Відхилення параметрів бізнес-процесу від регламенту фіксується в 

інтегрованій базі даних, що дозволяє ОПР побачити відхилення, що виникли. 

4. Перехід управляючих впливів на один рівень вище за ієрархією 

управління. 

5. Виявлення причин відхилень від норм на рівні ОПР. Критерії оцінки 

ефективності від впровадження методики побудови динамічних мережевих 

структур в умовах ІСУ взаємопов'язані і являють собою причинно-наслідкові 

ланцюжки стратегій розвитку: від кінцевих фінансових результатів до ресурсів, 

необхідних для їх досягнення. Тому для забезпечення раціонального 

управління в ІСУ побудована система зворотних зв'язків, заснована на взаємодії 

цілей і факторів успіху. 

6. Порівняння фактичного часу на виявлення причин відхилення від норм 

з регламентом підприємства.  

7. Перехід на наступний рівень вище за ієрархією управління. 

8. Порівняння рівня управління з кінцевим числом рівнів управління на 

даному підприємстві. Якщо в результаті проходження циклу від кроку 5 до 

кроку 8 був досягнутий рівень вищого керівництва, то здійснюється перехід до 

кроку 9, якщо немає, то йде перехід до кроку 5. 

9. Побудова нової мережі Петрі для реалізації управлінського рішення. 

Реалізація даного блоку здійснюється ОПР того рівня управління, де були 

виявлені причини відхилення ходу бізнес-процесу від стандарту. Будувати 

мережу Петрі можуть тільки ОПР, що мають на це повноваження згідно зі 

своїми функціональними обов'язками. 

10. Занесення нової мережі Петрі в інтегровану базу даних підприємства. 

Реалізація даного кроку здійснюється в рамках регламенту підприємства. 

11. Реалізація управлінського рішення на рівні ОПР. Методика побудови 

динамічних мережевих структур управління в умовах ІСУ дозволяє витягувати 
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з інтегрованої бази даних інформацію про взаємозв'язки між ОПР, об'єктах 

управління, функції управління. Тому будь-які відхилення від нормального 

ходу бізнес-процесів фіксуються в інтегрованій базі даних. ОПР після 

виникнення відхилень виявляє причини, що призвели до нестандартної 

ситуації, і далі діє відповідно до наданих повноважень з урахуванням 

розробленого тимчасового регламенту підприємства. 

Низький рівень ефективності стратегічних заходів, спрямованих на 

підтримання та нарощування політики розвитку промислових підприємств, 

пояснюється тим, що вітчизняна промислова продукція виходить вкрай 

дорогою через високу матеріалоємність, що робить її неконкурентоспроможною 

на внутрішньому та зовнішньому ринках. На більшості підприємств до сьогодні 

використовуються методи забезпечення екстенсивного розвитку за рахунок 

упровадження великої кількості ресурсів та нарощування темпів розвитку на 

основі розширення виробництва, що, в свою чергу, призводить до збільшення 

втрат робочого часу людей та спрацювання обладнання. 

Даний факт вказує на те, що існуючі методи управління забезпеченням 

розвитку не відповідають сучасним вимогам, які характеризуються граничним 

зниженням вимог до кількості ресурсів, доведення їх до мінімуму, орієнтацією 

на якість, багатофункціональність та максимальну віддачу кожного виду 

ресурсу. Вектор ресурсозабезпечення поточної діяльності промислових 

підприємств та стратегічних заходів їх розвитку змінився з кількісного на 

якісний, що обумовлює виникнення нових моделей системи управління 

забезпеченням, в яких відбувається поступове відторгнення системою тих 

ресурсів, які в силу своїх функціональних особливостей не забезпечують 

очікувану віддачу в умовах збільшення навантаження в процесі їх використання. 

Аналіз вітчизняних робіт з даної проблематики свідчить, що дослідження 

систем управління забезпеченням на підприємстві, які б відповідали сучасним 

реаліям, вже розпочалися. 

Так, Ю.В. Сірко (2006) обґрунтовує необхідність застосування 

логістикоорієнтованого управління, завданнями якого визначає реалізацію 



  227 

 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, управління 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, збереження та 

розширення обсягів ринку збуту й одержання конкурентних переваг за рахунок 

зниження витрат виробництва, раціонального використання оборотних активів, 

а також скорочення виробничого циклу з використанням сучасного апарату 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (Сірко, 2006). 

Автором запропоновано динамічну модель управління матеріальними 

потоками машинобудівного підприємства, реалізація якої дозволяє визначити 

оптимальні параметри матеріального потоку, що надає можливість скоротити 

прямі витрати за рахунок ефективного використання просторово-часової 

структури виробництва та виробничих резервів (Сірко, 2006). Запропонований 

підхід дозволяє досягти зниження наднормативних залишків незавершеного 

виробництва, більш повного використання робочого часу, підвищення 

продуктивності праці, скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів, 

зниження норм витрат сировини та матеріалів, підвищення ступеня 

завантаження обладнання, скорочення тривалості виробничого циклу (Сірко, 

2006). Проте, наряду з очевидними перевагами у використанні даного підходу, 

суттєвим обмеженням може бути формалізація логістичного підходу, 

надмірність вхідних даних, складність їх обробки та інформаційне 

перенавантаження, що призведе до потреби повернутися до традиційних 

методів управління забезпеченням на основі ERP/MRP-систем. 

В дослідженні В.Д. Марчука (2012) на підставі узагальнення 

теоретичного доробку вирішено наукову задачу з моделювання процесу 

управління матеріальними потоками виробничих систем. Автором 

обґрунтовано, що відхилення випадкових чинників внутрішнього середовища 

можна оцінити, визначивши інтенсивність їх флуктуацій, а забезпечити 

оптимальний рівень витрат з урахуванням рівня обслуговування споживачів 

можна, сформувавши резерв ресурсів виробництва. Завдяки цьому можна 

визначити обсяг необхідних ресурсів та врахувати при цьому статистичні 

характеристики збурювальних чинників. Величина останніх залежить від 
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прийнятих на виробництві організаційних і технологічних заходів. Ієрархічна 

система компенсації чинників ризику і невизначеності за авторством 

В.Д. Марчука дозволяє: а) підвищити рівень обслуговування споживачів через 

збільшення надійності виробничого потоку; б) адаптувати виробничу систему 

до заходів маркетингової стратегії управління виробництвом і збутом 

продукції; в) запровадити постійний моніторинг виробничої системи аби 

відстежувати коливання рівня конкурентоспроможності підприємства. 

Запропонована система має концептуальний характер. Її елементи реалізуються 

на основі економіко-математичних моделей, методів і відповідних 

функціональних модулів сучасних інформаційних систем управління 

виробництвом (Марчук, 2012). Адже на практиці вкрай важко створити резерв 

страхових ресурсів для компенсації чинників ризику та невизначеності в силу 

динамічності розвитку виробничої системи підприємства. 

З точки зору підвищення ефективності управління запасами на 

підприємстві розглядає проблему управління забезпеченням О.С. Косенко 

(2011). Автором розроблено концепцію моделювання системи управління 

виробничими запасами підприємства на основі нечітких множин. Реалізація 

системи прийняття рішень в області менеджменту виробничих запасів з 

використанням розробленої концепції дозволяє враховувати широке коло 

важливих параметрів, які не можна використати в умовах застосування чіткої 

логіки, що надає можливість отримувати змістовніші результати і підвищити 

ефективність діяльності системи матеріально-технічного забезпечення і 

підприємства в цілому (Косенко, 2011). В дослідженні пропонується 

використовувати набір з п’яти найважливіших факторів: 

1) P  – пріоритетність напрямку використання ресурсу; 

2) D – доступність ресурсу на ринку у вільному продажі (відсутність дефіциту); 

3) H – сумісність з виробничими характеристиками; 

4) K – рівень розвитку системи якості постачальника; 

5) R – можливість безперешкодної реалізації (рис. 3.5) (Косенко, 2011). 

Представлений О.С. Косенко підхід дозволяє враховувати широке коло 
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важливих параметрів, які не можна використати в умовах застосування чіткої 

логіки, що надає можливість отримувати змістовніші результати, проте 

використання апарату нечітких множин в якості основного інструменту 

викликає деякі труднощі у формалізації умов невизначеності та достовірності 

отриманих результатів. 

P пріоритетність

D 

доступність

K

система якості 

постачальника

R 

можливість 

реалізувати

H

сумісність з 

виробництвом

Q
обсяг

замовлення

Оцінка 

фактора
малий середній високий

малий

середній

високий

 

Рис. 3.5. Модель управління ресурсами за умови впливу  

факторів на обсяг виробництва  

Примітка: (Косенко, 2011) 

 

І.С. Зайцевим (2008) запропоновано підхід до моделювання процесів 

управління потоками ресурсів металургійного підприємства, який базується на 

перехресному ABC/XYZ-аналізі та дозволяє розділяти потоки ресурсів на групи 

та обирати для кожної найбільш ефективну модель оптимізації та управління.  

Не заперечуючи переваг даного підходу, зазначимо, що суттєвим 

обмеженням у практичній його реалізації може бути відсутність в 

запропонованих методах та моделях елементів взаємозв’язку управління 

матеріальними потоками з фінансовими (Русінова, 2017j). 

Обгрунтовуючи важливість розробки комплексних моделей управління 

ресурсами, які будуть враховувати комплексну, синергійну вагу ресурсів в 

роботі підприємства в умовах невизначеності, динамізму, а також впливу 

випадкових складових на перебіг виробничих процесів, Н.М. Зайцева в 
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дослідженні 2010 р. одним із перспективних підходів до вирішення поставленої 

задачі пропонує застосування методів проектного управління діяльністю 

підприємства, адаптованих до умов промислового підприємства (Додаток Ф, 

рис. Ф.1). 

Суттєвим обмеженням у використанні запропонованого підходу є 

досягнення синхронізації використання задіяних ресурсів на фазах виконання, 

управління та завершення. Згідно з фазами управління ресурсами підприємства, 

наведеними на рис. 3.6, прийняття управлінських рішень та забезпечення їх 

виконання є безперервним процесом. Досягнення цілей розвитку підприємства та 

забезпечення його необхідними ресурсами можливе лише внаслідок виконання 

в певній послідовності управлінських рішень. У табл. 3.2 узагальнено 

визначення терміна «управлінське рішення», зроблене різними авторами при 

дослідженні проблеми розвитку різноманітних підприємств. 

Таблиця 3.2 

Сутність поняття «управлінське рішення» 

№ 

з/п 
Автор Трактування 

1 2 3 

1. Р.А. Фатхутдінов (2002) 

Результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного 

обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів 

досягнення конкретної цілі системи менеджменту. 

2. В.А. Рульєв (2011) 

Результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної 

ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у 

відповідності з метою системи менеджменту. 

3. В.М. Колпаков (2004) 

Результат системної діяльності людей і продукт когнітивної 

(опосередкованої пізнавальними чинниками), емоційної, вольової, 

мотиваційної природи, синтезу психічних процесів, що мають 

початкову регулятивну спрямованість. Це вольовий акт осіб, 

що ухвалюють рішення, оформлений у вигляді документа. 

4. 
Г.В. Осовська, 

О.А. Осовський (2006) 

Управлінське рішення - це сукупний результат творчого процесу 

(суб'єкта управління) та дій колективу (об'єкта управління) для 

вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв'язку з 

функціонуванням системи. 

5. 
В.В. Стадник, 

М.А. Йохна (2003) 

Результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих 

на вирішення поставленого завдання в існуючій чи 

спроектованій ситуації. 

6. В.С. Юкаєва (2009) 

Творчий акт суб’єкта управління (індивідуального чи групового), 

що визначає програму діяльності колективу з ефективного вирішення 

назрілої проблеми на основі знання об’єктивних законів, 

функціонування керованої системи й аналізу інформації про її стан. 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

7. 
О.І. Бабчинська,  

С.І. Собчук (2012) 

Це процес, який реалізується суб’єктом управління і визначає 

дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в 

наявній чи спроектованій ситуації. Рішення повинно 

розглядатися як результат зв’язку, вид інформації, яка 

забезпечує нормальний перебіг процесу в системі. 

Інформація на вході системи - економічне завдання, на 

виході - рішення, яке формується у вигляді управлінської 

команди для впливу на об’єкт. 

8. А. Мальцева (2010) 

Управлінське рішення є інструментом впливу на об’єкт 

управління та окремі його підсистеми, важливою ланкою 

формування та реалізації відносин управління в організації, 

складає основу реалізації кожної функції менеджменту на 

підприємстві. 

9. 
А.В. Ігнатьєва, 

М.М. Максимцов (2001) 

Це вибір альтернативи керівником у рамках його посадових 

повноважень, спрямований на досягнення цілей організації. 

10. А. Дєгтяр (2002) 

Це творчий акт суб’єкта управління, у результаті якого 

визначається, які в цій фактичній або проектованій виробничій 

обстановці варто почати дії, щоб вирішити проблему, що 

виникла в процесі діяльності керованого об’єкта. 

Примітка: складено та доповнено на основі (Віхляєва, 2013) 

 

У даному дослідженні під управлінським рішенням будемо розуміти 

визначення, наведене в табл. 3.2. В.В. Стадник та М.А. Йохна (2003). Процес 

прийняття рішень в системі управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства розглянемо з точки зору ситуаційного підходу, коли на 

підприємстві постає задача, що може бути пов’язана зі (Русінова, 2017d; 

Русінова, 2017e; Русінова, 2017j): 

- скороченням забезпечення на реалізацію заходів, пов’язаних з 

розвитком підприємства зі збереженням ресурсовіддачі, задіяних у процесі 

ресурсів; 

- неможливістю коригувати закладену в бюджет величину забезпечення 

за умови збільшення ресурсовіддачі від використання задіяних в процесі 

розвитку ресурсів. 

У першій ситуації в системі управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства ( 1Y ) кількість ресурсів (Q ), їх вид ( K ) та витрати 

на придбання (C ) прагнуть до 0 , а їх ресурсовіддача ( )(RF ) залишається 
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незмінною const . Дана ситуація характерна для підприємств, що перебувають 

на стадії реструктуризації та в процесі свого розвитку позбавляються від 

ресурсів, ресурсовіддача яких знижується або є вкрай низькою в умовах 

посилення господарської діяльності (збільшення обсягів навантаження, 

освоєння нових методів виробництва тощо) (Русінова, 2017d). 

Модель такої системи управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства матиме наступний вигляд (складено на основі досліджень 

Г.С. Альтшуллера (1973)) (формула 3.1): 

 

constRCKQCKQFY R   ;0,,;),,(lim1                        (3.1) 

 

Схематично дану модель можна представити таким чином (рис. 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.6. Модель системи управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства в умовах скорочення витрат  

Примітка: сформовано автором 

 

У другій ситуації, коли неможливо перевищити закладену в бюджет 

величину забезпечення за умови збільшення ресурсовіддачі від використання 

задіяних в процесі розвитку ресурсів, система управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства ( 2Y ) кількість ресурсів (Q ), їх вид ( K ) та 

витрати на придбання (C ) є незмінними const , а їх ресурсовіддача ( )(RF ) 
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прагне до нескінченності  . Дана ситуація характерна для підприємств, у 

процесі розвитку яких мали вплив фактори науково-технічного прогресу, які не 

були враховані під час розробки бюджету проекту розвитку. Тобто, в бюджет 

було закладено суму витрат на кількість та види ресурсів, які б задовольняли 

потребу в забезпеченні розвитку відповідно до існуючого інноваційно-

технологічного рівня розвитку в галузі. Проте, уведення нових технологій 

виробництва на ринку вимагатиме від підприємства адаптації до нових умов 

розвитку з урахуванням існуючої бази ресурсного забезпечення. 

Модель такої системи управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства матиме вигляд (складено на основі (Альтшуллер, 1973) формули 

3.2: 

 

  RconstCKQCKQFY R ;,,;),,(lim2                        (3.2) 

 

Схематично дану модель можна представити таким чином (рис. 3.7). 

 

 

 

Рис. 3.7. Модель системи управління забезпеченням розвитку  

промислового підприємства в умовах непрогнозованого  

Примітка: сформовано автором 

 

На сьогоднішній день інтенсивні методи розвитку підприємства майже 

повністю витіснили екстенсивні, тобто ресурсовіддача від упровадження 
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Q, K, C 
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модернізованого технологічного обладнання з ЧПУ буде значно вищою, ніж від 

роботи парку технологічного обладнання минулого десятиріччя. На зміну 

персоналу, що отримав освіту за радянських часів, у компанії беруть молодих 

спеціалістів, професійні навички якими отримані в умовах прискореного 

світового технологічного прогресу. Зараз керувати великим промисловим 

підприємством можливо з будь-якої точки світу, що свідчить про суттєві зміни, 

що відбулись в управлінні за останні роки. Повсюдно впроваджується політика 

ресурсозбереження та мінімізації відходів. Тому, на нашу думку, загальна 

модель системи ( 3Y ) управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства є такою, у якій кількість ресурсів (Q ), їх вид ( K ) та витрати на 

придбання (C ) прагнуть до 0 , а їх ресурсовіддача ( )(RF ) прагне до 

нескінченності  . 

Модель такої системи управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства матиме вид (складено на основі (Альтшуллер, 1973) формули 3.3: 

 

  RCKQCKQFY R ;0,,;),,(lim3                        (3.3) 

 

Схематично дану модель (рис. 3.8) можна представити, поєднавши 

графіки рис. 3.7 та рис. 3.8. 

 

 

Рис. 3.8. Прогресивна модель системи управління  

забезпеченням розвитку промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором 
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У представленій моделі задіяні в процесі забезпечення розвитку ресурси 

прагнуть до універсальності, тобто відбувається оптимізація діяльності за 

допомогою розширення функцій, в цілому збільшуючи загальну ресурсовіддачу 

від задіяних у системі управління забезпеченням всіх основних та допоміжних 

складових ресурсів. 

Таким чином, на основі використання інструментів математичного 

аналізу запропоновано підхід до моделювання системи управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності від 

нетипових умов (криза на підприємстві, технологічний ривок в галузі), у яких 

відбувається реалізація обраних заходів з розвитку підприємства. Даний підхід, 

на відміну від існуючих, дозволяє обрати таку модель системи управління 

забезпеченням, при якій управління ресурсами за умови їх скорочення або 

незмінного обсягу робить можливим отримання від кожного виду ресурсу 

максимальної віддачі. 

 

 

3.3. Концептуальні положення управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств 

 

При формуванні стратегії розвитку промислового підприємства важливим 

етапом є формування системи цілей та формування системи забезпечення цих 

цілей. Пропонуємо для цього використовувати дивергентно-конвергентний 

підхід. Слід враховувати той факт, що дивергентно-конвергентний підхід 

відрізняється генерацією значної кількості альтернатив розвитку та 

необхідністю зменшити ці альтернативи до тієї кількості, яку може бути 

реалізовано. Дивергентно-конвергентний підхід передбачає такі принципи 

встановлення цілей (Русінова, 2017j): 

– на дивергентній стадії формується «віяло» можливих цілей, які 

визначають різні напрямки розвитку промислового підприємства; 

– на конвергентній стадії множина альтернативних цілей звужується до 
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однієї стратегічної цілі та пов’язаних з нею допоміжних цілей. 

Для визначення «віяла» цілей та їх наступного звуження пропонується 

використовувати конкуренто-орієнтоване цілепокладання, тобто 

цілепокладання на базі аналізу конкурентів, їх досягнень, можливостей та 

результатів. Встановлення цілей промислового підприємства в результаті 

порівняння з конкурентами дозволить забезпечити ефективну діяльність цього 

підприємства та вирішення найбільш актуальних питань за рахунок того, що 

розвиток промислового підприємства здійснюватиметься у напрямку 

концентрації зусиль на отриманні конкурентних переваг. 

Таким чином, на дивергентному етапі відбувається порівняння показників 

конкурентоспроможності між досліджуваним там іншими промисловими 

підприємствами та формується перелік потенційних цілей, досягнення яких 

дозволить підвищити ці показники до необхідного рівня. На конвергентному 

етапі потенційні цілі оцінюються з погляду необхідних для їх досягнення 

витрат ресурсів та ранжуються за важливістю, унаслідок чого може бути 

побудовано ієрархію цілей та відкинуто недосяжні цілі або цілі, що потребують 

значних ресурсів та дають малу віддачу. 

Розробка концептуальних положень управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств необхідна з системної точки зору, адже тільки за 

умови існування єдиного взаємопов’язаного механізму управління може бути 

досягнуто стратегічних цілей розвитку. Погоджуючись з думкою, наведеною в 

роботі (Стец, 2010, с. 77), що підприємства, як економічні суб’єкти 

господарювання мають у повному обсязі використовувати власні та 

мобілізувати прогресивні ресурси, які в кінцевому результаті забезпечать 

досягнення економічного, соціального, екологічного, інноваційного ефекту. 

Мати достатні ресурси для підприємства – означає мати у своєму 

розпорядженні необхідні можливості й забезпечити певні умови для свого 

розвитку й нормального функціонування відповідно до поставлених цілей 

(Стец, 2010). 

Проте, перш ніж перейти до процесу розробки концепції, її складових 
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елементів, необхідно провести аналіз існуючих підходів до управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств. 

Робота І.Г. Сокиринської (2004) присвячена питанням удосконалення 

форм і методів формування й управління фінансовим забезпеченням 

підприємства. У роботі теоретично обґрунтовано необхідність і доцільність 

застосування економічної діагностики в процесі управління підприємством і 

запропоновано методологію її здійснення на прикладі створення моделі 

економічної діагностики фінансового забезпечення підприємства (Сокиринська, 

2004). Як зазначено у дослідженні, така модель діагностики дозволяє досить 

точно визначити і структуру капітального фінансування підприємства, і 

структуру його поточного фінансування, одночасно виявляючи «вузькі місця» у 

фінансово-господарській діяльності підприємства. Кожен з розроблених 

авторкою критеріїв є досить інформативним і дає змогу отримувати детальні 

описи ситуації щодо діагностованого напрямку діяльності підприємства. 

Авторкою доведено, що застосування запропонованої методики 

економічної діагностики на базі логіко-класифікаційної моделі сприяє 

підвищенню якості управлінських рішень, що приймаються в економічній 

діяльності підприємства. На підставі проведених досліджень І.Г. Сокиринською 

вирішено наукове завдання щодо обґрунтування економічної діагностики як 

самостійного елементу процесу управління та розробки методології її 

здійснення на основі створення моделі економічної діагностики фінансового 

забезпечення підприємства (Сокиринська, 2004). 

Перевагами у використані даного підходу є можливість оперативно 

отримувати та в найкоротші терміни обробляти інформацію щодо фінансового 

стану підприємства, ліквідовувати причини та наслідки дисбалансів у 

фінансовому забезпеченні підприємства. Проте, не дивлячись на суттєві 

переваги у використанні даного підходу, його не можна вважати універсальним 

інструментом управління забезпечення підприємства в процесі розвитку, лише 

доповнюючим. 

У дослідженні К.С. Жадько (2004) розглянуті питання організації і 
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вдосконалення інформаційного забезпечення управління підприємств. Автором 

визначено дихотомію і склад інформаційної структури управління, експертним 

шляхом встановлено в ній частку системи обліку і аудиту. К.С. Жадько 

пропонує доповнити фази розвитку інформаційного обміну в соціально-

економічних системах, а саме: комп’ютерну фазу деталізувати на мережеву та 

комунікаційну. Досліджені й практично обґрунтовані етапи життєвого циклу 

впровадження та супроводу інформаційних систем. Проаналізовано 

перспективу побудови відкритих економічних інформаційних систем, їх 

наповнення. З метою забезпечення інтересів управлінського апарату 

підприємства пропонується використовувати оціночну модель вибору 

програмного забезпечення (Жадько, 2004). 

Перевагами даного підходу є те, що результати проведеного дослідження 

з урахуванням досягнутого ними рівня новизни вирішують наукове завдання з 

організації і методики інформаційного забезпечення управління 

підприємствами. Проте, суттєвим обмеженням в використанні даного підходу є 

складність в розробці такого програмного забезпечення, характеристики якого 

б відповідали функціоналу, що запропоновано в дослідженні (Жадько, 2004). 

Т.В. Малаєва (2008) присвятила своє дослідження удосконаленню 

аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних 

підприємств, зокрема вона запропонувала застосовувати нові аналітичні 

прийоми для оцінки потенціалу та конкурентоспроможності підприємства, які 

обґрунтовані методами векторної алгебри, а на практиці дозволяють 

враховувати реальні результати конкуруючих підприємств, об'єктивніше  

оцінюючи їхній рейтинг; підійти до формування на нових методологічних 

засадах рейтингової системи, у якій визначено місце кожного підприємства в 

конкурентній боротьбі та міститься оцінка становища конкурентів у певному 

ринковому сегменті. Авторка дослідження довела також, що для визначення 

меж етапів життєвого циклу підприємства ефективним є застосування 

елементів методики дисперсійного аналізу. Статистичні показники, які 

характеризують періоди функціонування підприємства на різних етапах його 
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життєвого циклу порівнюються між собою, і на підставі такого методу 

попарних порівнянь можна обрати найефективнішу стратегію підприємства 

(Малаєва, 2008). 

Перевагами у використані даного підходу є можливість проведення 

обґрунтованої оцінки потенціалу підприємства в конкурентному середовищі, 

визначення сильних та слабких напрямків діяльності тощо. Проте, 

використання такого підходу орієнтоване більше на аналіз та оцінку зовнішніх 

факторів конкурентоспроможності підприємства без урахування управлінських 

аспектів внутрішнього середовища. 

Я.О. Дрожжина та Н.В. Ващенко головним засобом забезпечення 

стабільного розвитку підприємств вважають запровадження ефективної 

системи контролінгу (Дрожжина та Ващенко, 2009), але відсутність 

кваліфікованих спеціалістів і розуміння необхідності заміни старої системи 

управління на систему контролінгу не сприяють реалізації цих потреб. Автори 

стверджують, що умовами забезпечення стабільного розвитку підприємств 

України, мають бути: чіткий взаємозв’язок оперативного та стратегічного 

планування через систему контролінгу, розробка системи стратегічних планів 

підприємства. Стратегічні плани українських підприємств здебільшого 

збігаються з оперативними і відображають бажання власника максимізувати 

прибуток на поточний момент. Стратегічні плани західних підприємств 

відображають необхідність стабільного розвитку в майбутньому за 

оптимальних доходів у теперішньому часі. Тобто українські і західні 

підприємства мають різні стратегічні цілі і, зазвичай, досягають різних 

результатів (Дрожжина та Ващенко, 2009). 

Автори вважають, що для забезпечення сталого розвитку підприємства 

необхідно: 

– створити систему ефективного стратегічного планування підприємств; 

– впровадити методологію досягнення стратегічних цілей за допомогою 

системи контролінгу (Дрожжина та Ващенко, 2009). 

Даний підхід має інформативний характер та може використовуватись 
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лише з позиції поєднання оперативного та стратегічного планування через 

призму контролінгу, що може викликати труднощі в практичній реалізації через 

складність в системі планування в силу динамічного мінливого зовнішнього 

середовища. 

С.М. Бортнік робить висновок, що система матеріально-технічного 

забезпечення промислового підприємства повинна розглядатись з урахуванням 

концептуальних положень управління логістичною системою (Бортнік, 2014). 

На думку дослідниці, удосконалення управління системою матеріально-

технічного забезпечення підприємств слід здійснювати на основі логістичного 

підходу, що забезпечує раціональну інтеграцію підприємств-замовників МТЗ з 

джерелами ресурсного забезпечення за принципами сорсингового постачання. 

Для реалізації цього завдання, пропонується розглядати систему МТЗ як 

відкриту, адаптивну, інтегровану логістичну систему підприємства, 

функціонуючу на принципах сорсингу, який забезпечує оптимальне поєднання 

використання внутрішніх ресурсів підприємства з ресурсами зовнішніх джерел 

постачання (Зборовська, 2011). 

До переваг запропонованого С.М. Бортнік підходу відносить підвищення 

якості матеріально-технічного постачання, прозорість процесів ресурсного 

забезпечення, скорочення тривалості логістичного циклу; підвищення ступеня 

задоволення споживачів; скорочення сукупних витрат на управління системою 

матеріально-технічного забезпечення. Загалом, визначено, що практична 

реалізація окреслених завдань у сукупності сприятиме підвищенню 

ефективності управління логістичною системою матеріально-технічного 

забезпечення підприємства (Бортнік, 2014). Але даний підхід принципово не 

вирішує існуючих проблем в системі забезпечення підприємства та може 

вважатися формально описовим процесом дії одного з модулів MRP-системи. 

Л.М. Демиденко у роботі 2013 року визначає, що для забезпечення 

стійкого розвитку підприємства особливо важливого значення набуває 

підсистема забезпечення, яка включає ресурсне й інформаційне забезпечення 

діяльності підприємства, а також інструменти і методи механізму стійкого 



  241 

 

Задоволення потреб ринку; 

Завоювання лідерських позицій; 
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розвитку підприємства. Л.М. Демиденко до таких відносить: розробку стратегії 

стійкого розвитку підприємства, використання збалансованої системи 

показників оцінки діяльності підприємства для виявлення можливостей до 

стійкого розвитку, стимулювання самоуправління та самоорганізації, 

аутсорсинг, реінжиніринг, бенчмаркінг тощо (рис. 3.9) (Демиденко, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Концептуальна модель забезпечення стійкого розвитку підприємства 

Примітка: сформовано автором на основі (Демиденко, 2013) 

 

На думку авторів О.В. Феєр та М.В. Дрозд (2016), здійснення ресурсного 

забезпечення має ґрунтуватися на наступних принципах: 

1) автономність – можливість повністю забезпечити виробництво 

ресурсами або звести залежність від постачальників до мінімуму; 

2) безперервність – забезпечення ритмічності виробництва та зменшення 
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простоїв; 

3) відповідність – наявні ресурси мають забезпечити виконання 

поставлених цілей і мети; 

4) адаптивність (гнучкість) – реагування на зміни і вплив факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища; 

5) плановість – має здійснюватися з урахуванням певної складеної 

програми розвитку на підприємстві; 

6) цілеспрямованість – ресурси мають залучатися тільки на досягнення 

поставлених завдань і виконання поставлених цілей і задач функціонування; 

7) ресурсозбереження – ощадливе використання ресурсів, які не 

підлягають відтворенню, використання енергозберігаючих технологій (Феєр та 

Дрозд, 2016; Чорна, 2009). Дані принципи можуть бути використані в процесі 

розробки концептуальних положень управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства. 

Г.В. Шуруповим (2004) обґрунтовано, що процес матеріального 

забезпечення являє собою відносно відокремлену в просторі складну 

економічну систему з явно вираженими властивостями кібернетичних систем, 

що розвиток механізму управління її складовими частинами повинен 

здійснюватися переважно на основі системного підходу, що у визначенні цілей 

і виробленні принципів управління потрібно використовувати ієрархічний 

підхід. Автором запропоновано системний підхід до розвитку механізму 

управління і класифікацію необхідних для цього передумов; організаційну 

структуру відділу матеріального забезпечення і підхід до формування 

структури матричного типу; систему цілей та показників, відповідно до яких 

потрібно оцінювати і стимулювати роботу персоналу, методику створення у 

відділі фонду матеріального стимулювання, систему критеріїв оцінки стану 

управління (Шурупов, 2004). 

При розробці концептуальних положень управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства можуть бути використані деякі аспекти 

системного підходу до розробки механізму управління, викладені в дослідженні 
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Г.В. Шурупова (2004). 

За визначенням Л.М. Демиденко, інструменти і методи механізму 

стійкого розвитку підприємства, що представлені на рис. 3.9, дають можливість 

налагодити ефективну діяльність підприємства за науково обґрунтованими 

правилами і процедурами. 

А на основі методики моніторингу стану та ефективності системи 

забезпечення стійкого розвитку можна виконати його комплексну оцінку, 

визначити його конкурентоспроможність (на підставі порівняння оцінки на 

своєму підприємстві з такою ж (зробленою за такою ж методикою) 

комплексною оцінкою системи забезпечення стійкого розвитку підприємства-

конкурента), позначити в системі «вузькі місця» та розробити заходи 

попередження негативних наслідків (Демиденко, 2013). 

Запропонований в роботі (Демиденко, 2013) підхід можна вважати більш 

близьким до універсального та використовувати деякі його аспекти при 

побудові концептуальних положень управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства. 

В Додатку Х, рис. Х.1 представлено авторську концепцію управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства, основу якої складають 

дивергентно-конвергентний та ситуаційний підходи. 

В основі дивергентно-конвергентного підходу до управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства лежить спіральна модель 

життєвого циклу проекту розвитку, кожна стадія якої ідентифікується за 

допомогою розробленої системи показників результативності виконаного плану 

робіт та витрачених ресурсів (Русінова, 2017b; Русінова, 2017j). 

На відміну від існуючих, запропонований підхід дозволяє в часі 

визначити необхідність розширення обсягів забезпечення або його скорочення 

(перехід дивергенції процесів забезпечення проектів розвитку в конвергенцію), 

яка пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених 

проектів розвитку на ринок. 

На основі використання інструментів математичного аналізу 
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запропоновано використовувати ситуаційний підхід до моделювання системи 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності 

від нетипових умов (криза на підприємстві, технологічний ривок у галузі), в 

яких відбувається реалізація обраних заходів з розвитку підприємства. 

Даний підхід дозволяє обрати таку модель системи управління забезпеченням, 

при якій управління ресурсами за умови їх скорочення або незмінного обсягу 

робить можливим отримання максимальної віддачі, від кожного виду ресурсу. 

Дані підходи служать підґрунтям для побудови механізму управління 

забезпеченням розвитку підприємства, ключовими елементами якого є 

розроблений інструментарій з відповідних методів та моделей. 

Так, за рахунок використання економіко-математичної моделі оцінки 

впливу складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку 

промислового підприємства стає можливим отримати конкретні величини 

залежності проекту розвитку від компонентів системи забезпечення. На базі 

представленої моделі стає можливим робити прогнози реалізації проектів 

розвитку в залежності від кількості/якості забезпечувальних ресурсів та 

приймати управлінські рішення, спрямовані на стимулювання пріоритетних 

факторів, що мають найбільший вплив на кінцеві показники реалізації проектів 

розвитку (Русінова, 2016f; Русінова, 2017j). 

Іншим інструментом є модель оптимізації системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку, в основу 

якого покладено та вирішено задачу лінійного програмування з пошуку оптимальних 

варіантів з модернізації парку виробничого обладнання при заданих ресурсних 

обмеженнях. Пошук рішення розробленої економіко-математичної моделі 

забезпечує визначення максимальної продуктивності альтернативних варіантів 

з придбання нового, удосконалення або ремонту існуючого обладнання при 

повній задіяності трудових ресурсів та заощадженні виробничої сировини 

(Русінова, 2017b; Русінова, 2017j). 

Залежно від глибини впровадження проектів розвитку може відбуватись 

коригування системи постачання на підприємстві (існуючої або новоствореної), 



  245 

 

тому іншим важливим інструментом управління є методичний підхід до 

управління постачанням матеріального забезпечення в процесі розвитку 

промислового підприємства. В основі даного підходу лежить метод вибору 

стратегії матеріального постачання в залежності від ступеня новизни застосовуваної 

технології виробництва та необхідних ресурсів для її підтримання. Залежно від 

глибини реалізації проектів розвитку, що викликають якісні та кількісні зміни в 

існуючій або новоствореній системі постачання матеріального забезпечення, 

запропоновано метод оцінки підприємств-постачальників, що дозволяє визначити 

найкращого постачальника з потенційних або прийнятних, встановити сильні та 

слабкі сторони взаємодії з обраною підприємством-постачальником. 

Інфо-логічну схему взаємозв’язку складових елементів концепції управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства представлено на рис. 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Інфо-логічна схема концепції управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства  
Примітка: розроблено автором 
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Таким чином, запропоновано концепцію управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства, основу якого складають дивергентно-

конвергентний та ситуаційний підходи, які створюють механізм управління, 

складовими елементами якого є відповідні методи та моделі, що обумовлюють 

підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Визначено сутність існуючих методів управління забезпеченням 

промислового підприємства на основі системного, проектного, логістичного, 

потокового та програмного підходів, їх основні переваги та обмеження в 

використанні в практиці вітчизняних промислових підприємств. 

2. На основі спіральної моделі життєвого циклу проекту розвитку, кожна 

стадія якої ідентифікується за допомогою розробленої системи показників 

результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів, розроблений 

дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства. Підхід сприяє пошуку та розробці напрямків 

підвищення ефективності впровадження проектів розвитку підприємства та 

процесів забезпечення на кожній стадії життєвого циклу, що дозволяє в часі 

визначити необхідність розширення обсягів забезпечення або його скорочення 

(перехід дивергенції процесів забезпечення проектів розвитку в конвергенцію), 

яка пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених 

проектів розвитку. 

3. Доведено, що разом з перевагами у використанні дивергентно-

конвергентної моделі забезпечення проекту розвитку промислового 

підприємства, основною проблемою спірального циклу є визначення моменту 

переходу на наступну стадію реалізації обраного проекту. По мірі 

розкручування та скручування спіралі необхідно увести тимчасові обмеження 
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на кожен з етапів життєвого циклу (контрольні точки) та показники віддачі 

понесених витрат на організацію робіт кожного етапу (результативність 

забезпечення). Додаткова увага приділяється моменту перегину, коли 

дивергенція змінюється конвергенцією процесів управління забезпеченням 

проекту розвитку. 

4. Для визначення варіантів функціонування системи в форс-мажорних 

обставин пропонується оперативне реагування системи управління на впливи 

зовнішнього середовища, що передбачає вирішення динамічної задачі побудови 

ефективної структури управління. Таке завдання оптимізує не тільки склад 

об'єктів управління, ОПР і взаємозв'язок між ними, розподіл функцій для 

даного моменту часу.  

5. Завдання побудови ефективної структури управління забезпеченням 

розвитку підприємства, полягає в оптимальному виборі: взаємодії між ОПР; 

варіантів реалізації функцій (завдань) управління, бізнес-процесів і їх розподілу 

по об'єктах управління. Однак вирішення цього завдання можливе для деякого 

заданого перспективного періоду часу і для деяких заданих умов 

функціонування системи. Процес функціонування систем управління може 

включати в себе ряд моментів, на кожному з яких перед системою стоять певні 

цілі, які вона повинна досягти. Тому структура системи управління повинна 

бути спроектована таким чином, щоб адекватно реагувати. 

6. На основі використання інструментів математичного аналізу 

удосконалено підхід до моделювання системи управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства в залежності від нетипових умов (криза 

на підприємстві, технологічний ривок в галузі) в яких відбувається реалізація 

обраних заходів з розвитку підприємства. Даний підхід, на відміну від 

існуючих, дозволяє обрати таку модель системи управління забезпеченням, при 

якій керування ресурсами за умови їх скорочення або незмінного обсягу робить 

можливим отримання їх максимальної віддачі. 

7. В основі удосконаленого підходу до моделювання системи управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності від 
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нетипових умов представлено моделі управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства, які доводять, що задіяні в процесі забезпечення 

розвитку ресурси прагнуть до універсальності, тобто відбувається оптимізація 

діяльності за допомогою розширення функцій, в цілому збільшуючи загальну 

ресурсовіддачу від задіяних у системі управління забезпеченням всіх основних 

та допоміжних складових ресурсів. 

8. Доведено, що дивергентно-конвергентний підхід відрізняється 

генерацією значної кількості альтернатив розвитку та необхідністю зменшити 

ці альтернативи до тієї кількості, яку може бути реалізовано. На цій основі 

представлено авторську концепцію управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства, основу якої складають дивергентно-

конвергентний та ситуаційний підходи, які створюють механізм управління, 

складовими елементами якого є відповідні методи та моделі, що обумовлюють 

підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку промислового 

підприємства. 

9. Встановлено, що концепція управління забезпеченням розвитку 

підприємства має будуватися на умовах збалансованості, своєчасності та 

забезпеченості в достатній кількості та рівня якості ресурсів підприємства, що 

має вплив на результативність, ефективність та конкурентоспроможність 

функціонування організації. 

 

Результати дослідження за розділом 3 відображені у наступних 

публікаціях: (Русінова, 2013a; Русінова, 2013b; Русінова, 2015b; Русінова, 

2016a; Русінова, 2016f; Русінова, 2017b; Русінова, 2017d; Русінова, 2017e; 

Русінова, 2017k; Русінова, 2017j). 
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РОЗДІЛ 4 

СИНТЕЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

4.1. Оцінка впливу складових системи забезпечення на реалізацію 

проектів розвитку промислового підприємства 

 

Розвиток підприємства здійснюється через реалізацію спеціальних 

проектів розвитку. В залежності від стану системи забезпечення та визначеної 

стратегічної мети розвитку, ці проекти можуть мати як локальний, так і 

глобальний характер. Проте постає питання, чи є гарантією успішної реалізації 

проектів розвитку задовільний стан системи забезпечення, при якому всі 

складові її ресурси перебувають у відносній рівновазі в кількісному та якісному 

виразі? Чи є один або декілька видів ресурсів, що впливає на ефективність 

реалізації проектів розвитку найбільше? Для вирішення цього питання в даному 

дослідженні необхідно розробити методичний підхід до оцінки впливу 

складових системи забезпечення (забезпечувальних ресурсів) на реалізацію 

проектів розвитку промислового підприємства. 

Враховуючи поставлену в дослідженні проблему, спочатку визначимо 

загальний зміст такого явища, як фактор (від лат. factor – той, що робить). В 

роботі К.В. Селезньової (2013) наведено наступні характеристики, що 

відображають фактор з точки зору істотного об’єктивного причинного явища: 

1. Властивістю фактора є те, що він спроможний при впливі на будь-яке 

явище змінювати його кількісні та якісні характеристики. 

2. Поняття фактора включає силу, яка надає імпульс руху і змінює 

просторово-темпоральні характеристики предмету впливу. 

3. Фактор є величиною, яка у кожен момент часу має точку впливу на 

предмет, кількісне значення впливу та його спрямованість у просторі. 

4. Фактор, залучений у процес господарської діяльності підприємства, є 
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економічним ресурсом (активом), винагородою якого виступає релевантна 

форма факторного доходу. 

5. Властивість фактора генерувати дохід не реалізується автоматично, а 

забезпечується за умови його ефективного використання, що складає одну із 

найважливіших задач управління розвитком підприємства (Селезньова, 2013). 

Виокремлення загальних характеристик фактора вказує на існуючу 

складність цього об’єкта, який може справляти самостійний вплив на розвиток 

підприємства, або бути усвідомлено залученим до факторного впливу, що 

робить фактор як керованим, так і некерованим явищем. 

Аналіз наукової літератури показав, що загальну кількість факторів 

впливу на розвиток підприємства можна поділити на внутрішні та зовнішні 

(впливають на мікросередовище підприємства і на макросередовище підприємства). 

Узагальнена схема факторів впливу на розвиток промислового підприємства 

представлена в Додатку Ц, рис. Ц.1. За характером впливу на розвиток 

підприємства фактори можуть бути позитивними та негативними. Для 

вирішення поставленого завдання оцінки будуть розглянуті внутрішні фактори, 

що виникають безпосередньо всередині підприємства та є керованими. 

З Додатку Ц, рис. Ц.1 видно, що виникнення внутрішніх факторів 

спричинено діяльністю підприємства, а виникнення зовнішніх є результатом дії 

динамічного зовнішнього середовища: держави, конкурентів, споживачів та 

постачальників. 

Характер виникнення зовнішніх факторів зумовлює ситуацію, коли 

керівництво підприємства не може управляти ними, а лише непрямо на них 

впливати, тож вони є слабкокерованими або зовсім некерованими. Основною 

задачею менеджменту між тим є відстежування змін факторів зовнішнього середовища, 

аби вчасно скорегувати напрямки діяльності та методи роботи підприємства. 

Внутрішні фактори (фактори прямого впливу) залежать від підприємства, 

вони закладені в його організаційній структурі, структурі управління, 

професіоналізмі персоналу і є керованими з боку менеджменту підприємства, 

тому шляхом зміни параметрів внутрішнього середовища можна адекватно 
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реагувати на зовнішні зміни (Русінова та Малевський, 2011; Селезньова, 2013). 

Дослідження оцінки впливу тих чи інших факторів на змінну з метою 

визначення найвагоміших не є новим. Аналіз вітчизняних наукових праць 

показав, що дану проблему вчені намагалися вирішити в різних сферах 

економічної діяльності підприємства. Кожен запропонований підхід відрізнявся 

набором факторів та досліджуваної змінної в залежності від поставленої 

проблеми дослідження.  

Так, у роботі Н.М. Пономарьової (2008) запропоновано методичний 

підхід до розрахунку багатофакторної регресійної моделі показника 

ефективності функціонування автотранспортного підприємства (EFTF). 

Розроблений авторкою показник враховує всі специфічні функціональні 

складові діяльності автотранспортного підприємства, та визначення 

конкурентної позиції підприємства на ринку (цільового сегмента), що базується 

на дослідженні особливостей роботи підприємств автотранспортної галузі 

(Пономарьова, 2008). Зокрема, в якості досліджуваної змінної нею обрано 

ефективність функціонування підприємства, в якості факторів впливу: рентабельність 

виробництва, фондовіддача та показник виробничих можливостей підприємства.  

У роботі Н.М. Соломянюк (2005) було проведено оцінку впливу 

оточуючого середовища на стратегічні плани підприємства в умовах 

невизначеності. Автор вибудувала регресійну модель, за результатами 

розрахунку якої зробила висновки про те, що одним із найвпливовіших 

факторів зовнішнього середовища на стратегічні плани підприємства є 

конкуренти. За логікою свого дослідження вона визначає конкурентоспроможність 

підприємства як комплексну порівняльну характеристику, що відображає 

ступінь переваги сукупності оціночних показників діяльності підприємства, які 

визначають його успіх на певному ринку по відношенню до сукупності 

показників конкурентів (Соломянюк, 2005). Рівень конкурентоспроможності 

підприємства авторка пропонує встановлювати під впливом таких факторів: 

обсяги виробництва, вартість основних виробничих фондів та чисельність 

персоналу. Перевагою у використанні запропонованого методу є те, що за 



  252 

 

результатами розрахунку моделі стає можливим проводити оперативне 

корегування стратегічних планів підприємства в залежності від стану 

зовнішнього середовища та рівня його невизначеності, що робить процес 

підготовки та ухвалення управлінських рішень досить гнучким. 

З метою усунення виявлених недоліків податкової системи України, в 

роботі Д.А. Краснікова (2002) було запропоновано економіко-математичну 

модель, що дозволяє провести всебічну оцінку впливу податкової політики на 

економічні процеси, враховуючи мікро- та макроекономічні особливості 

сучасного етапу економічного розвитку країни (Красніков, 2002). Зокрема, 

автором було виявлено аналіз впливу податкової політики на економічні процеси 

на поведінку економічних агентів в залежності від встановленого рівня податків. 

Для встановлення взаємозв’язку між результатами життєдіяльності 

міського населення та результатами функціонування містоутворюючого 

підприємства (що розташоване на одній території) і має вплив на всі основні 

аспекти життя міста, О.В. Трубчаніном (2005) було проведено оцінку впливу на 

результативні показники двох груп факторів: на рівні міста та на рівні 

підприємства. Для виявлення впливу факторів на величину результативних 

показників і визначення форми залежності між ними застосовувалися методи 

кореляційного аналізу. Виконаний О.В. Трубчаніном кореляційний аналіз на 

основі побудованої економіко-математичної моделі, дозволив визначитися з 

характером і моделюванням зв'язків між факторним і результативним 

показником, а обрані математичні залежності найбільш точно виразили 

сутність досліджуваної залежності (Трубчанін, 2005). Запропонований підхід є 

суттєвим внеском у вирішення проблеми прогнозування досліджуваних 

тенденцій в майбутньому в залежності від їх поточного та минулого стану. 

У зовсім іншій сфері економічної діяльності було застосовано модель 

визначення оцінки впливу в роботі (Параскєєва, 2006). Так, А.М. Параскєєвою з 

метою проведення оцінки впливу чинника тінізації на фінансову 

результативність роботи вугільних шахт було розроблено принциповий підхід, 

який полягає в послідовному визначанні потенційно можливого фінансового 
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результату від основної операційної діяльності, додаткового фінансового 

потенціалу (з урахуванням тіньових ресурсів), індексу тінізації та коефіцієнта 

доцільності бюджетного фінансування (Параскєєва, 2006). Указаний приклад 

дослідження доводить універсальність застосування статистичних методів 

аналізу та оцінки, що полягає у встановленні впливу та взаємозв’язку не тільки 

наявних факторів, а й потенційних. 

Погоджуємось з думкою Н.В. Тюлюпи (2009), що при відборі ключових 

показників, які відображають фактори впливу стану системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку, слід враховувати наступні вимоги: 

1. Система показників повинна включати як фінансові, так і нефінансові 

показники з умовою взаємозв’язку між ними. 

2. Слід використовувати обмежене число показників і уникати великої їх 

кількості, або навпаки – малої. 

3. Система показників повинна враховувати минулий та поточний стан бізнесу. 

4. Система показників має бути взаємопов’язана зі стратегією компанії та 

стратегічними цілями. 

5. Система показників повинна враховувати інтереси й потреби зацікавлених 

сторін – акціонерів, вищого керівництва, працівників компанії, споживачів. 

6. Система показників має відповідати логічній послідовності в зміні 

системи з метою відстеження змін працівниками компанії та адаптації. 

7. Забезпечення доступу до первинної інформації. 

8. Наявність висококваліфікованих кадрів (Тюлюпа, 2009, с. 66). 

Під оцінкою впливу складових системи забезпечення на реалізацію 

проектів розвитку промислового підприємства слід розуміти комплекс факторів 

та їхнього зв’язку з показниками впровадження проектів розвитку, розрахунок 

яких дозволяє виявити динаміку й характерні особливості їх змін за 

аналізований період. Урівноважений стан системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства обумовлений станом збалансованості складових 

його елементів, які перебувають в узгодженій взаємодії та підпорядковані 

задачам розвитку підприємства. 
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Якісна шкала 
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Кількісна 
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Нормальна 

Ненормальна 

Ні 

Так 

Під проектом розвитку промислового підприємства в рамках даного 

дослідження слід розуміти: 

1) випуск нового або вдосконаленого виду продукції; 

2) модернізацію парку виробничого обладнання (повну або часткову); 

3) впровадження нових або вдосконалення діючих технологічних процесів 

виробництва;  

4) уведення нового або вдосконалення існуючого кадрового забезпечення. 

Для проведення оцінки впливу стану системи забезпечення на реалізацію 

проектів розвитку на прикладі діючого підприємства буде використано метод 

регресійної моделі. Обґрунтування доцільності використання регресійної 

моделі представлено на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Обґрунтування доцільності використання регресійної моделі в 

проведенні оцінки  
Примітка: сформовано автором на основі (Єгоров, 2008) 
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Регресійний аналіз – статистичний метод дослідження впливу однієї або 

декількох незалежних змінних nXXX ,, 21  на залежну змінну Y . Незалежні 

змінні інакше називають регресорами або предикторами, а залежні змінні – 

критеріальними. Термінологія залежних і незалежних змінних відображає лише 

математичну залежність змінних, а не причинно-наслідкові зв'язки 

(Регресійний аналіз). 

Виокремлюють такі цілі регресійного аналізу: 

1. Визначення ступеня детермінованості варіації критеріальної (залежної) 

змінної предикторами (незалежними змінними). 

2. Передбачення значення залежної змінної за допомогою незалежної (-

их). 

3. Визначення внеску окремих незалежних змінних у варіацію залежної 

(Регресійний аналіз). 

Метод побудови економіко-математичної моделі оцінки на основі саме 

цього математичного інструменту є найбільш поширеним та широко у практиці 

господарюючих суб’єктів, що відображає залежність встановленої змінної 

величини від інших. Іншою перевагою даного методу є відсутність складності в 

практичній його реалізації.  

Модель лінійної регресії має наступний вигляд (формула 4.1): 

 

kk xaxaaY  110 ,                                          (4.1) 

 

де a  – параметри (коефіцієнти) регресії; 

x  – фактори впливу; 

k  – кількість факторів моделі. 

У якості змінної було обрано впровадження нових технологічних 

процесів на підприємстві, в якості факторів впливу на кількість впровадження 

нових технологічних процесів обрано наступні (Русінова, 2016d; Русінова, 

2017j): 
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1) продуктивність праці персоналу; 

2) кількість персоналу; 

3) обсяг інвестицій на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

розробки (НДДКР); 

4) обсяг інвестицій на придбання основних засобів. 

Вихідні дані для побудови економіко-математичної моделі впливу 

представлено на рис. 4.2. 

Розрахунок регресійної моделі було реалізовано на базі Microsoft Excel за 

допомогою функції «Аналіз даних». Отримано такі підсумкові дані (рис. 4.3). 

Підставивши розрахункові коефіцієнти в модель, рівняння регресії 

матиме вигляд (формула 4.2): 

 

4321 3,044,001,002,066,17 xxxxY                         (4.2) 

 

Рис. 4.2. Фрагмент розрахунку оцінки впливу стану системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку в механоскладальному цеху № 3 ПАТ «Мотор Січ» 

Примітка: (вихідні дані) 
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Рис. 4.3. Фрагмент розрахунку оцінки впливу стану системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку в механоскладальному цеху №3 ПАТ «Мотор Січ»  

Примітка: (підсумкові дані) 

 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що на кількість 

упровадження нових технологічних процесів в механоскладальному цеху №3 

ПАТ «Мотор Січ» найбільший вплив мали обсяги інвестиційного забезпечення 

проекту на стадії НДДКР (Русінова, 2016d; Русінова, 2017j). 

Таким чином, побудова економіко-математичної моделі оцінки впливу 

складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового 

підприємства дає можливість отримати конкретні величини залежності проекту 

розвитку від компонентів системи забезпечення. На базі представленої моделі 

можна робити прогнози реалізації проектів розвитку в залежності від 

кількості/якості забезпечувальних ресурсів та приймати управлінські рішення, 

спрямовані на стимулювання пріоритетних факторів, що мають найбільший 

вплив на кінцеві показники реалізації проектів розвитку. 

Результати розрахунку показали обґрунтований набір факторів, які 

найбільше вплинули на реалізацію проектів розвитку. Так, значення відповідних 

коефіцієнтів кореляції та детермінації наближується до одиниці, отримані 
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величини за критерієм Фішера більше встановленого критичного мінімуму. 

За аналогічним алгоритмом можна провести оцінку впливу факторів 

зовнішнього середовища, спочатку розбивши їх на групи та на основі 

експертного аналізу обравши найбільш значимі, що можуть бути задіяні в 

моделі. Розрахункові результати моделі можуть служити дієвим інструментом 

управління, що, насамперед, дозволить визначити найбільш суттєві завдання, 

вирішення яких підвищить ефективність реалізації проектів розвитку 

промислового підприємства та супутніх стратегічних заходів. 

 

 

4.2. Оптимізація системи забезпечення розвитку промислового 

підприємства за альтернативними проектами розвитку 

 

У загальному розумінні під проектами розвитку промислового 

підприємства можуть бути проекти, орієнтовані на удосконалення виробництва 

та методів виробництва, удосконалення управлінського апарату або екологізації 

виробничого процесу з виготовлення продукції та ін. В Україні керівники 

промислових підприємств найчастіше за інші проекти, проводять модернізацію 

виробництва, парку обладнання або технологічного циклу. 

О.С. Бойко дає таке визначення модернізації промислового підприємства: 

це процес комплексної трансформації діючої моделі виробництва шляхом 

технічного та технологічного її удосконалення, розробки та впровадження 

нових видів продукції з одночасним удосконаленням організаційної системи 

підприємства з метою підвищення технологічного укладу та 

конкурентоспроможності самого підприємства (Бойко, 2013). Упровадження 

проектів з модернізації виробництва потребує чимало ресурсів, тому керівники 

підприємств обирають часткову або локальну модернізацію окремих цехів та 

виробничих ділянок. Навіть неповна модернізація передбачає мобілізацію та 

оптимальний розподіл забезпечувальних ресурсів (Русінова, Радько та 

Малевський, 2007b). 
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Ідентифікація наявних ресурсів

Аналіз поточної ситуації

Аналіз стратегічного спрямування

Ранжування модулів та груп СЗП

Розподіл ресурсів згідно алгоритму

Вирішенню завдання оптимізації факторів, що забезпечують розвиток та 

поточну виробничу діяльність промислових підприємств присвячено чимало 

наукових робіт. Зокрема, у вітчизняній науковій літературі розробляються 

методи вирішення, визначаються переваги та обмеження факторів підприємств 

промисловості, які забезпечують їх розвиток. 

Так, у роботі Д.О. Кроніковського запропоновано проводити оптимізацію 

та на її основі розподіл ресурсів підприємства на підставах системи 

контролінгу. Автором розроблено варіант розподілення ресурсів, що можна 

реалізувати в системі контролінгу, який враховує поточний стан справ 

підприємства (діагностування), ранжування груп, модулів та чинників згідно зі 

стратегією та мінімально допустимим значенням для досягнення загальної цілі 

(рис. 4.4) (Кроніковський, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Алгоритм розподілення ресурсів підприємства 

 згідно системи контролінгу  

Примітка: розробка Д.О. Кроніковського (Кроніковський, 2015) 

 

На нашу думку, суттєвим обмеженням у використанні даного підходу є 

неврахування факторів зовнішнього середовища, які впливають на стан системи 
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ресурсного забезпечення. 

Близькою за темою до нашого дослідження є робота О.С. Бадзима та 

С.В. Рибчинської (2012), у якій автори вирішують завдання оптимального 

розподілу обмежених фінансових ресурсів на придбання нового обладнання та 

відновлення діючого за умови виконання планів виробництва продукції 

потрібної якості. 

У дослідженні на основі вирішення багатофакторної задачі авторами було 

встановлено такий варіант оновлення, реалізація якого дозволить забезпечити 

випуск продукції в плановому періоді з мінімальними затратами. За 

встановленими в роботі обмеженнями, визначено, що план відновлення 

технічного парку може вважатися оптимальним лише за умови, якщо заміна 

застарілого устаткування забезпечить виробництво продукції у визначеному 

плановому періоді з мінімальними приведеними затратами (Бадзим та 

Рибчинська, 2012, c. 105). Деякі аспекти запропонованого підходу будуть далі 

використані при розробці моделі оптимального розподілу ресурсів, що 

забезпечують проекти розвитку, проте вважаємо доцільним, щоб критерієм 

оптимальності було встановлено максимізацію продуктивності обладнання. 

Безперервний вплив стратегічних заходів розвитку на обсяг ресурсів 

підприємства розглядають Ю.В. Войцеховська та В.В. Войцеховська (2010). На 

думку автора, процеси інноваційного розвитку тісно пов’язані з виробничою 

діяльністю підприємств. Ці два напрями істотно взаємопов’язані між собою. 

Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів приводить до зміни обсягів тих 

чи інших видів ресурсів, що використовуються під час виготовлення продукції. 

Тим самим ефективність цих ресурсів змінюється, причому зміни можуть бути 

неоднаковими для окремих видів продукції. Через це в умовах інноваційного 

розвитку виникає проблема доцільності періодичної оптимізації виробничої 

програми підприємства (Войцеховська та Войцеховська, 2010). Автором 

розроблено підхід з вирішення синхронізації кількісних змін розвитку 

підприємства зі зміною його виробничої програми, а саме виробничих ресурсів. 

Запропоновано розв’язання відповідних задач на основі застосування двох 
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методів оптимізації: стандартний метод лінійного програмування та 

розроблений метод нелінійного програмування. Перевагою у використанні 

даного підходу є можливість здійснювати управлінській вплив на коригування 

обсягів наявних ресурсів підприємства та планового обсягу випуску продукції в 

умовах інноваційного розвитку підприємства. Проте, складною на наш погляд, 

є задача з побудови оптимальної виробничої програми з випуску продукції з 

огляду на довготривалість реалізації промислових інноваційних проектів, що 

робить даний підхід негнучким з точки зору підготовки та прийняття 

управлінських рішень (Русінова, 2017f; Русінова, 2017j). 

С.Б. Довбнею у роботі (2013) було досліджено можливі джерела 

отримання ресурсів та запропоновано підхід до оптимізації програми 

фінансування підприємства. Автором розроблено економіко-математичну 

модель, використання якої дозволяє формувати оптимальну програму 

фінансування діяльності підприємства, зокрема вона: 

– може застосовуватись для оцінки і оптимізації фінансування як по 

окремому інвестиційному проекту, так і в цілому по підприємству; 

– забезпечує вибір оптимального варіанту фінансування за рахунок 

використання критерію мінімум питомих витрат на залучення одиниці 

позикового капіталу; 

– враховує графік руху фінансових потоків і зміну вартості грошових 

коштів у часі; 

– найбільш повно враховує всі витрати, пов'язані із залученням і 

використанням фінансування; 

– дозволяє розглядати значну кількість джерел фінансування; 

– забезпечує фінансову стійкість підприємства при використанні 

зовнішніх джерел фінансування; 

– забезпечує платоспроможність підприємства (Довбня, 2013, с. 81). 

Перелік явних переваг у використанні запропонованого підходу створює 

підґрунтя для оптимізації забезпечувальних фінансових ресурсів в процесі 

розвитку підприємства. Універсальність даного підходу полягає в можливості 
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варіювання критерієм оптимальності. 

І.В. Крючковою в роботі (2012) було досліджено процес задоволення 

потреби підприємства в матеріальних ресурсах на основі впровадження 

екстенсивного або інтенсивного методу. Екстенсивний метод передбачає 

збільшення видобутку й виробництва матеріальних ресурсів і пов'язаний з 

додатковими витратами. Як зазначає автор, зростання обсягу виробництва в 

умовах існуючих технологічних систем привів до того, що темпи виснаження 

природних ресурсів і рівень забруднення навколишнього середовища вийшли 

за допустимі межі. Тому зростання потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах має відбуватися за рахунок більш економного їх використання в 

процесі виробництва продукції або інтенсивним шляхом (Крючкова, 2012). 

Упровадження інтенсивного методу в задоволенні потреб підприємства в 

ресурсах І.В. Крючкова пропонує реалізувати на основі логістичного підходу, 

який є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах 

економічних обмежень. На думку автора, для практичної реалізації даного 

методу необхідно: впроваджувати систему контролю за використанням запасів 

у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, 

зберігання й підготовку до запуску у виробництво; підвищити інтенсивність 

використання запасів через прискорення їх обертання (Крючкова, 2012). Даний 

підхід є класичним для сучасних методів управління, оптимізація полягає в 

економії витрат при транспортуванні ресурсів та мобілізації резервів. 

Використання даного підходу зводиться до мінімізації критерію з економії 

витрат та не враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства. 

Як видно зі стислого аналізу досліджень, присвячених оптимізації 

ресурсів підприємства та системи забезпечення зокрема, найпоширенішим 

методом оптимізації є метод лінійного програмування або задача лінійного 

програмування. 

За джерелом (Попова, 2005) вказано: лінійне програмування – найбільш 

розроблений і широко застосовуваний розділ математичного програмування. 
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Це пояснюється наступним: 

– математичні моделі дуже великого числа економічних завдань лінійні 

щодо шуканих змінних; 

– ці типи завдань в даний час найбільш вивчені; 

– для них розроблені спеціальні кінцеві методи, за допомогою яких ці 

завдання вирішуються, існують також відповідні стандартні програми для їх 

вирішення; 

– багато завдань лінійного програмування, будучи вирішеними, знайшли 

вже зараз широке практичне застосування в народному господарстві; 

– деякі завдання, які в початкових формулюваннях не є лінійними, після 

ряду додаткових обмежень і припущень можуть стати лінійними або можуть 

бути приведені до такої форми, що їх можна вирішувати методами лінійного 

програмування (Попова, 2005). 

Побудова та пошук рішення за визначеними вихідними даними 

економіко-математичної моделі з встановленими обмеженнями дає змогу 

визначити екстремум мінімуму або максимуму цільової функції. 

В умовах обмеженості ресурсів на впровадження проектів розвитку 

виникає проблема з визначення найоптимальніших варіантів розподілу ресурсів 

серед альтернативних проектів. Серед таких можливих варіантів проектів 

розвитку в практиці промислових підприємств найчастіше зустрічаються 

наступні (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Напрямки розвитку промислового підприємства 

№ 

з/п 
Назва проекту Зміст 

1 2 3 

1. 

Часткове поліпшення 

технології виробництва 

Оцінка потреби підприємства в модернізації обладнання та 

технології; 

Вибір та розробка планового вирішення розстановки 

існуючого та нового обладнання в рамках одного 

технологічного ланцюжка; 

Вибір нового обладнання в рамках всієї технології 

виробництва; 

Розробка та вибір унікального технологічного обладнання, 

здатного вирішити багатоцільові задачі модернізації. 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 

2. 

Модернізація 

виробництва в рамках 

існуючої технології 

Виявлення «вузьких місць» в технології; 

Усунення «вузьких місць» за допомогою самостійно 

виготовлених спеціальних пристроїв; 

Визначення впливу «вузьких місць» на застосування технології на 

суміжних ділянках, їх вплив на зовнішнє середовище; 

Складання схеми «продуктивності матеріального потоку», з 

визначенням елементів системи, за рахунок яких можливе 

поліпшення, або які потребують заміни на аналогічні по 

продуктивності; 

Зіставлення витрат на поліпшення і заміну обладнання в 

рамках існуючої технології та прогнозування економічних 

характеристик виробництва і реалізації. 

3. 

Кардинальна зміна 

технології або 

обладнання 

Поява попиту на продукцію з якісно новими характеристикам 

(дизайн, споживчі властивості, екологічна безпека, 

надійність); 

Розрахунок фінансового навантаження та оцінка ризиків 

коливання попиту; 

Укрупнення і вибудовування цеху в послідовності руху 

виробничого циклу виготовлення продукту (відповідно, 

переносити при цьому застаріле обладнання недоцільно). 

4. Модернізація частки 

технологічного 

ланцюжка 

Проектування і виготовлення спеціальних пристроїв, як 

невеликих вузлів, так і солідних технологічних установок. 

Примітка: сформовано на основі (Попова, 2005) 

 

Дані напрямки є узагальнюючими, проте в практиці вітчизняних 

промислових підприємств проекти розвитку з модернізації технологічного 

процесу або парку обладнання є найпоширенішими. Так, у плані розвитку 

виробничих потужностей на 2015-2016 рр. ПАТ «Мотор Січ» було передбачено 

такі заходи: 

1. Придбання нового обладнання. 

2. Ремонт існуючого обладнання. 

3. Удосконалення техніко-економічних характеристик обладнання. 

На визначені заходи з упровадження проектів розвитку було передбачено 

використання таких забезпечувальних ресурсів (Русінова, 2017i; Русінова, 

2017j): 

– фінансових; 

– трудових; 
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– сировинних. 

Треба знайти такий оптимальний варіант кількості придбання нового 

обладнання, проведення ремонту існуючого або вдосконалення декількох 

одиниць устаткування, щоб продуктивність була максимальною з урахуванням 

встановлених обмежень (Русінова, 2017f; Русінова, 2017j). 

Математична модель задачі матиме наступний вигляд: 

N  – кількість проектів розвитку з модернізації парку виробничого 

обладнання; 

M  – кількість забезпечувальних ресурсів, які виділено на проекти 

розвитку з модернізації парку виробничого обладнання промислового 

підприємства; 

A  – кількість ресурсів на реалізацію проектів розвитку з модернізації 

парку виробничого обладнання промислового підприємства, всього; 

ija  – витрати на реалізацію i -го проекту розвитку з модернізації парку 

виробничого обладнання промислового підприємства з встановленою j -ю 

продуктивністю; 

B  – кількість виробничої сировини для роботи ділянки цеху в якому 

відбувається впровадження проектів розвитку з модернізації парку 

виробничого обладнання, всього; 

ib  – обсяг необхідної сировини для i -го проекту розвитку з модернізації 

парку обладнання промислового підприємства; 

С  – кількість виробничого персоналу для роботи ділянки цеху, в якому 

відбувається впровадження проектів розвитку з модернізації парку 

виробничого обладнання, всього; 

іс  – обсяг необхідної кількості трудових ресурсів для i -го проекту 

розвитку з модернізації парку виробничого обладнання промислового підприємства; 

jx  – кількість необхідного обладнання з j -ю продуктивністю, i -го 

проекту розвитку з модернізації парку виробничого обладнання промислового 

підприємства; 
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P  – продуктивність обладнання на ділянці цеху, в якому відбувається 

впровадження проектів розвитку з модернізації парку виробничого обладнання, 

всього. 

Обмеження на обсяги забезпечувальних ресурсів, що використовуються 

при реалізації проектів розвитку з модернізації парку виробничого обладнання 

промислового підприємства: 

Обмеження за витратами, що виділені для реалізації проектів розвитку з 

модернізації парку виробничого обладнання (формула 4.3): 

 

MAxa i

Nj

jij 


,*                                              (4.3) 

 

Обмеження за кількістю виробничої сировини для роботи ділянки цеху в 

якому відбувається впровадження проектів розвитку з модернізації парку 

виробничого обладнання (формула 4.4): 

 

MBxb i

Nj

ji 


,*                                             (4.4) 

 

Обмеження за кількістю трудових ресурсів для роботи ділянки цеху в 

якому відбувається впровадження проектів розвитку з модернізації парку 

виробничого обладнання (формула 4.5): 

 

MСxс i

Nj

ji 


,*                                              (4.5) 

 

Необхідно визначити оптимальну кількість обладнання для кожного i -го 

проекту розвитку з модернізації парку виробничого обладнання промислового 

підприємства, щоб продуктивність була максимальною за встановленими 

ресурсними, сировинними та трудовими обмеженнями. 

Тобто цільова функція матиме наступний вигляд (формула 4.6): 
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max*)( 
Nj

jj xPxY                                            (4.6) 

 

На прикладі плану з модернізації парку виробничого обладнання 

механоскладального цеху №3 ПАТ «Мотор Січ» проведемо апробацію 

запропонованої задачі лінійного програмування та через пошук рішення на базі 

аналізу даних MS Excel знайдемо оптимальні значення у виборі альтернативних 

проектів розвитку при заданих обмеженнях. Фрагмент постановки задачі та 

розрахункові дані представлено на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5. Фрагмент з постановки та вирішення задачі лінійного програмування з 

визначення оптимального вибору альтернативних проектів розвитку з модернізації 

парку виробничого обладнання механоскладального цеху №3 ПАТ «Мотор Січ» 

Примітка: (підсумкові дані) 

 

При визначених даних з плану модернізації парку виробничого 

обладнання механоскладального цеху №3 ПАТ «Мотор Січ», цільова функція 

(4) має вигляд (формула 4.7): 
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max600050007000 321  xxxY                                   (4.7) 

 

Система обмежень за трудовими, сировинними та витратними ресурсами 

має вигляд (формула 4.8): 
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                                         (4.8) 

 

При заданих вихідних даних та обмеженнях цільової функції, 

оптимальною виявляється купівля трьох одиниць нового обладнання, дві 

одиниці існуючого обладнання потребують удосконалення техніко-

економічних характеристик, а проведення ремонту існуючого обладнання 

взагалі недоцільне. 

Отже, при знайдених оптимальних значеннях з вибору альтеративних 

проектів розвитку з модернізації парку виробничого обладнання 

механоскладального цеху №3 ПАТ «Мотор Січ», цільова функція з 

максимізації продуктивності обладнання на виробничій ділянці дорівнюватиме 

33148,9 шт. виробів щомісяця, при повній задіяності трудових ресурсів 

кількістю 30 осіб та ресурсоспоживанні обладнання в обсязі 10809 т. сировини 

при заданому обмеженні в обсязі 17000 т. 

Схематично модель з оптимізації системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку можна 

представити наступним чином (рис. 4.6). 

Таким чином, запропоновано науково-методичний підхід з оптимізації 

системи забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними 

проектами розвитку, в основу якого покладено та вирішено задачу лінійного 

програмування з пошуку оптимальних варіантів з модернізації парку виробничого 

обладнання при заданих ресурсних обмеженнях (Русінова, 2017f; Русінова, 2017j). 



  269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Модель оптимізації системи забезпечення розвитку промислового 

підприємства за альтернативними проектами розвитку 

Примітка: Сформовано автором 

 

Пошук рішення розробленої економіко-математичної моделі забезпечує 

визначення максимальної продуктивності альтернативних варіантів з 

придбання нового, удосконалення або ремонту існуючого обладнання при 

повній задіяності трудових ресурсів та заощадженні виробничої сировини. 

 

 

 

Формування портфелю проектів розвитку

Вибір пріоритетних проектів за цільовим 
критерієм 

Встановлення обмежень на систему 
забезпечення проектів розвитку

Побудова економіко-математичної моделі 
за цільовим критерієм

Пошук рішення

Визначення оптимальних варіантів 
альтернативних проектів розвитку за 

встановленими обмеженнями

Оптимальний розподіл обмежених 
ресурсів системи забезпечення 

Виконання цільового критерію 

Ресурсозаощадження
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4.3. Методичний підхід до управління постачанням матеріального 

забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства 

 

При впровадженні на підприємстві стратегічних проектів розвитку, що 

стосуються виробничої або технологічної сфери та продуктових нововведень, 

система управління повинна гнучко реагувати на зміни, що відбуваються в 

даних сферах. Такі зміни в першу чергу мають вплив на обсяг та якість 

постачання матеріальних засобів промислового підприємства. В залежності від 

глибини впровадження проектів розвитку може відбуватись коригування 

системи постачання на підприємстві (існуючої або новоствореної). 

Згідно з визначенням, поданим у (Максимів та Катарина, 2012), 

матеріальне забезпечення підприємства – це процес забезпечення виробничої 

системи матеріально-технічними цінностями: виробничими фондами та 

управління рухом матеріальних ресурсів від постачальника до кінцевого 

споживача – виробника. 

Управління постачанням матеріального забезпечення передбачає: 

– постановку завдання: включає накопичення інформації про стан 

матеріальних ресурсів підприємства, оцінку матеріаломісткості виробництва та 

його матеріальної потреби, проведення моніторингу наявних ресурсів та 

сировинного ринку потенційних ресурсів, планування потреби у ресурсах; 

– реалізацію поставленого завдання: формування остаточного рішення 

про розвиток сировинної бази підприємства, організацію постачання ресурсів, 

управління запасами матеріально-технічних ресурсів; 

– контроль за ефективністю формування та використання матеріальних 

ресурсів в усіх ланках виробничої системи (Максимів та Катарина, 2012). 

Різні аспекти проблеми постачання матеріального забезпечення було 

висвітлено в наукових працях вітчизняних дослідників. Наприклад, 

С.М. Бортнік (2014) дійшов висновку, що система матеріального забезпечення 

повинна розглядатись з урахуванням концептуальних положень управління 

логістичною системою. На думку автора, удосконалення управління системою 
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матеріального забезпечення підприємств слід здійснювати на основі 

логістичного підходу, що забезпечує раціональну інтеграцію підприємств-

замовників з джерелами ресурсного забезпечення за принципами сорсингового 

постачання. Для реалізації цього завдання С.М. Бортнік пропонує розглядати 

систему матеріального забезпечення як відкриту, адаптивну, інтегровану 

логістичну систему підприємства, що функціонує на принципах сорсингу, який 

забезпечує оптимальне поєднання використання внутрішніх ресурсів 

підприємства з ресурсами зовнішніх джерел постачання (Бортнік, 2014). 

Перевагою у використанні даного підходу є можливість забезпечення 

підприємства найбільш цінними і найбільш важливими ресурсами, підвищення 

альтернативності джерел постачання та зниження ризиків зриву замовлення. 

Проте суттєвим обмеженням в даному підході є складність в створенні 

ефективної взаємодії з декількома постачальниками на вигідних умовах. 

Знов наголошуючи на актуальності застосовування логістичного підходу 

в управлінні постачанням на підприємстві, Т.С. Кравчуновська в роботі (2013) 

доводить, що побудова логістичної системи суттєво змінює взаємодію 

матеріальних потоків, сприяє підвищенню ефективності роботи підприємств та 

зростанню конкурентних переваг за умови дотримання таких умов: 

– забезпечення взаємодії логістичного управління зі стратегією, в цілому 

прийнятою підприємством; 

– можливість розробки й практичного здійснення заходів щодо 

реорганізації і управління потоками; 

– вчасне отримання, передавання, переробка, збереження всієї супутньої 

інформації; 

– можливість здійснення контролю і управління трудовими ресурсами; 

– забезпечення взаємозв’язків з іншими підприємствами й особами щодо 

вироблення і реалізації стратегічної лінії; 

– можливість визначення й урахування ефективності логістики в 

прийнятій системі фінансових показників (Кравчуновська, 2013). 

На думку автора, ефективність проведення логістизації на підприємстві 
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зумовлена наявністю таких чинників, як: 

– ринкова потреба у скороченні тривалості виробництва та збільшенні 

життєвого циклу створюваних об’єктів; 

– поліфункціональність організацій з метою ширшого задоволення потреб 

клієнтів; 

– уніфікація технологій виробництва (Кравчуновська, 2013). 

Не заперечуючи наявних переваг у використанні запропонованого 

підходу, суттєвим обмеженням в його практичній реалізації є акцентування 

уваги лише на одному або декількох процесах, спрямування управлінського 

впливу на оптимізацію окремих потоків. 

Враховуючи специфіку господарювання машинобудівних підприємств, 

доцільним є побудова системи управління матеріальним постачанням на основі 

комплексного логістичного підходу. При цьому керівництво підприємств 

повинно бути компетентним у всіх сферах закупівельного менеджменту, але 

виняткова компетентність може бути затребувана в наступних областях: 

- управління джерелами поставок (розвиток відносин з новими 

постачальниками, їх пошук, створення у них зацікавленості); 

- управління поставками (нові джерела постачання, доступні для роботи 

протягом тривалих термінів і вимагають великих грошових виплат, або на 

критичних закупівлі, що визначають успіх підприємства; мінімізація цін 

поставки; можлива зворотна вертикальна інтеграція); 

- управління матеріалами (комплектуючими) - різні форми складування, 

зберігання і руху запасів. 

Досягнення цілей закупівельної логістики вимагає виконання широкого 

кола стандартних операцій, що сприяють раціоналізації системи закупівель. 

Взаємозв'язок логістики з витратами машинобудівних підприємств 

полягає в скороченні як безпосередньо комерційних витрат, пов'язаних з 

реалізацією продукції, так і собівартості, оскільки з'являється можливість 

оптимізувати витрати на закупівлю сировини, матеріалів, обладнання, а також 

на управління організацією в цілому. 
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Служби закупівель машинобудівних підприємств можуть бути 

побудовані централізовано і децентралізовано. Якщо економічний суб'єкт 

підходить до процесу з позиції децентралізації, то службовці відділів будуть 

самостійно здійснювати закупівлі, кожен для свого підрозділу. Перевагою 

такого підходу є можливо краще знання внутрішніх потреб і більш швидке 

здійснення процесу закупівель. 

Однак у порівнянні з децентралізацією у централізованих закупівель 

набагато більше переваг, основними з яких є: 

- простота стандартизації куплених матеріальних ресурсів або готової 

продукції; 

- відсутність адміністративного дублювання; 

- можливість спільного (декількома відділами підприємства) розміщення 

замовлення у постачальника з метою отримання знижок за великий обсяг 

замовлення; 

- кращий контроль за виконанням зобов'язань із закупівель; 

- розвиток професійних навичок фахівців із закупівель за рахунок 

спеціалізації, професійного прийняття рішень і кращого використання часу. 

Основним недоліком існуючого процесу формування заявок на 

забезпечення є відсутність повноцінного замовника для системи постачання. 

Наслідком цього є складний механізм прийняття рішень в процесі заявочної 

компанії, який характеризується наступними недоліками. 

1) Відсутність необхідних повноважень / відповідальності для оптимізації 

процесів з боку замовника призводить до того, що заявки на забезпечення 

формуються з пропозиції, що фахівець із закупівлі проведе згодом коригування 

в сторону зменшення, виходячи з встановлених лімітів. 

2) Розмитість відповідальності за формування виробничої потреби за 

вартісними і натуральними показниками, оскільки замовники, формуючи 

потребу, не орієнтуючись на вартісні показники. 

3) Несвоєчасність подачі заявок, що не дозволяє організувати ефективний 

вибір постачальника (особливо по обладнанню). 
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Побудова системи матеріально-технічного забезпечення має ґрунтуватися 

на комплексному підході в управлінні матеріальними, інформаційними та 

фінансовими потоками, що виникають між постачальниками і внутрішніми 

підрозділами промислового підприємства на всіх етапах руху матеріально-

технічних ресурсів (далі МТР). 

З метою вдосконалення системи матеріально технічного забезпечення, 

пропонується розкласти її на п’ять взаємопов'язаних одиничних процесів: 

- визначення обсягів закупівлі матеріально-технічних ресурсів; 

- закупівля матеріально-технічних ресурсів; 

- зберігання матеріально-технічних ресурсів; 

- доставка матеріально-технічних ресурсів споживачеві; 

- контроль і оптимізація інтегрованого процесу матеріально-технічного 

забезпечення. 

Повноцінний замовник МТР повинен відповідати за такі функції в рамках 

свого напрямку діяльності: 

- управління технологіями: проведення єдиної політики в процесі 

модернізації, впровадження нових технологій і контроль ефективності 

впровадження нових технологій; 

- забезпечення поточної роботи в рамках свого напрямку діяльності: 

оперативне управління відповідними процесами в виробничих підрозділах 

(цехах), оформлення замовлення уповноваженим підрозділам на організацію 

робіт і забезпечення МТР для підтримки технічного стану технологічного, 

енергетичного, контрольно-вимірювального та допоміжного обладнання, а 

також випуску продукції; 

- управління бюджетом в рамках свого напрямку діяльності: планування 

виробничих завдань, необхідних послуг та матеріально-технічних ресурсів, 

необхідних для виконання поставлених завдань. 

При цьому замовник повинен бути мотивований на економію бюджету і 

якість продукції, а також здійснювати централізоване управління як 

технологічним і виробничим процесами, так і бюджетом в рамках свого 
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напрямку діяльності. 

Основне завдання забезпечення замовників (підрозділів промислового 

підприємства), таким чином, щоб їх вартість і якість, а також час виконання 

кожного замовлення були оптимальними, забезпечуючи тим самим позитивну 

динаміку ключових показників ефективності всієї системи матеріально-

технічного постачання. 

Основою для подальшої реалізації процесу матеріально-технічного 

забезпечення є формування виробничої потреби, яке розглядається з точки зору 

виконання умов, необхідних для ефективної роботи служби постачання в 

умовах створення комплексної системи матеріально-технічного забезпечення: 

- чіткий розподіл функцій замовника і виконавця (системи МТС):  

(відповідальністю системи постачання є виконання заявок в терміни, 

відповідні встановленим часу виконання замовлення і в рамках затверджених 

планових цін; відповідальністю замовника є формування заявки, що відповідає 

вимогам затвердженого виробничого плану і бюджету); 

- наявність у замовника повноважень дозволяють управляти існуючими 

технологіями та інноваціями, а також забезпечувати поточну роботу і керувати 

бюджетом в рамках свого напрямку діяльності; 

- формування потреби в МТР замовником у строки, відповідні часу 

виконання замовлення; 

- забезпечення потреби чіткої специфікації закуповуваних МТР, 

достатньої як для проведення переговорів з потенційними контрагентами, так і 

організації в наслідку процедур вибору постачальника. 

Взаємозв'язок між визначенням обсягів закупівлі МТР та ефективним 

управлінням запасами, підтримується виконанням наступних умов: 

- забезпечення ефективної роботи виробництва в части своєчасного 

забезпечення МТР в точній відповідності з виробничою потребою и підтримку 

страхових запасів по найбільш критичним для виробництва позиціях; 

- оптимізація оборотного капіталу в части запасів МТР: мінімізація 

запасів МТР на складах без Підвищення виробничих ризиків;  



  276 

 

- визначення оптимальних партій поставки, з точки зору економії на 

оптових цінах, економії на транспортуванні, захисту від Підвищення 

закупівельних цін; організація реалізації неліквідних и незатребуваних 

виробництвом МТР; 

- оптимальні співвідношення витрат на управління запасами и 

потенційної економією оборотних коштів з використаних моделей управління 

запасами, а також налаштування параметрів в корпоративній інформаційній 

системі (далі КІС) для зниження трудовитрат замовників (виробничих 

підрозділів) и виконавця (системи МТС). 

Для забезпечення оптимального співвідношення ціни і якості МТР процес 

їх закупівлі, повинен відповідати наступним вимогам: 

- процедури вибору постачальника для різної номенклатури повинні бути 

чітко визначені. При цьому прозорість процедури вибору забезпечує 

оптимальне співвідношення витрат на її проведення і потенційної економією 

бюджету закупівель; 

- організація роботи з підготовки процедур вибору постачальника 

повинна забезпечувати можливість отримання всебічної оцінки отриманих 

пропозицій: чітка і професійна технічна специфікація продукції, формулювання 

умов договору;  

- повнота переліку потенційних постачальників для проведення тендера 

або складання конкурентної карти; 

- об'єктивність вибору постачальника для укладення договору: 

(прозорість застосовуваних оцінок для альтернативних пропозицій при виборі 

постачальника; незалежність і об'єктивність умов для всіх учасників процедур 

вибору постачальника). 

Всі процеси, що відбуваються в транспортно-складському господарстві 

промислового підприємства, а саме зберігання і комплектація МТР, доставка 

МТР замовникам, повинні відповідати таким вимогам: 

- наявність однорівневої складської системи постачання; 

- правильний і своєчасний облік операцій з надходження, зберігання і 
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видачі вантажів; 

- ефективний контроль якості вхідних вантажів; 

- оперативне прийняття рішень з управління запасами і забезпеченням 

виробництва МТР на основі інформації про товари в дорозі; 

- дотримання нормативів тривалості відповідних етапів функціонального 

циклу і створення передумов для їх оптимізації; 

- забезпечення обліку різних вантажних одиниць з метою оптимізації 

складських площ, планування обсягів перевезень; 

- централізація функцій МТС і звільнення виробничих підрозділів від 

непрофільної діяльності; 

- оптимізація транспортних потоків. 

Беручи до уваги специфіку продукції машинобудівних підприємств, 

доцільно створити систему планування потреби в матеріально-технічних 

ресурсах (МТР).  

Основні цілі переходу на систему планування: 

- забезпечення ритмічності планування в ланцюжку збут - виробництво -

МТС; 

- організація ефективних процедур вибору постачальника; 

- планування ефективності планування обсягів до закупівлі. 

При цьому передбачається забезпечити: 

- відповідність термінів формування заявок на забезпечення тривалості 

циклу постачання дозволить знизити ймовірність настання авральних ситуацій і 

підвищити показник виконання заявок на забезпечення МТР; 

- своєчасне формування заявок на забезпечення по номенклатурі з 

тривалим терміном виготовлення дозволить працювати безпосередньо з 

заводами - виробниками або офіційними дилерами, а також організувати вибір 

постачальника на конкурсній основі; 

- використання процедури планування потреби матеріалів в КІС при 

тримісячному горизонті планування дозволить перейти на фактичне 

споживання МТР в рамках встановлених нормативів. 
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Дана система дозволить врахувати специфіку обладнання з тривалим 

терміном виготовлення і дозволить службі постачання укласти річні договори з 

фіксованими цінами. При цьому щомісячні заявки будуть розглядатися як 

коригувальні. 

Заявка на забезпечення МТР подається відповідно до встановлених 

термінів виконання замовлення, для того щоб забезпечити можливість 

ефективного вибору постачальника. 

Час виконання замовлення є одним з основних параметрів виробничого 

планування, воно встановлюється по всій номенклатурі МТР і доводиться до 

відома всіх підрозділів, що беруть участь у формуванні виробничої потреби в 

МТР і центрів відповідальності. Заявка виробництва може бути виконана 

своєчасно, тільки в тому випадку, якщо термін її подачі відповідає часу 

виконання замовлення. Час виконання замовлення є одним з основних 

ключових показників ефективності роботи системи постачання. 

Заявки на обладнання з тривалим циклом виготовлення для ремонтів 

також надходять відповідно до термінів виконання замовлення. Перенесення 

ремонту на більш пізній термін призводить до утворення запасів, які будуть 

обрані при виконанні даного ремонту в наступних періодах. 

Щодо контролю діяльності системи матеріально-технічного забезпечення. 

є виявлення напрямків діяльності, що вимагають подальшого вдосконалення, 

отримання інформації для оцінки виконання завдань керівного та лінійного 

персоналу, а також вироблення шляхів вдосконалення системи матеріально-

технічного забезпечення в рамках єдиної стратегії розвитку підприємства. 

Для досягнення цих цілей, доцільно регулярно проводити оцінку 

результатів діяльності підрозділів системи матеріально-технічного 

забезпечення, в тому числі ефективності внутрішнього і зовнішнього взаємодії 

підрозділів системи, визначати причини відхилень за основними показниками 

діяльності, безперервно виробляти і реалізовувати план дій по оптимізації 

процесів. 

Ключові показники ефективності розробляються для вимірювання 
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виконання оперативних завдань, поставлених перед підрозділами системи 

матеріально-технічного забезпечення на короткострокову перспективу в рамках 

поточної діяльності по процесу постачання в цілому та основних процесів: 

планування закупівель; вибір постачальника; ведення договорів; зберігання, 

комплектація та доставка підрозділам - замовникам; контроль виконання, аналіз 

і вдосконалення процесів матеріально-технічного забезпечення.  

Контроль діяльності системи матеріально-технічного забезпечення, у 

плануванні обсягів закупівлі фіксує своєчасність формування і виконання 

плану закупівель.  

В процесі вибору постачальника контролюють своєчасність та 

максимально можливу прозорих проведення відповідних процедур (тендерів і 

електронних торгів), а також розширення конкурентного середовища, яка 

підвищує рівень ефективності проведених процедур вибору постачальника. 

В процесі ведення договорів, фіксується своєчасність розміщення 

замовлень у постачальників і виконання зобов'язань за договорами поставки 

МТР, якість і своєчасність проведення процедур зовнішнього приймання 

вступників вантажів, дотримання нормативів дебіторської і кредиторської 

заборгованості. 

В процесі зберігання, комплектації і доставки МТР підрозділам-

замовникам фіксується своєчасність обліку вступників на місце зберігання 

МТР, комплектацію та доставку МТР підрозділам-замовникам, реалізацію 

неліквідів, виконання бюджету МТС за статтями витрат, пов'язаних з 

утриманням складського господарства і використанням транспорту. 

Система матеріально-технічного забезпечення має певні ризики в процесі 

реалізації, до основних, з них, можна віднести: 

- непідготовленість персоналу до роботи в рамках нових процесів; 

- небажання персоналу працювати за новими процесам; 

- невідповідність новим процесам налаштувань інформаційної системи; 

- зростання запасів в цехах при переході до однорівневої системи 

постачання; 
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- зростання запасів по допоміжних матеріалів при переході до нових 

моделей управління запасами; 

- зниження оперативності забезпечення цехів на перших етапах роботи 

однорівневої системи постачання; 

- неефективна система планування: замовники не готові до своєчасного і 

якісного формування заявок. 

Для зниження виявлених ризиків необхідно виконання наступних заходів: 

- навчання персоналу роботі з новим процесам; 

- організацію жорсткого контролю з боку адміністрації за залишками 

МТР; 

- забезпечити оперативний облік відпуску МТР у виробництво і запасів в 

цехах; 

- відпрацювання нових методів почати з номенклатури з найбільш 

низькою вартістю, що не призведе до значного заморожування оборотних 

коштів. 

Новим досвідом для вітчизняних промислових підприємств є 

впровадження в процеси управління ланцюгами постачання підприємства на 

основі системи SCM. Так, Г.С. Овчаренко та О.А. Рудківський (2011) 

розкривають даний метод через проходження таких етапів:  

1. PLAN (Планування). У рамках цього процесу з'ясовуються джерела 

поставок, відбувається узагальнення і розстановка пріоритетів у споживчому 

попиті, плануються запаси, визначаються вимоги до системи дистрибуції, а 

також обсяги виробництва, поставок сировини / матеріалів і готової продукції. 

2. SOURCE (Закупівля). У даній категорії виявляються ключові елементи 

управління постачанням, проводиться оцінка та вибір постачальників, 

перевірка якості поставок, укладання контрактів з постачальниками. Також 

сюди відносяться процеси, пов'язані з отриманням матеріалів, як-то: придбання, 

отримання, транспортування, контроль, віддання на зберігання до 

оприбуткування і прибуткування. 

Важливо зауважити, що дії з управління поставками товарів і послуг 
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повинні відповідати планованому або поточному попиту. 

3. MAKE (Виробництво). До цього процесу відносяться виробництво, 

виконання і управління структурними елементами make, що передбачають 

контроль за технологічними змінами, управлінням виробничими потужностями 

(обладнанням, будівлями тощо), виробничими циклами, якістю виробництва, 

графіком виробничих змін і т.ін. Визначаються також і специфічні процедури 

виробництва: власне виробничі процедури та цикли, контроль якості, упаковка, 

зберігання і випуск продукції. Усі складові процесу переробки вхідного 

продукту в готову продукцію повинні відповідати планованому або поточному 

попиту. 

4. DELIVER (Доставка). Даний процес складається з управління 

замовленнями, складом і транспортуванням. Управління замовленнями 

включає створення й реєстрацію замовлень, формування вартості, вибір 

конфігурації товару, а також створення і ведення клієнтської бази, поряд з 

постійним адмініструванням бази даних по товарах і цінах. Управління складом 

передбачає набір дій з підбору та комплектації, упаковки, створення 

спеціальної упаковки / ярлика для клієнта і відвантаження товарів. 

Інфраструктура управління транспортуванням і доставкою визначається 

правилами управління каналами і замовленнями, регулюванням товаропотоків 

для доставки та управлінням якістю доставки. 

5. RETURN (Повернення). У контексті цього процесу визначаються 

структурні елементи повернень товару (дефектних, зайвих, що потребують 

ремонту) як від make до source, так і від deliver: визначення стану продукту, 

його розміщення, запит на авторизацію повернення, складання графіку 

повернень, направлення на знищення й переробку (Овчаренко та Рудківський, 

2011). 

Інші дослідники до цих процесів також включають різні елементи 

післяпродажного обслуговування (Кристофер, 2004; Сток та Ламберт, 2005; 

Уотерс, 2003; Чухрай та Гірна, 2007). 

Основною перевагою у застосуванні даного підходу шляхом виконання 
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всіх перелічених етапів є вирішення завдання з організації, оптимізації та 

гнучкого управління повним виробничим циклом (від постачання, виробництва 

продукції, її складування до доставки до споживачів). Проте, впровадження 

даного підходу в практику вітчизняних промислових підприємств є складним в 

силу різноманітності його складових частин, поєднання їх між собою та 

взаємодії. Окрім того таке впровадження передбачає системність та цілісність, 

адже виокремлення частин або окремих етапів порушить саму концепцію 

управління ланцюгами постачання. 

Спрямованість на загальних витратах стає одним з головних пріоритетів в 

ланцюгах поставок, тому що одні підприємства є постачальниками для інших. 

Динамічні угоди дозволяють управляти, такими ринковими факторами як 

пропозиція і попит, на рівні всього ринку, а також на рівні окремого 

промислового підприємства. Логістика постачання починається з розуміння 

сутності ринку постачальників. По кожній основній групі матеріальних 

ресурсів, повинні розроблятися свої стратегії закупівель. Комбінація 

відповідних стратегій постачання і динамічного середовища, в якій 

здійснюються транзакції по закупкам, надає контрагентам ланцюга поставок 

величезні переваги. Для покращення якості прийнятих рішень у забезпеченні 

матеріальними ресурсами необхідно підвищувати їх узгодженість, завдяки 

збільшенню прозорості інформації. 

Отже, стислий огляд наукових робіт з вирішення проблеми управління 

постачанням матеріального забезпечення на промислових підприємствах 

показав, що найпоширенішим методом є логістичний та окремі його варіативні 

аспекти.  

Стратегія постачання може бути визначена як взаємодія закупівельних, 

комерційних, логістичних та інших видів діяльності, що веде промислове 

підприємство до конкурентних переваг. Якщо промислове підприємство 

отримує більше синергетичного ефекту в ланцюзі постачань, це підвищує 

цінність взаємозв’язку постачальника і кінцевого підприємства-споживача. 

Потреба промислового підприємства в стратегії поставок залежить:  
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- від того, наскільки закупівельна діяльність є стратегічно важливою для 

підприємства. Це визначається параметрами вартості, що додається у частці 

матеріалів в загальних витратах і та ін.; 

- складності ринку поставок, вимірюваного темпами змін в технології або 

появи матеріалів-замінників, складностями для виходу на новий ринок, 

логістичними витратами і наявністю додаткових умов ведення бізнесу. 

Бізнес-стратегія постачання: 

1. Формулюється на рівні топ-менеджменту підприємства. 

2. Акцентує на ефективності закупівельної діяльності. 

3. Ґрунтується на широкому скануванні зовнішнього середовища. 

(частина передається з операційного рівня). 

4. Виконується зверху вниз. 

5. Спрямована на питання, які впливають на майбутні вимоги до 

постачання. 

Найширшою ланкою в матеріально-технічному забезпеченні виробництва 

є логістична підтримка виробничих процесів. Основне завдання логістичної 

підтримки виробництва полягає у виконанні виробничого графіку завдяки 

забезпеченню потоку матеріалів та напівфабрикатів. Додатковою, але не менш 

важливою метою є мінімізація витрат при організації такого забезпечення. 

Стратегія постачання на функціональному рівні промислового 

підприємства: 

1. Приймається на більш низьких рівнях ієрархічної структури 

підприємства. 

2. Ставка на продуктивність закупівельної діяльності. 

3. Ґрунтується на інформації, отриманої від більш обмеженого 

сканування зовнішнього середовища. (інформація, отримана від 

постачальників, може передаватися для формування бізнес-стратегії 

підприємства). 

4. Інтегрування з бізнес-стратегіями. 

5. Спрямованість на питання, які впливають на поточні операційні вимоги 
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і питання постачання. 

Стратегія закупівельної діяльності на операційному рівні визначається 

бізнес-стратегією. А на створення або коригування бізнес - стратегії 

підприємства також можуть впливати інформація і рекомендації, одержувані 

від відділів і менеджерів, що виконують закупівлі. Ступінь такого впливу 

значною мірою залежить від вкладу, який закупівельна діяльність вносить в 

отримання конкурентної переваги промисловим підприємством. 

Ураховуючи результати попередніх досліджень, пропонується 

методичний підхід до управління постачанням матеріального забезпечення 

промислового підприємства (рис. 4.7). 

У процесі розвитку на підприємстві можуть впроваджуватися різні за 

ступенем новизни та прогресивності технології виробництва, що має вплив на 

весь технологічний цикл або на окремі технологічні операції, переділи та ін. В 

залежності від цього поступово може змінюватись кількість та якість 

необхідних для виробництва ресурсів. Дана зміна в першу чергу стосується 

існуючої системи постачання на підприємстві. В залежності від глибини 

реалізації технологічних інновацій на підприємстві і придбаних ресурсів може 

бути застосована одна з описаних стратегій постачання. 

Запропонована структура стратегії розвитку матеріально-технічного забезпечення 

охоплює єдиний стратегічний пріоритет, стратегічні цілі, об'єднані в логіці. 

Відповідно до представленої на рис. 4.7 матриці при виборі 

підприємством стратегії збереження в якості підтримуючої її функціональної 

стратегії постачання розглядається стратегія стабільності. 

У цьому випадку підприємство застосовує наявні (відомі) технології для 

виробництва освоєного продукту, якісні характеристики якого залишаються 

незмінними. 

При необхідності скорочення присутності підприємства на ринку слід 

переглядати рішення, пов'язані з обсягами закупівель і номенклатурою. На 

підтримку стратегії скорочення рекомендується розробка варіантів адаптації 

матеріального постачання (Русінова, 2017g; Русінова, 2017j). 
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Рис. 4.7. Методичний підхід до управління постачанням матеріального 

забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором 

 

При реалізації стратегії інтенсивного зростання змін можуть піддаватися 

якість закуповуваних ресурсів, обсяги закупівель. Номенклатура закуповуваних 

ресурсів, як правило, залишається незмінною, тому що асортимент готових 

виробів розширюється незначно, в основному за рахунок модифікації продукції 

у бік підвищення якості. Інтеграційне зростання потребує перегляду і / або 
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розробки принципово нової стратегії постачання. Така необхідність викликана 

структурними змінами в організації. В цьому випадку пропонується 

застосовувати стратегію адаптації (Ільїна, 2011; 2011a; 2013). 

Стратегічні напрямки розвитку матеріального забезпечення промислових 

підприємств пов'язані з наступними перспективами: 

- підвищення стратегічної значущості постачання; 

- створення стратегічних постачальних центрів; 

- розвиток глобальних постачальників; 

- передача деяких видів постачальницької діяльності на аутсорсинг; 

- розвиток електронних закупівель (постачань); 

- посилення стратегічних комбінацій промислових підприємств з 

підприємствами-постачальниками; 

- розширення обміну ресурсами в ланцюгах поставок; 

- посилення координації підприємств-постачальників; 

- посилення значущості зовнішніх факторів для постачальницької діяльності; 

- підвищення професійного рівня персоналу підприємств-постачальників. 

Таким чином, запропоновано методичний підхід до управління 

постачанням матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового 

підприємства. В основі даного підходу лежить метод вибору стратегії 

матеріального постачання в залежності від ступеня новизни застосовуваної 

технології виробництва та необхідних ресурсів для її підтримання. 

 

 

4.4. Методичний підхід до оцінки підприємств-постачальників 

матеріального забезпечення 

 

Для здійснення вибору оптимального постачальника матеріального 

забезпечення формується опитувальний лист, в який заносять: 

– найбільш відомих постачальників; 

– ціни на матеріальне забезпечення; 

– терміни виконання замовлення; 

– гарантійні зобов'язання та ін. 
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На підставі опитувального листа здійснюється вибір підприємства-

постачальника. Про всі умови співпраці з потенційною або прийнятним 

підприємством-постачальником треба домовлятися до початку співпраці. Чітко 

сформульовані параметри та критерії ефективної співпраці є запорукою 

стабільної роботи без зривів виконання та оплати замовлення і для 

підприємства-постачальника, і для споживача (промислове підприємство). Всі 

досягнуті домовленості та умови співпраці з потенційною або прийнятною 

підприємством-постачальником оформлюються у вигляді контракту (договору). 

Оптимальний для забезпечення виробничих процесів постачальник 

обирається на основі удосконаленої автором моделі визначення оптимального 

постачальника (рис. 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Модель вибору оптимального постачальника 

Примітка: сформовано автором 

 

Удосконалення відбулося за рахунок уведення нових критеріальних 

Складання переліку можливих постачальників, що присутні в галузі 

Аналіз комерційних пропозицій постачальників, порівняння вартості та якості  

Первинний вибір потенційних постачальників 
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розвитком 
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середовища 

Розробка критеріїв оцінювання потенційних постачальників за сферами 

забезпечення розвитку підприємства 

Оцінювання постачальників за визначеними критеріями. Аналіз альтернативних варіантів 

Вибір оптимального постачальника в межах ефективного забезпечення розвитку  

промислового підприємства 
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оцінок. Обґрунтувати вибір постачальника дозволяє система критеріїв, 

розроблена за такими групами показників: виробничі, фінансово-економічні, 

ринкові (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Групи показників оцінювання потенційних постачальників  

Група показників Критерії оцінювання 

Виробничі 

1.1. Стан технічної бази 

1.2. Стан технологічної бази 

1.3. Логістична інфраструктура 

1.4. Стан ресурсної бази 

1.5. Якість продукції 

Фінансово-економічні 

2.1. Фінансовий стан 

2.2. Собівартість продукції 

2.3. Рівень кадрового потенціалу  

Ринкові 

3.1. Ділова репутація та імідж 

3.2. Конкурентна позиція за часткою ринку 

3.3. Географічне розташування 

3.4. Досвід  

3.5. Гнучкість умов співпраці 

Примітка: сформовано автором 

 

Оцінювання постачальника здійснюють за спеціальними шкалами, щоб 

отримати його кількісну оцінку. За кожною групою показників та за 

прийнятими напрямами оцінювання визначено їх вагу. Так само за кожною 

групою показників можна визначити зведені до єдиного показника підсумкові 

середньоарифметичні оцінки. 

Підсумкову оцінку потенційного постачальника пропонуємо 

розраховувати за формулою 4.9: 

 

     
RqCqCqS fp  321 ,                                    (4.9) 

 

де S – підсумкова оцінка потенційного постачальника; 

Cp – середньоарифметичне значення виробничих показників потенційного 

постачальника; 

Cf – середньоарифметичне значення фінансово-економічних показників 
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потенційного постачальника; 

R – середньоарифметичне значення ринкових показників потенційного 

постачальника; 

q1, q2, q3 – вагові значення відповідних груп показників потенційного 

постачальника. 

Рейтинг потенційних постачальників визначається на основі підсумкової 

оцінки S та виглядає як низхідний перелік. 

Можна виділити такі принципи оцінювання постачальника: 

1. Принцип урахування заявленої постачальником вартості матеріальних 

ресурсів і планованої суми транзакційних витрат.  

2. При розрахунку планованих транзакційних витрат слід брати до уваги 

витрати на такі дії як пошук і оцінювання постачальника, переговори й 

укладання угоди, супровід угоди тощо. 

На прийняття рішення про вибір постачальника впливають також дані 

поточного моніторингу ринку постачальників, який необхідно проводити 

постійно. Для цього на кожного постачальника з переліку потенційних і 

схвалених ОПР заводиться карта обліку бальних показників, в яку заносять 

результати інтегральної оцінки одиничного факту виконання замовлення. 

Підприємство-постачальник має оцінюватися за такими показниками (Русінова, 

2016b; Русінова, 2017g; Русінова, 2017j): 

– можливості постачальника (володіючи інформацією про власні  потреби 

в матеріальному забезпеченні (на день \ тиждень \ місяць \ рік) необхідно 

переконатися, що підприємство-постачальник (потенційний або прийнятний) 

може задовольнити ці потреби. Важливою умовою є надійність постачальника, 

відгуки про нього інших підприємств;  

– якість продукції (якість продукції значно впливає на прибуток. 

Визначити якість можна за зразками, щоб зрозуміти, чи відповідає якість 

продукції очікуванням); 

– умови оплати (різні підприємства-постачальники пропонують різні 

умови оплати. Тому, перш ніж підписати договір, потрібно чітко визначити 
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умови платежів. Деякі вимагають повної оплати до моменту відвантаження 

товару. Інші постачальники дають відтермінування платежу); 

– гарантії (чітке та прозоре з'ясування гарантій до моменту укладення 

договору купівлі-продажу з підприємством-постачальником: повернення 

товару, час для обробки претензій і т. ін.); 

– рівень цін (закупівельна ціна повинна бути привабливою. Багато 

підприємств-постачальників пропонують знижки за обсяги закупівель товару);  

– місцезнаходження підприємства-постачальника (розташування фірми-

постачальника впливає на швидкість і вартість доставки) (Як обрати постачальника). 

Кожен з обраних показників оцінюється за п'ятибальною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Шкала оцінки показників потенційного постачальника 

№ 

з/п 

Найменування 

показника 
Критерій оцінки Бальна оцінка 

1 2 3 4 

1. 
Можливості 

постачальника 

Повне задоволення потреби в матеріалах за 

видом та кількістю (щотижня, раз на місяць, раз 

на рік) 

Відмінно – 5 

Часткове задоволення потреби в матеріалах за 

видом та кількістю (щомісяця, раз на рік) 
Добре – 4 

Вибіркове задоволення потреби в матеріалах за 

окремими видами та кількістю (щомісяця, щороку) 
Задовільно – 3 

Кількаразове задоволення потреби в матеріалах 

за видом та кількістю (кожного місяцю, року) 
Незадовільно – 2 

2. 
Якість продукції 

постачальника 

Висока якість матеріалів, підтверджена 

стандартами якості 
Відмінно – 5 

Середня якість матеріалів, підтверджена окремими 

стандартами якості, відсоток браку в межах норми 
Добре – 4 

Задовільна якість матеріалів, підтверджена 

окремими стандартами якості 
Задовільно – 3 

Стандартам якості задовольняють лише частина 

зразків матеріалів, відсоток браку перевищує 

межі норми 

Незадовільно – 2 

3. Умови оплати 

Оплата матеріалів з максимальною відстрочкою 

платежів 

Відмінно – 5 

Оплата матеріалів з відстрочкою платежів на місяць Добре – 4 

Оплата матеріалів з відстрочкою платежів від 10 

до 14 днів 
Задовільно – 3 

Відстрочка платежів відсутня, оплата матеріалів 

до відвантаження 
Незадовільно – 2 
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Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 

4. 

Рівень цін 

fP  - фактична 

ціна матеріалів; 

avP  - середня 

вартість 

аналогічних 

матеріалів на 

ринку 

avf PP 95,0  Відмінно – 5 

avf PP   Добре – 4 

avf PP   Задовільно – 3 

avf PP 2,1  
Незадовільно – 2 

5. 
Гарантії 

постачальника 

Час обробки претензій мінімальний (до тижня), 

гарантії повернення товару повні 
Відмінно – 5 

Час обробки претензій середній (до двох тижнів), 

гарантії повернення товару часткові 
Добре – 4 

Час обробки претензій до трьох тижнів, гарантії 

повернення товару лише за окремими видами та 

в обмеженій кількості 

Задовільно – 3 

Час обробки претензій необмежений (від місяця), 

гарантії повернення товару непрозорі 
Незадовільно – 2 

6. 
Місцезнаходження 

постачальника 

Умови швидкості та вартості доставки 

максимально задовольняють 
Відмінно – 5 

Умови швидкості та вартості доставки 

задовольняють частково 

Добре – 4 

Умови швидкості та вартості доставки 

задовольняють лише за одним критерієм  

Задовільно – 3 

Умови швидкості та вартості доставки є 

неприйнятними 

Незадовільно – 2 

Примітка: сформовано автором 

 

Оцінці піддаються фірми-постачальники з переліку (Русінова, 2016b; 

Русінова, 2017j): 

– потенційних фірм-постачальників;  

– прийнятних фірм-постачальників.  

За результатами проведення оцінки підприємств-постачальників на 

основі таксонометричного методу всі потенційні та прийнятні фірми буде 

проранжовано за значимістю (Русінова, 2017g; Русінова, 2017j). 

В основу таксонометричного методу покладено операції з матрицями. У 

нашому випадку ранжування m  потенційних або прийнятних фірм-

постачальників проводиться за n  показниками. Тоді сукупність всіх значень 
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показників по цій групі потенційних або прийнятних підприємств-

постачальників можна представити у вигляді матриці (формула 4.10): 
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                                         (4.10) 

 

де mi ,,1  – номер показника; 

nj ,,1  – номер підприємства-постачальника. 

Як видно з табл. 1, всі оціночні показники мають різну природу, тому 

наступним кроком буде нормування показників шляхом заміни матриці X  на 

матрицю Z  (формула 4.11): 
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де (формула 4.12): 
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 ,                                              (4.12) 

 

де 



n

j

iji x
m

x
1

1
 – середнє значення i -го показника для всіх потенційних або 

прийнятних підприємств-постачальників; 





n

j

iiji xx
m 1

2)(
1

  – дисперсія значення i -го показника для всіх 

потенційних або прийнятних підприємств-постачальників. 

На наступному кроці проводиться формування «еталонного 
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постачальника». Для цього в будь-якому рядку обирається найбільше (або 

найменше) значення відповідного показника залежно від того, яка його 

оптимальна величина (Ковалев та Волкова, 2002). 

Характеристика еталонного постачальника – це матриця виду (формула 4.13): 
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Розрахунок квазівідстаней ijR  від будь-якої фірми-постачальника до 

еталона дає наступні значення для всіх m  потенційних або прийнятних фірм-

постачальників (формула 4.14): 
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Вибір найкращого постачальника здійснюється методом найменших 

квадратів (МНК). Підприємство-постачальник, що має мінімальне значення jR , 

вважається кращою з представлених до оцінки. 

За отриманою оцінкою підприємства-постачальника відносять до тієї чи 

іншої групи. Група підприємств-постачальників визначається нормативними 

інтервалами, які встановлюються наступною шкалою (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Рекомендовані нормативні інтервали для груп підприємств-постачальників 

№ 

з/п 
Група підприємств-

постачальників 

Інтервал оцінок 

від До 

1. Відмінний постачальник 

(еталонний) 

4,5 5,0 

2. Добрий постачальник 3,6 4,6 

3. Задовільний постачальник 3,0 3,8 

4. Незадовільний постачальник 1,0 2,8 

Примітка: сформовано автором 

 

За результатами оцінки з вибору підприємства-постачальника 

оформлюється перелік прийнятних постачальників за особливою формою, що 
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затверджується ОПР. 

Для верифікації результатів вище наведеної методики оцінки підприємств-

постачальників, використано ієрархічну модель вибору оптимального 

постачальника матеріального забезпечення промислового підприємства. 

Припустимо, що за y ознаками можна порівняти z об’єктів ієрархічної 

системи, яка досліджується за допомогою МАІ. Тоді, в якості початкових даних 

ієрархічної задачі виступають: 

- матриця вимірності yy  попарних порівнянь критеріїв аналізу 

ефективності безвідносно до об’єктів, які будуть за ними порівнюватися; 

- y матриць вимірності zz  попарних порівнянь z об’єктів за кожним з y 

критеріїв. 

Для оцінки пріоритетів критеріїв (об’єктів) для кожної з таких матриць 

обчислюють величини (Грозний та Тарасова, 2014): 

- головний власний вектор (формула 4.15): 
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де 
ijа  − елемент матриці попарних порівнянь, П − математичний символ 

добутку; 

- вектор пріоритетів  (формула 4.16): 
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Щоб оцінити узгодженість висновків, слід обчислити для кожної з 

матриць наступні величини (Грозний та Тарасова, 2014): 

- вектор власних чисел матриці (формула 4.17): 
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- максимальне власне число матриці (формула 4.18): 
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- індекс узгодженості (формула 4.19): 
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- відношення узгодженості (формула 4.20): 

 

     
RI

CI
CR  ,          (4.20) 

 

де значення випадкового індексу RI визначаються з табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Значення випадкового індексу 

z 3 4 5 6 7 

RІ 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 

Примітка: Сформовано автором на основі (Мариненко, 2016) 

 

За проведеним дослідженням ринку та вивченими комерційними 

пропозиціями виявляються підприємства, що можуть виступати постачальниками. 

Перелік попередньо визначених потенційних постачальників, є наступним: 

1. ТОВ «Спецобладнання». 

2. ТОВ «Укрпостач». 

3. ТОВ «Спецдеталь». 



  296 

 

4. ТОВ «Вироб МТЗ». 

5. ТОВ «Спецпостачання». 

З метою вибору оптимального постачальника удосконалено систему 

показників та критеріїв їх оцінки (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Показники та критерії оцінки потенційних постачальників  

№ 

з/п 
Найменування показника Критерій 

1. Термін виконання Точно в визначений строк згідно договору 

Одне чи декілька прострочень термінів (до 3х днів) 

Одне чи декілька прострочень термінів (більше 3х днів, або 

тижня) 

Повне невиконання обсягу робіт в визначений термін 

2. Ступінь реагування до 

змін 

3 дні 

5 дні 

7 днів 

14–15 днів 

3. Виконання у відповідності 

вимогам 

 

Рівень задоволеності висунутим вимогам проекту 

Рівень часткового задоволення висунутим вимогам 

Рівень неповного задоволення висунутим вимогам 
 

4. Рівень розвитку системи 

менеджменту якості 

відповідно вимог МС ISO 

9000 

Відповідність міжнародним стандартам 

Система менеджменту якості впроваджена, але функціонує 

неповністю 

Система менеджменту якості лише на стадії впровадження 

Примітка: удосконалено автором 

Складемо матрицю попарних порівнянь зазначених показників (табл.4.7), 

використовуючи експертні оцінки показників ефективності згідно зі шкалою Сааті. 

Таблиця 4.7 

Матриця попарних порівнянь показників оцінки постачальників у МАІ 

Показники оцінки потенційних 

постачальників 

В
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і 

1 2 3 4 5 6 

Виконання поставок за встановленими 

вимогами 

1 2 8 6 3 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 

Виконання поставок в задані терміни 1/2 1 6 5 3 

Ступінь реагування до змін 1/8 1/6 1 1/6 1/8 

Рівень цін 1/6 1/5 6 1 1/5 

Рівень розвитку системи менеджменту 

якості 

1/3 1/3 8 5 1 

Примітка: сформовано автором 

 

Числові дані експертних оцінок, представлених у табл. 4.7, дають 

можливість розрахувати значення компонент власного вектору, вектору 

пріоритетів та вектору власних чисел для показників оцінки постачальників. 

За кожним із 5 показників порівняємо між собою попарно 5 підприємств, 

що можуть виступати в ролі постачальників. У результаті маємо матриці 

попарних порівнянь об’єктів (табл. 4.8 – 4.12). 

Матрицю попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Виконання поставок за встановленими вимогами» наведено в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Матриця попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Виконання поставок за встановленими вимогами» 

Виконання поставок за встановленими вимогами 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

ТОВ «Спецобладнання» 1 2 8 1/3 6 

ТОВ «Укрпостач» 1/2 1 8 1/3 7 

ТОВ «Спецдеталь» 1/8 1/8 1 1/7 1/9 

ТОВ «Вироб МТЗ» 3 3 7 1 6 

ТОВ «Спецпостачання» 1/6 1/7 9 1/6 1 

Примітка: сформовано автором 

 

Матрицю попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Виконання поставок в задані терміни» наведено в табл. 4.9. 
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Таблиця 4.9 

Матриця попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Виконання поставок в задані терміни» 

Виконання поставок в задані терміни 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п

ец
п

о
ст

ач
ан

н
я»

 

ТОВ «Спецобладнання» 1 5 9 1/2 6 

ТОВ «Укрпостач» 1/5 1 8 1/4 7 

ТОВ «Спецдеталь» 1/9 1/8 1 1/6 1/2 

ТОВ «Вироб МТЗ» 2 4 6 1 5 

ТОВ «Спецпостачання» 1/6 1/7 2 1/5 1 

Примітка: сформовано автором 

 

Матрицю попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Ступінь реагування до змін» наведено в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

Матриця попарних порівнянь потенційних постачальників  

за ознакою «Ступінь реагування до змін» 

Ступінь реагування до змін 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

ТОВ «Спецобладнання» 1 1/4 6 1/5 7 

ТОВ «Укрпостач» 4 1 4 1/3 7 

ТОВ «Спецдеталь» 1/6 1/4 1 1/6 3 

ТОВ «Вироб МТЗ» 5 3 6 1 9 

ТОВ «Спецпостачання» 1/7 1/7 1/3 1/9 1 

Примітка: сформовано автором 

Матрицю попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Рівень цін» наведено в табл. 4.11. 
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Таблиця 4.11 

Матриця попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою «Рівень цін» 

Рівень цін 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

ТОВ «Спецобладнання» 1 7 8 2 7 

ТОВ «Укрпостач» 1/7 1 7 1/2 6 

ТОВ «Спецдеталь» 1/8 1/7 1 1/5 1/6 

ТОВ «Вироб МТЗ» 1/2 2 5 1 4 

ТОВ «Спецпостачання» 1/7 1/6 6 1/4 1 

Примітка: сформовано автором 

 

Матрицю попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою 

«Рівень розвитку системи менеджменту якості» наведено в табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Матриця попарних порівнянь потенційних постачальників за ознакою «Рівень 

розвитку системи менеджменту якості» 

Рівень розвитку системи менеджменту 

якості 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

ТОВ «Спецобладнання» 1 4 7 1/3 8 

ТОВ «Укрпостач» 1/4 1 7 1/6 9 

ТОВ «Спецдеталь» 1/7 1/7 1 1/6 3 

ТОВ «Вироб МТЗ» 3 6 6 1 7 

ТОВ «Спецпостачання» 1/8 1/9 1/3 1/7 1 

Примітка: сформовано автором 

 

Відповідно, експертні оцінки з таблиць 4.8 – 4.12 служать основою для 

розрахунків пріоритетів потенційних постачальників за кожною з п’яти 

представлених ознак (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.13 

Розрахунок пріоритетів показників 

A 

В
и
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м
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м
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к
о
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Vi Pi λ 

Виконання поставок за 

встановленими вимогами 

1 2 8 6 3 2,570 0,299 6,150 

Виконання поставок в 

задані терміни 

1/2 1 6 5 3 1,680 0,195 6,331 

Ступінь реагування до змін 1/8 1/6 1 1/6 1/8 0,199 0,023 6,967 

Рівень цін 1/6 1/5 6 1 1/5 0,434 0,050 7,017 

Рівень розвитку системи 

менеджменту якості 

1/3 1/3 8 5 1 0,981 0,114 6,838 

Примітка: сформовано автором 

 

У наступному підрозділі представлені обчислення вказаних компонент 

для матриці попарних порівнянь показників оцінки постачальників та власне 

самих постачальників за кваліфікаційними ознаками, використовуючи формули 

(4.14) – (4.18). 

Таблиця 4.14 

Розрахунок пріоритетів постачальників за показником «Виконання поставок за 

встановленими вимогами» 

Виконання поставок за 

встановленими 

вимогами 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
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С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
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В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
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С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

Vi Pi λ 

ТОВ «Спецобладнання» 1 2 8 1/3 6 2,000 0,265 5,410 

ТОВ «Укрпостач» 1/2 1 8 1/3 7 1,563 0,207 5,611 

ТОВ «Спецдеталь» 1/8 1/8 1 1/7 1/9 0,190 0,025 6,107 

ТОВ «Вироб МТЗ» 3 3 7 1 6 3,277 0,434 5,608 

ТОВ «Спецпостачання» 1/6 1/7 9 1/6 1 0,514 0,068 6,479 

Примітка: сформовано автором 
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Таблиця 4.15 

Розрахунок пріоритетів постачальників за показником «Виконання поставок в 

задані терміни» 

Виконання поставок в 

задані терміни 

Т
О

В
 «

С
п
ец

об
ла

дн
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
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С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
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В
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В
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р
о
б
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Т

З
»
 

Т
О

В
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С
п
ец

п
ос

та
ча

н
н
я»

 

Vi Pi Λ 

ТОВ «Спецобладнання» 1 5 9 1/2 6 2,667 0,354 5,624 

ТОВ «Укрпостач» 1/5 1 8 1/4 7 1,229 0,163 5,973 

ТОВ «Спецдеталь» 1/9 1/8 1 1/6 1/2 0,259 0,034 5,430 

ТОВ «Вироб МТЗ» 2 4 6 1 5 2,993 0,397 5,602 

ТОВ «Спецпостачання» 1/6 1/7 2 1/5 1 0,394 0,052 5,403 

Примітка: сформовано автором 

 

Визначемо оптимального постачальника засобами МАІ. 

Обчислимо показники узгодженості за формулами (4.18) – (4.20). 

Максимальне власне число матриці λ=6.620. 

Значення RI=1.24. 

Індекс узгодженості CI=0.124; відношення узгодженості CR=0.100. 

Таблиця 4.16 

Розрахунок пріоритетів постачальників за показником  

«Ступінь реагування до змін» 

Ступінь реагування до 

змін 

Т
О

В
 «

С
п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
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С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
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В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

Vi Pi λ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Спецобладнання» 1 1/4 6 1/5 7 1,160 0,150 5,921 

ТОВ «Укрпостач» 4 1 4 1/3 7 2,063 0,267 5,566 

ТОВ «Спецдеталь» 1/6 1/4 1 1/6 3 0,461 0,060 5,463 
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Продовження табл. 4.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Вироб МТЗ» 5 3 6 1 9 3,817 0,493 5,426 

ТОВ «Спецпостачання» 1/7 1/7 1/3 1/9 1 0,238 0,031 5,371 

Примітка: сформовано автором 

Таблиця 4.17 

Розрахунок пріоритетів постачальників за показником «Рівень цін» 

Рівень цін 
Т

О
В

 «
С

п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О

В
 «

У
к
р
п

о
ст

ач
»

 

Т
О

В
 «

С
п

ец
д

ет
ал

ь
»
 

Т
О

В
 «

В
и

р
о
б

 М
Т

З
»
 

Т
О

В
 «

С
п
ец

п
о
ст

ач
ан

н
я»

 

Vi Pi λ 

ТОВ «Спецобладнання» 1 7 8 2 7 3,792 0,499 5,686 

ТОВ «Укрпостач» 1/7 1 7 1/2 6 1,246 0,164 5,911 

ТОВ «Спецдеталь» 1/8 1/7 1 1/5 1/6 0,226 0,030 5,865 

ТОВ «Вироб МТЗ» 1/2 2 5 1 4 1,821 0,240 5,160 

ТОВ «Спецпостачання» 1/7 1/6 6 1/4 1 0,514 0,068 5,991 

Примітка: сформовано автором 

 

Застосуємо формули (4.15) – (4.20) для матриць попарних порівнянь 

постачальників за кожним із показників. Визначено, що RI=1.12. 

Максимальне власне число матриці λ=5.843. Індекс узгодженості 

СI=0.211; відношення узгодженості CR=0.188. 

Таблиця 4.18 

Розрахунок пріоритетів постачальників за показником «Рівень розвитку 

системи менеджменту якості» 

Рівень розвитку системи 

менеджменту якості 

Т
О

В
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п
ец

о
б
л
ад

н
ан

н
я»

 

Т
О
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о
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Т
О

В
 «
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»
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о
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»
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В
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С
п
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п
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н
я»

 

Vi Pi λ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Спецобладнання» 1 4 7 1/3 8 2,369 0,297 5,539 
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Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Укрпостач» 1/4 1 7 1/6 9 1,213 0,152 6,028 

ТОВ «Спецдеталь» 1/7 1/7 1 1/6 3 0,400 0,050 5,586 

ТОВ «Вироб МТЗ» 3 6 6 1 7 3,764 0,472 5,888 

ТОВ «Спецпостачання» 1/8 1/9 1/3 1/7 1 0,231 0,029 5,765 

Примітка: сформовано автором 

 

Максимальне власне число матриці λ=5.606. Індекс узгодженості 

CI=0.152; відношення узгодженості CR=0.135. 

Максимальне власне число матриці λ=5.549. Індекс узгодженості 

CI=0.137; відношення узгодженості CR=0.123. 

Максимальне власне число матриці λ=5.723. Індекс узгодженості 

CI=0.181; відношення узгодженості CR=0.161. 

Максимальне власне число матриці λ=5.761. Індекс узгодженості 

CI=0.190; відношення узгодженості CR=0.170. 

Проведемо синтез локальних пріоритетів, перемноживши матрицю, 

складену з векторів пріоритетів табл. 4.13 – 4.18, та вектор пріоритетів з 

табл. 4.12. 

 

0,265 0,499 0,354 0,079 0,150 0,297  0,299  0,270 

0,207 0,164 0,163 0,482 0,267 0,152  0,195  0,224 

0,025 0,030 0,034 0,113 0,060 0,050 X 0,023 = 0,044 

0,434 0,240 0,397 0,298 0,493 0,472  0,050  0,412 

0,068 0,068 0,052 0,028 0,031 0,029  0,318  0,049 

 

Таким чином, підприємству ТОВ «Спецобладнання» слід віддати 27% 

переваги, ТОВ «Укрпостач» – 22,4%, ТОВ «Спецдеталь» – 4,4%, 

ТОВ «Вироб МТЗ» - 41,2% ТОВ «Спецпостачання» – 4,9%. 

Можна зробити висновок, що найбільший пріоритет має 
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ТОВ «Вироб МТЗ», якому і слід віддати перевагу як оптимальному 

постачальнику. 

Запропонована модель вибору постачальників дозволяє: 

- залучати до процедур вибору тільки тих постачальників, які здатні 

ефективно організувати поставки і пройшли перевірку з точки зору 

економічної безпеки для підприємства. В даному випадку неспроможні 

постачальники і постачальники, що мають сумнівну репутацію на ринку, не 

матимуть можливість здійснювати поставки; 

- формувати рейтинг постачальника на підставі об'єктивної інформації, 

що вноситься в інформаційну систему за підсумками виконання зобов'язань за 

договором, а саме, термінів поставки, якості МТР і т.ін. Використання моделі 

дозволить ранжувати постачальників з точки зору їх ефективності для 

підприємства, і безпосередньо при ухваленні рішення про вибір віддавати 

перевагу при інших рівних умовах постачальнику з високим рейтингом, з 

іншого боку, до постачальникам, рейтинг яких впав нижче критичної межі, 

застосовувати санкції аж до виключення з реєстру постачальників; 

- створювати перелік самих надійних і ефективних постачальників на 

основі накопичених даних в інформаційній системі, за досить тривалий період 

часу. З такими постачальниками необхідно розвивати стратегічні партнерські 

відносини, засновані на взаємовигідній співпраці і глибокої інтеграції, 

зокрема, пов'язаної з синхронізацією виробничих програм; 

- підвищувати якість продукції, що випускається підприємства за 

рахунок залучення постачальників, здатних здійснювати поставки МТР з 

мінімальним ризиком для клієнта, відхилення за якістю і строками поставки; 

- мінімізувати вплив людського фактора і суб'єктивізм при прийнятті 

рішення в силу наявності об'єктивної інформації, знехтувати якої практично 

неможливо; 

- підвищити імідж підприємства на ринку в силу встановлених єдиних 

правил для постачальників, відповідно до яких переможцем називається 

найдостойніший. Наявність даної системи стимулює постачальників 
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покращувати якість своєї роботи з клієнтом і домагатися підвищення 

рейтингу; 

- зміцнювати і розвивати систему якості підприємства відповідно до 

вимог стандарту ISO. 

Таким чином, в залежності від глибини реалізації проектів розвитку, що 

викликають якісні та кількісні зміни в існуючій або новоствореній системі 

постачання матеріального забезпечення, це дозволяє визначити найкращого 

постачальника з потенційних або прийнятних, встановити сильні та слабкі 

сторони взаємодії з обраним підприємством-постачальником. З урахуванням 

визначених переваг та обмежень у використанні, для верифікації результатів 

оцінки, використано ієрархічну модель вибору оптимального постачальника. 

Розрахунки пріоритетів попередньо визначених потенційних постачальників, 

за показниками (термін виконання, ступінь реагування до змін, виконання у 

відповідності вимогам, рівень розвитку системи менеджменту якості 

відповідно вимог МС ISO 9000), дали можливість підтвердити оптимальність 

попереднього вибору. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На основі побудови економіко-математичної моделі оцінки впливу 

складових системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку 

промислового підприємства стає можливим отримати конкретні величини 

залежності проекту розвитку від компонент системи забезпечення. На базі 

представленої моделі стає можливим робити прогнози реалізації проектів 

розвитку в залежності від кількості/якості забезпечуюючих ресурсів та 

приймати управлінські рішення, спрямовані на стимулювання пріоритетних 

факторів, що мають найбільший вплив на кінцеві показники реалізації 

проектів розвитку. Доведено, що за аналогічним алгоритмом можна провести 

оцінку впливу факторів зовнішнього середовища, спочатку розбивши їх на 
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групи та на основі експертного аналізу обравши найбільш значимі, що можуть 

бути задіяні в моделі. 

2. Результати розрахунку показали обґрунтований набір факторів, які 

найбільше вплинули на реалізацію проектів розвитку. Так, значення 

відповідних коефіцієнтів кореляції та детермінації наближується до одиниці, 

отримані величини за критерієм Фішера більше встановленого критичного 

мінімуму. Доведено, що розрахункові результати моделі можуть служити 

дієвим інструментом управління, що, насамперед, дозволить визначити 

найбільш суттєві завдання, вирішення яких підвищить ефективність реалізації 

проектів розвитку промислового підприємства та супутніх стратегічних 

заходів. 

3. Запропоновано науково-методичний підхід з оптимізації системи 

забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними 

проектами розвитку в основу якого покладено та вирішено задачу лінійного 

програмування з пошуку оптимальних варіантів з модернізації парку 

виробничого обладнання при заданих ресурсних обмеженнях. Пошук рішення 

розробленої економіко-математичної моделі забезпечує визначення 

максимальної продуктивності альтернативних варіантів з покупки нового, 

вдосконалення або ремонту існуючого обладнання при повній задіяності 

трудових ресурсів та заощадженні виробничої сировини. 

4. Визначено стратегічні напрямки та перспективи розвитку 

матеріального забезпечення промислових підприємств: підвищення 

стратегічної значущості постачання; створення стратегічних постачальних 

центрів; розвиток глобальних постачальників; передача деяких видів 

постачальницької діяльності на аутсорсинг; розвиток електронних закупівель 

(постачань); посилення стратегічних комбінацій промислових підприємств з 

підприємствами-постачальниками; розширення обміну ресурсами в ланцюгах 

поставок; посилення координації підприємств-постачальників; посилення 

значущості зовнішніх факторів для постачальницької діяльності; підвищення 

професійного рівня персоналу підприємств-постачальників. 
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5. Доведено, що при виборі підприємством стратегії збереження, в якості 

підтримуючої її функціональної стратегії постачання розглядається стратегія 

стабільності. На підтримку стратегії скорочення рекомендується розробка 

варіантів адаптації матеріального постачання. При реалізації стратегії 

інтенсивного зростання, змін можуть піддаватися якість закуповуваних 

ресурсів, обсяги закупівель. Інтеграційне зростання потребує перегляду і / або 

розробки принципово нової стратегії постачання, стратегія адаптації. викликана 

структурними змінами в організації. На базі вибору стратегії матеріального 

постачання в залежності від ступеня новизни застосовуваної технології 

виробництва та необхідних ресурсів для її підтримання, запропоновано 

методичний підхід до управління постачанням матеріального забезпечення в 

процесі розвитку промислового підприємства.  

6. Для досягнення ефективності реалізації процесів забезпечення 

розвитку промислового підприємства доцільно регулярно проводити оцінку 

результатів діяльності підрозділів системи матеріально-технічного 

забезпечення, в тому числі ефективності внутрішнього і зовнішнього взаємодії 

підрозділів системи, визначати причини відхилень за основними показниками 

діяльності, безперервно виробляти і реалізовувати план дій по оптимізації 

процесів. 

7. Для вимірювання виконання оперативних завдань, поставлених перед 

підрозділами системи матеріально-технічного забезпечення на 

короткострокову перспективу в рамках поточної діяльності по процесу 

постачання в цілому та основних процесів - розробляються ключові показники 

ефективності: планування закупівель; вибір постачальника; ведення договорів; 

зберігання, комплектація та доставка підрозділам - замовникам; контроль 

виконання, аналіз і вдосконалення процесів матеріально-технічного 

забезпечення. 

8. Основою для подальшої реалізації процесу матеріально-технічного 

забезпечення є формування виробничої потреби, яке розглядається з точки 

зору виконання умов, необхідних для ефективної роботи служби постачання в 
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умовах створення комплексної системи матеріально-технічного забезпечення. 

Замовник матеріально-технічного забезпечення повинен бути 

мотивований на економію бюджету і якість продукції, а також здійснювати 

централізоване управління як технологічним і виробничим процесами, так і 

бюджетом в рамках свого напрямку діяльності. Основне завдання 

забезпечення замовників (підрозділів промислового підприємства), в тому, 

щоб їх вартість і якість, а також час виконання кожного замовлення були 

оптимальними, забезпечуючи тим самим позитивну динаміку ключових 

показників ефективності всієї системи матеріально-технічного постачання. 

9. Побудова системи матеріально-технічного забезпечення має 

ґрунтуватися на комплексному підході в управлінні матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками, що виникають між 

постачальниками і внутрішніми підрозділами промислового підприємства на 

всіх етапах руху матеріально-технічних ресурсів. 

З метою вдосконалення системи матеріально технічного забезпечення, 

пропонується п’ять взаємопов'язаних одиничних процесів: 

- визначення обсягів закупівлі матеріально-технічних ресурсів; 

- закупівля матеріально-технічних ресурсів; 

- зберігання матеріально-технічних ресурсів; 

- доставка матеріально-технічних ресурсів споживачеві; 

- контроль і оптимізація інтегрованого процесу матеріально-технічного 

забезпечення. 

10. Для визначення найкращого постачальника з потенційних або 

прийнятних та встановлення сильних та слабких сторін їх взаємодії, в 

залежності від глибини реалізації проектів розвитку, що викликають якісні та 

кількісні зміни в існуючій або новоствореній системі постачання матеріального 

забезпечення,запропоновано метод оцінки підприємств – постачальників. Вибір 

найкращого постачальника здійснюється методом найменших квадратів (МНК). 

Підприємство-постачальник, що має мінімальне значення вважається кращим з 

представлених до оцінки. За отриманою оцінкою підприємства-постачальника 
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відносять до тієї чи іншої групи. 

11. Для верифікації результатів оцінки, використано ієрархічну модель 

вибору оптимального постачальника. Розрахунки пріоритетів попередньо 

визначених потенційних постачальників, за показниками (термін виконання, 

ступінь реагування до змін, виконання у відповідності вимогам, рівень розвитку 

системи менеджменту якості відповідно вимог МС ISO 9000), дали можливість 

підтвердити оптимальність попереднього вибору. 

 

Результати дослідження за розділом 4 відображені у наступних 

публікаціях: (Русінова, Радько та Малевський, 2007b; Русінова та Малевський, 

2011; Русінова, 2016b; Русінова, 2016d; Русінова, 2017f; Русінова, 2017g; 

Русінова, 2017i; Русінова, 2017j). 
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РОЗДІЛ 5 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

5.1. Моделювання дивергентно-конвергентного підходу до 

конкуренто-орієнтованого цілепокладання при розвитку промислового 

підприємства  

 

У стратегії розвитку промислового підприємства важливим етапом є 

формування системи цілей. 

Застосування дивергентно-конвергентного підходу для вирішення цієї 

задачі дозволить, як ми доводили у попередніх розділах, розширити перелік 

можливих цілей розвитку, піддати їх верифікації і обґрунтувати в результаті 

стратегію розвитку підприємства в цілому. 

Послідовність цілепокладання промислового підприємства можна 

представити як спіраль, що розширюється, а потім звужується, або як дві 

піраміди цілей, які змикаються своїми основами й на кожному рівні мають 

відповідні моделі порівняння з конкурентами або моделі оцінювання 

важливості та досяжності цілей (Русінова, 2017c; Русінова, 2017j). Загальна 

схема запропонованого дивергентно-конвергентного підходу до конкуренто-

орієнтованого цілепокладання промислового підприємства має вигляд, 

представлений на рис. 5.1.  

На першому етапі дивергентної стадії здійснюється порівняння 

результатів діяльності досліджуваного підприємства з показниками 

ефективності конкурентів. Результатом цього етапу є встановлення цільових 

показників ефективності на рівні кращих конкурентів. Таким чином задається 

база для подальшого дослідження перспектив промислового підприємства та 

побудови більш широкого «віяла» цілей. 
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Дивергентна стадія 

Порівняння з ефективністю 

конкурентів та встановлення 

цільових показників ефективності 

на рівні кращих конкурентів 

Порівняння з бізнес-процесами конкурентів 

та формування цілей для перебудови своїх 

бізнес-процесів 

Формування ієрархії цілей для того, щоб стати 

лідером у кожній сфері діяльності 

Оцінювання витрат ресурсів на досягнення 

встановлених на попередньому етапі цілей 
 

Секвестр цілей відповідно до наявних 

ресурсів 

 

Формування графіку виконання 

цілей 

Конвергентна стадія 

Як показники ефективності підприємств-конкурентів пропонується 

використовувати такі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Дивергентно-конвергентний підхід до конкуренто-орієнтованого 

цілепокладання промислового підприємства  

Примітка: розроблено автором 

 

– обсяг реалізації продукції; 

– рентабельність; 

– чистий прибуток (Гришина, 2013). 

Причому показники рентабельності та чистого прибутку є основними, а 

обсягу реалізації продукції – допоміжним. Рентабельність використовується 

при необхідності аналізу за допомогою відносних показників, чистий прибуток 



  312 

 

– при аналізі абсолютних показників ефективності конкурентів. При порівняні 

показників ефективності з конкурентами пропонується для кожного з 

підприємств конкурентів встановлювати його важливість з погляду впливу на 

сферу діяльності підприємства в цілому. Тобто, для кожного конкурента 

встановлюється його вага, а загальний мінімальний показник ефективності, 

якого слід намагатись досягти промисловому підприємству, розраховується як 

зважене від відповідних показників конкурентів. Одночасно, максимальний 

показник, при якому підприємство може вважати себе лідером, має 

дорівнювати максимальному з усіх показників конкурентів з урахуванням 

поправкового коефіцієнту (формула 5.1): 
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(5.1) 

де RG – цільовий показник ефективності промислового підприємства 

(рентабельність, чистий прибуток або інший); 

iw – обсяги реалізації продукції підприємства-конкурента; 

iR – показник ефективності підприємства-конкурента; 

 – поправковий коефіцієнт, який може бути більше одиниці, якщо 

підприємство намагається стати безперечним лідером у галузі, або менше 

одиниці, якщо можливості підприємства не дозволяють йому стати лідером;  

Ii ,...,1 – індекс підприємства-конкурента; 

I – кількість підприємств-конкурентів, що аналізуються. 

Наступним етапом дивергентної стадії є порівняння з бізнес-процесами 

конкурентів та формування цілей для перебудови своїх бізнес-процесів. 

Базовим при цьому є встановлений на попередньому етапі діапазон показника 

головної цілі. При формуванні моделі цілепокладання на цьому етапі 

встановлено припущення, що кожен бізнес-процес, який розглядається, має 

вплив на головну ціль та цей вплив може бути оцінено. Як взірець для 
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реформування бізнес-процесів промислового підприємства обираються 

відповідні бізнес-процеси підприємств-конкурентів (Лепа, Охтень та 

Прокопенко, 2016). 

При формуванні системи допоміжних цілей для кожного бізнес-процесу 

аналізується вплив сфери, до якої належить бізнес-процес, на головну ціль та 

різниця між ефективністю цього бізнес-процесу на промисловому підприємстві 

та на підприємствах-конкурентах. Допоміжна ціль включається до системи 

цілепокладання, якщо (формула 5.2): 

 

,S
d LS   
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d LGSF   

(5.2) 

де dS – показник ефективності d -ої сфери діяльності промислового 

підприємства; 

SL  – мінімальне значення показника ефективності, при якому промислове 

підприємство може вважати значення ефективності окремої сфери задовільним; 

,,...,1








ddKd BBM – медіана множини ефективностей окремих бізнес-

процесів; 

,,...,1








ddKd BB – множина ефективностей окремих бізнес-процесів, які 

відносяться до d -ої сфери діяльності промислового підприємства; 

DK – кількість бізнес-процесів, які відносяться до d -ої сфери діяльності 

промислового підприємства; 

),( R
d GSF – функція, яка відображає залежність між ефективністю d -ої 

сфери діяльності промислового підприємства та його глобальною ціллю; 

GL – значення, при якому залежність між ефективністю d -ої сфери 
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діяльності промислового підприємства та його глобальною ціллю можна 

вважати суттєвою (в загальному випадку дорівнює 0,7 та більше). 

Етап формування ієрархії цілей дає можливість забезпечити розвиток 

промислового підприємства у кожній сфері діяльності. Для цього пропонується 

встановити залежності між допоміжними цілями, тобто такими, які мають бути 

виконані раніше, а які пізніше. При цьому виникають допоміжні цілі другого 

порядку – які не було встановлено безпосередньо на попередньому етапі, але 

досягнення яких необхідно для реалізації допоміжних цілей першого порядку. 

Оформлення ієрархії допоміжних цілей першого та другого порядку 

пропонується здійснювати за допомогою теорії графів, а аналіз зв’язків між 

цілями за допомогою моделі критичного шляху (CPM – Critical path method). 

При цьому кожна ціль описується як перелік необхідних для її досягнення 

пов’язаних цілей та витрат часу на досягнення цих цілей (формула 5.3): 
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(5.3) 

де RG – головна ціль промислового підприємства; 

 11, ss TG  – множина допоміжних цілей першого порядку, яких необхідно 

досягти для досягнення головної цілі промислового підприємства, та оцінки 

часу, який потрібен для їх досягнення; 







 11

11 , ss ee
TG  – множина допоміжних цілей першого порядку ( 1

1se
G ), яких 

необхідно досягти для досягнення цілі 
1
sG , та оцінки часу ( 1

1se
T ), який потрібен 

для їх досягнення; 







 22

22 , ss ee
TG  – множина допоміжних цілей другого порядку ( 2

2se
G ), яких 
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необхідно досягти для досягнення цілі 
1
sG , та оцінки часу ( 2

2se
T ), який потрібен 

для їх досягнення; 







 22

22 , hh ee
TG  – множина допоміжних цілей другого порядку ( 2

2he
G ), яких 

необхідно досягти для досягнення цілі
2
hG , та оцінки часу ( 2

2he
T ), який потрібен 

для їх досягнення; 

Ss ,...,1  – індекси допоміжних цілей першого порядку; 

Hh ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку; 

ss Ee 11 ,...,1  – індекси допоміжних цілей першого порядку, які необхідні 

для досягнення s -ї допоміжної цілі першого порядку ( sE1  – кількість таких 

цілей); 

ss Ee 22 ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку, які необхідні 

для досягнення s -ї допоміжної цілі першого порядку ( sE2  – кількість таких 

цілей); 

hh Ee 22 ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку, які необхідні 

для досягнення h -ї допоміжної цілі другого порядку ( hE2  – кількість таких 

цілей). 

Оцінювання витрат часу на досягнення цілей дозволяє розділити 

цілепокладання на стратегічне, оперативне та тактичне. У свою чергу, наявність 

часових планів цілепокладання є основою для аналізу необхідних для 

досягнення цих цілей ресурсів, джерел та графіків їх надходження. 

Таким чином, після формування максимально можливого «віяла» цілей 

може бути здійснено перехід до конвергентної стадії цілепокладання. На 

першому етапі цієї стадії пропонується здійснювати оцінювання витрат ресурсів на 

досягнення встановлених на попередньому етапі цілей (Русінова, 2017c). 

Ресурси, які можуть використовуватись промисловим підприємством, 

пропонується розділяти на фінансові та інші. Причому інші ресурси можуть 



  316 

 

бути переведені у фінансові. Такий підхід обґрунтовано тим, що усі інші види 

ресурсів (матеріальні, виробничі, кадрові) можуть бути придбані, головним 

питанням при цьому є ціна, яку доведеться заплатити за цей ресурс (Русінова, 

2017j). Опис витрат ресурсів для кожної цілі має вигляд (формула 5.4): 
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(5.4) 

де RV – множина ресурсів, необхідних для досягнення головної цілі 

промислового підприємства; 

1
sF – множина фінансових ресурсів, необхідних для досягнення головної 

цілі промислового підприємства; 

 11, ss RF


 – множина нефінансових ресурсів, необхідних для досягнення 

головної цілі промислового підприємства (
1
sR ) та цих ресурсів у грошовому 

вимірі (
1
sF


); 

1
sV – множина ресурсів, необхідних для досягнення s -ої допоміжної цілі 

першого порядку; 

1
1se

F  – множина фінансових ресурсів, необхідних для досягнення s -ої 

допоміжної цілі першого порядку; 







 11

11 , ss ee
RF


 – множина нефінансових ресурсів, необхідних для досягнення 

допоміжної цілі першого порядку ( 1
1se

R ), яка пов’язана з s -ю допоміжною 

ціллю, та оцінок цих ресурсів у грошовому вимірі ( 1
1se

F


); 

2
2se

F  – множина фінансових ресурсів, необхідних для досягнення 
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допоміжної цілі другого порядку промислового підприємства, яка пов’язана з 

s -ю допоміжною ціллю; 







 22

22 , ss ee
RF


– множина нефінансових ресурсів, необхідних для досягнення 

допоміжної цілі другого порядку ( 2
2se

R ), яка пов’язана з s -ою допоміжною 

ціллю, та оцінок цих ресурсів у грошовому вимірі ( 2
2se

F


); 

2
hV – множина ресурсів, необхідних для досягнення h -ої допоміжної цілі 

другого порядку; 

2
2he

F  – множина фінансових ресурсів, необхідних для досягнення h -ої 

допоміжної цілі другого порядку; 







 22

22 , hh ee
RF


 – множина нефінансових ресурсів, необхідних для 

досягнення h -ої допоміжної цілі промислового підприємства другого порядку 

( 2
2he

R ) та оцінок цих ресурсів у грошовому вимірі ( 2
2he

F


); 

Ss ,...,1  – індекси допоміжних цілей першого порядку; 

Hh ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку; 

ss Ee 11 ,...,1  – індекси допоміжних цілей першого порядку, які необхідні 

для досягнення s -ї допоміжної цілі першого порядку( sE1  – кількість таких цілей); 

ss Ee 22 ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку, які необхідні для 

досягнення s -ї допоміжної цілі першого порядку( sE2  – кількість таких цілей); 

hh Ee 22 ,...,1  – індекси допоміжних цілей другого порядку, які необхідні 

для досягнення h -ї допоміжної цілі другого порядку ( hE2  – кількість таких 

цілей). 

Вже на цьому етапі можна звузити множину цілей промислового 

підприємства, якщо при оцінці ресурсів з’ясується, що необхідні ресурси не 

можуть бути отримані навіть при достатній фінансовій спроможності 
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(наприклад, необхідна технологія захищена патентами, власник якої незгоден її 

продавати). Але головним етапом конвергентної стадії є етап секвестру цілей 

відповідно до наявних ресурсів. При цьому оцінюються наявність ресурсів або 

можливості їх залучення та скасовуються цілі, які не можуть бути досягнуті в 

поточних умовах. Причому скасування цілей другого та першого порядку 

викликає необхідність перегляду інших цілей, які знаходяться на вищому рівні 

ієрархії відповідно до тих, що було вилучено. Вищі за ієрархією цілі можуть 

бути скореговані (наприклад, зменшено запланований обсяг реалізації) або 

повністю скасовані (Ніколаєва та Койбічук, 2007). 

Секвестр цілей промислового підприємства відповідно до наявних 

ресурсів може бути здійснено у режимі індивідуального перегляду кожної цілі, 

на яку може не вистачити ресурсів, з наступним аналізом усього ланцюга цілей, 

що пов’язані зі скороченою ціллю. Також секвестр цілей може здійснюватись у 

автоматизованому режимі, коли розглядаються усі можливі комбінації 

скасування цілей відповідно до наявних ресурсів, а аналітикам та керівникам 

для прийняття рішення надається набір альтернатив. Головною характеристикою 

кожної альтернативи є очікуване значення показника, що характеризує 

стратегічну мету промислового підприємства (Русінова, 2017j). Таким чином, 

результатом цього етапу є скорочена множина цілей, структура якої наведено у 

табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Структура множини цілей після секвестру 

Показники 
Сценарій 

1 … N 

Значення показника стратегічної цілі  
RG1

  … 
NRG   

Перелік допоміжних цілей    1211 , GG   …   21 , NN GG   

Перелік необхідних ресурсів  11V    …  1NV   

Перелік скасованих допоміжних цілей    1211 , GG   …   21 , NN GG  

Примітка: сформовано автором 
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Завершальним етапом конвергентної стадії цілепокладання промислового 

підприємства є формування графіку виконання цілей (Ніколаєва та Койбічук, 

2007). Метою цього етапу є звуження різноманіття цілей на кожному часовому 

горизонті. Завдяки розрахованим при формуванні ієрархії цілей оцінкам витрат 

часу досягнення кожної допоміжної цілі можна прив’язати до конкретної 

календарної дати, що дає змогу надалі здійснювати контроль виконання цілей. 

Представлення графіку виконання цілей промислового підприємства 

може здійснюватись із залученням стандартних інструментів для відображення 

виконання проектів, наприклад, діаграм Ганта (Раєвнєва, 2013). 

Отже, завдяки розробленій моделі конкуренто-орієнтованого 

цілепокладання промислового підприємства, в основу якої покладено 

формування надлишкового переліку можливих цілей, що встановлюються в 

результаті порівняння з конкурентами на дивергентній стадії, та подальшого 

скорочення на конвергентній стадії, керівництву підприємства забезпечується 

можливість здійснити цілепокладання та отримати ієрархію та графік 

виконання цілей промислового підприємства, які враховують особливості 

конкурентного середовища. 

 

 

5.2. Методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення 

машинобудівного виробництва 

 

Одним із провідних елементів організації виробництва в промислових 

підприємствах є їх матеріально-технічне забезпечення. За сучасних умов 

господарювання промислових підприємств, надзвичайно важливими є 

ефективність і оптимальність кожного процесу. Поряд з виробничими, 

збутовими, маркетинговими та іншими процесами надзвичайно великий вплив 

на ефективність діяльності підприємства справляє матеріально-технічне 

забезпечення, тому управління матеріально-технічним забезпеченням 

підприємства відіграє особливу роль у прибутковості підприємства.  
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Для безперебійного функціонування виробництва промислового 

підприємства необхідне системне налагодження матеріально-технічного 

забезпечення, яке дозволяє кошти виробництва розподіляти, встановлюючи 

зв’язки та укладаючи угоди між постачальниками і споживачами. До 

показників матеріально-технічного забезпечення відносяться показники 

собівартості та продуктивності праці, використання виробничих фондів, 

тривалості виробництва – словом усе, що впливає на його результативність. 

Під матеріально-технічним забезпеченням пропонується розуміти форму 

товарного обігу у сфері матеріального виробництва, процес забезпечення 

виробництва промислового підприємства необхідними видами матеріально-

технічних ресурсів у встановлений термін і в обсягах, необхідних для його 

нормальної операційної діяльності (Русінова, 2017j). 

Забезпечуючи міжгалузеві зв’язки по поставках продукції, структури 

матеріально-технічного забезпечення сприяють скороченню часу виробництва, 

підвищенню його ефективності та якості продукції за рахунок ритмічного, 

своєчасного забезпечення підприємств економічними партіями різних видів 

сировини, матеріалів та обладнання (Крушельницька, 2003). 

Сутність матеріально-технічного постачання полягає в тому, що це 

основа формування ціни виробленого продукту і ритмічності виробництва 

(Белоусова та Бачмага, 2015). 

Система матеріально-технічного забезпечення – це сукупність 

підприємств-виробників матеріально-технічних ресурсів, торговельно- 

посередницьких організацій, сервісних підрозділів та державних органів, що 

регулюють відносини у сфері техніко-технологічного забезпечення (Остапенко, 

2008, c. 5). 

В сучасних умовах, основними функціями матеріально-технічного 

забезпечення промислового підприємства є (Дронь, 1998): 

- аналіз стану і прогнозування розвитку ринку; 

- визначення потреби в продукції компанії по номенклатурі і в 

кількісному вираженні; 
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- складання відомості потреби в матеріалах на прогнозований обсяг робіт; 

- організація покупки матеріалів, сировини і напівфабрикатів, необхідних 

для виробництва продукції; 

- управління запасами; 

- транспортування матеріальних ресурсів; 

- зберігання матеріальних ресурсів; 

- контроль витрачання матеріальних ресурсів; 

- організація продажу продукції підприємства; 

- організація ефективного зворотного зв'язку від споживачів до виробництва, 

включаючи розгляд претензій споживачів і післяпродажне обслуговування. 

Перераховані функції породжують завдання для матеріально-технічного 

забезпечення (Дронь, 1998): 

- визначення положення підприємства на ринку; 

- аналіз діяльності конкурентів; 

- визначення потенційних конкурентів; 

- прогнозування розвитку ринку; 

- цінова стратегія; 

- визначення завдань інших структурних підрозділів, спрямованих на 

поліпшення становища підприємства на ринку. 

В основі планування матеріально-технічного забезпечення промислового 

підприємства лежить схема матеріально-технічного постачання (Додаток Ч, 

рис. Ч.1), яка формується у відповідних етапах. Проаналізуємо їх докладніше. 

1. Аналіз ефективності використання ресурсів у звітному періоді. На 

цьому етапі виконується коригування виробничої програми і обсягу реалізації 

продукції у плановому періоді; норми витрат матеріалів, терміни зносу 

інструменту, запасних частин та ін.; проводяться розрахунки потреб внутрішніх 

підрозділів на допоміжні матеріали; аналізуються відомості про залишки 

матеріалів у цехах, у незавершеному виробництві на початок та на кінець 

планового періоду; розглядаються умови постачання окремих видів 

продукції;фіксуються фактичні залишки матеріалів на складах, тощо. 
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2. Розрахунок потреби у матеріально-технічних ресурсах. Виконується на 

підставі базових показників споживання ресурсів і відповідно до планового 

обсягу виробництв (визначає кількість матеріалів, які необхідні підприємству 

для виконання плану виробництва, для ремонтно-експлуатаційних потреб, 

тощо). 

3. Вивчення ринку сировини і матеріалів. На даному етапі аналізується 

ринок сировини, проводиться розробка очікуваних залишків на кінець 

поточного року та перехідних запасів на початок наступного року, 

ухвалюються рішення про постачальників. 

4. Складання плану закупівель матеріальних ресурсів. Визначаються 

потреби до завозу матеріальних ресурсів на основі балансу матеріально-

технічного постачання. 

Задачі планування матеріально-технічного забезпечення промислового 

підприємства (Русінова, 2017j): 

1) своєчасне й повне покриття потреби промислового підприємства у 

якісних матеріально-технічних ресурсах; 

2) визначення перспективної та поточної потреби; 

3) розроблення матеріальних балансів; 

4) вибір оптимальних постачальників та підтримка з ними зв'язків; 

5) забезпечення якості матеріальних ресурсів; 

6) мінімізація витрат на придбання, доставку й зберігання матеріальних 

ресурсів; 

7) визначення оптимальних термінів поставки матеріальних ресурсів; 

8) визначення оптимального рівня запасів матеріально-технічних ресурсів 

і т.ін. 

Узагальнену модель системи планування потреби в матеріально-

технічному забезпеченні промислового підприємства наведено на рис. 5.2. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва охоплює 

цілий комплекс робіт із погодження дій усіх відділів, службовців та посадових 

осіб. 
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Рис. 5.2. Узагальнена модель системи планування потреби в матеріально-

технічному забезпеченні промислового підприємства  

Примітка: сформовано автором 

 

Особливу увагу необхідно приділяти управлінню постачальниками та 

управлінню закупівлями, комплектації їх обов’язків та якості виконання 

завдань (рис. 5.3), тому що їх реалізація має певну послідовність у процесі 

матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств. Цю 

послідовність можна представити таким чином: 

1. Аналіз і визначення потреб, розрахунок обсягів і часу замовлення; 

2. Визначення методу закупівель; 

3. Аналіз ринку закупівель та вибір постачальника; 

4. Процес переговорів і укладення контракту; 

5. Контроль за виконанням замовлення, приймальний контроль; 

6. Організація розміщення запасів на складі. 
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Рис. 5.3. Управління постачанням матеріально-технічних ресурсів 

Примітка: сформовано автором 

 

Алгоритм вибору постачальника матеріальних-технічних ресурсів 

вибудовується за такими параметрами: 

- відпускна ціна, необхідних ресурсів; 

- якість; 

- надійність постачань; 

- наявність сервісних послуг; 

- діапазон відвантажувальних норм; 

- наявність цінових знижок та інших заохочень. 

На рис. 5.4 представлена схема такого алгоритму, яка враховує основні та 

додаткові кількісні та якісні критерії вибору постачальника. Основні та 

додаткові критерії визначаються щоразу замовником, виходячи з наявної 

Постачання матеріально-технічних ресурсів 

Управління постачальниками 

 

Управління закупівлями 

Основні види робіт: 

- отримання стратегічно важливих 

матеріальних ресурсів; 

- поставки і оцінювання постачальників; 

- удосконалення бази постачальників; 

- нарощування потенціалу постачальників; 

- партнерство та ведення переговорів з 

постачальниками; 

- організація аутсорсингової 

взаємодіяльності; 

- бенчмаркінг; 

- моніторинг функціонування 

постачальників. 

Основні види робіт: 

- розміщення замовлень у постачальників / 

провайдерів послуг або відмова від них; 

- управління запасами; 

- прийом і зберігання матеріалів; 

- експедиторські роботи та ін. 
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господарської ситуації та факторів (зовнішніх і внутрішніх), що можуть на неї 

вплинути. 

 
Рис. 5.4. Алгоритм вибору постачальника матеріальних-технічних ресурсів  

Примітка: сформовано автором 

 

При виборі постачальника можуть також ураховуватися віддаленість, 

наявність резервних потужностей, терміни виконання поточних і термінових 

замовлень, кредитоспроможність і фінансове становище, ризик страйків та ін.  
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Директор з постачання 

Генеральний менеджер: 

контроль за постачанням 

Генеральний менеджер: 

закупівлі для виробництва 

ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ 

Начальник відділу технічного 

контролю 

Начальник відділу людських 

ресурсів: постачання 

Фінансист-контролер 

Керівники закупівельних груп 

Тип і спеціалізація виробництва, його територіальне розміщення, обсяги 

та матеріалоємність продукції, що випускається, зумовлюють відповідний тип 

структури органів постачання. На невеликих підприємствах, що споживають 

малі обсяги матеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі, функції 

постачання покладаються на невеликі чи групи окремих працівників 

господарського відділу підприємства. 

На більшості середніх і великих підприємств, до яких відносяться і 

промислові підприємства, цю функцію виконують спеціальні відділи 

матеріально-технічного постачання, що побудовані за функціональним чи 

матеріальним принципом. 

Організаційну структуру відділу постачання наведено на рис. 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Організаційна структура відділу постачання  

Примітка: сформовано автором 

 

Ця структура дозволяє раціонально вибудовувати закупівельні стратегії, 

сприяє підвищенню відповідальності працівників, поліпшенню МТЗ 

виробництва. 

Як процес закупівлі мають вигляд:  

- виконання замовлення; 



  327 

 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ 

Функціональні блоки 

1. Визначення потреб підприємства  

Обґрунтоване визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах (що, скільки і коли 

необхідно). Це дозволяє планувати отримання сировини або матеріалів зі складу, 

переміщення їх надлишків або закупівлю відсутніх ресурсів.  

2. Формування замовлень на закупівлю матеріально-технічних ресурсів  

Портфель замовлень формується виходячи з обґрунтованих потреб підрозділів 

підприємства. Спочатку визначають допустимі умови поставок (ціни, терміни, розміри 

партій), а потім ведуть пошук та вибір оптимальних постачальників.  

3. Контроль ходу виконання замовлень 

Відділ логістики повинен контролювати хід виконання замовлення. Процес контролю - 

це стандартна процедура, що встановлює здатність постачальника виконувати умови 

контракту.  

4. Отримання і перевірка товару 

Отримувані від постачальників товари проходять процедуру вхідного контролю. Якщо 

вони відповідають специфікації поставки і задовольняють сертифікатам якості, то їх 

передають на склад, або безпосередньо підрозділам підприємства. 

- отримання предметів постачання; 

- укладання договорів з постачальниками; 

- отримання комерційних пропозицій і пільг; 

- отримання заявок; 

- розрахунки з постачальниками. 

Процес управління закупівлями має певні етапи і функціональну 

побудову (рис. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Відображення процесу управління закупівлями 

Примітка: сформовано автором 
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Відділ управління закупівлями має виконувати таки завдання: 

- планування і контроль сировини; 

- планування постачання виробництва; 

- аналіз закупівель і сировини; 

- здійснення закупівель; 

- отримання сировини, доставка; 

- складування і вантажопереробка; 

- переміщення сировини по території підприємства; 

- контроль за використанням; 

- робота з надлишками, повторне використання. 

Ефективне управління закупівлями має приносити економію витрат, яку 

можна досягти за рахунок: 

- нижчої ціни закуповуваної одиниці продукції; 

- нижчих витрат на транспортування; 

- нижчих витрат на вантажоперевезення на складі; 

- нижчих витрат на обробку замовлення; 

- нижчих витрат через виникнення дефіциту. 

На підприємстві машинобудівної галузі на кожен відсоток зниження 

витрат на закупівлі припадає 12% зростання прибутку.  

Якщо проаналізувати структуру собівартості продукції машинобудівного 

підприємства, то можна встановити, що на частку матеріалів припадає вагомий 

відсоток всіх коштів, що витрачаються на виробництво готової продукції 

(Череп, 2010). Таким чином, у розпорядженні органів матеріально-технічного 

забезпечення знаходиться велика частина кошторисної вартості реалізованого 

проекту-замовлення. Отже, одним з головних резервів зниження собівартості 

машинобудівної продукції є вдосконалення системи матеріально-технічного 

забезпечення такого виробництва. 

На сьогоднішній день вітчизняним підприємствам машинобудування 

властиве позамовне виробництво, тому ретельно визначається ефективність 

використання матеріальних ресурсів: 
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- з метою об’єктивної оцінки стану споживання ресурсів в основному та 

допоміжному виробництві, обсягів запасів; 

- з метою контролю величини витрат на їх придбання та збереження; 

- з метою прийняття рішень з питань економії ресурсів та розробки 

шляхів раціонального використання; 

- з метою розподілу обмеженого ресурсу. 

Отже, стоїть завдання оптимального розподілу обмеженого ресурсу при 

заздалегідь обраному критерії оптимальності. 

До математичних методів вдаються при вирішенні задач оптимізації 

функціонування виробничих систем, при розподілі матеріальних і трудових 

ресурсів. Постановки перерахованих завдань носять оптимізаційний характер, 

де в якості критеріїв ефективності застосовуються різні цільові функції, що 

записуються аналітично. 

Однак особливістю постановок задач системного аналізу є та обставина, 

що поряд із суворим математичним апаратом застосовуються евристичні 

методи, засновані на інтуїції дослідника, його досвіді у вирішенні завдань 

подібного типу. Це пов'язано з труднощами формалізації моделей складних 

систем і процесів (Антонов, 2004). 

На базі робот (Боровська, Бадьора, Северілов та Северілов, 2009; 

Шмиголь, 2015), де проведено аналіз сучасного стану моделей у методі аналізу 

і мінімізації ризиків – в розподілених виробничих системах та виявлено 

неадекватність моделей сучасним технологічним і виробничим системам, 

визначено, що імітаційне моделювання дозволяє програвати різні ситуації з 

можливістю оцінки наслідків прийнятих рішень в умовах трансформаційних 

змін зовнішніх умов.  

Тому доцільно застосувати технології імітаційного моделювання до 

вирішення проблем розподілу обмеженого ресурсу у процесі матеріально - 

технічного забезпечення машинобудівного виробництва. 

Імітаційне моделювання не виключає застосування в процесі 

обчислювального експерименту аналітичних моделей при неповній інформації 
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про початковий стан системи і її вхідні дії. Таким чином, імітаційне 

моделювання не знижує значущості аналітичних моделей, а є способом 

розширення сфери їх застосування відповідно до умов дослідження, що 

ускладнюються (Русінова, 2017j). 

Таким, чином використовуючи ранні наукові роботи В.М. Буркова 

присвячені прикладним завданням управління ресурсами в додатку до 

організаційних та технічних систем (Бурков, 1967), пропонуємо для вирішення 

задач оптимізації розподілу матеріальних ресурсів комбінувати технології 

системного аналізу, теорії ігор та імітаційного моделювання. 

У процесі матеріально-технічного забезпечення машинобудівного 

виробництва проходять значні суми коштів у вигляді матеріалів, 

напівфабрикатів, комплектуючих і т.ін., ця обставина робить актуальним 

завдання ефективного розподілу ресурсів, з метою задоволення деяким 

критерієм оптимальності. 

Під терміном «ресурси» можна розуміти не тільки фінансові, а й 

конкретні матеріальні потоки, що підлягають розподілу. У цьому випадку 

необхідно перейти від скалярної величини, яка описує фінансові ресурси, до 

векторної величини, що характеризує матеріальні ресурси. Розмірність вектора, 

що описує набір матеріальних ресурсів, що розподіляються, визначається з 

умов конкретного завдання. В цілому, функцію матеріально-технічного 

забезпечення, пов'язану з розподілом обмеженого ресурсу, можна розглядати як 

задачу управління декількома проектами, пов'язаними один з одним тільки 

спільними ресурсами. 

При моделюванні процедури поставки матеріально-технічних ресурсів і 

їх покупки передбачатиметься, що на ринку товарів діють два гравці, перший 

гравець представляє підприємства - постачальники ресурсів, другий гравець 

представляє промислові підприємства – одержувачі ресурсів. І, як уже 

зазначалося, кожне підприємство може бути одночасно і постачальником і 

покупцем ресурсів. Гравець, який може постачати ресурси, визначає їх 

пропозицію на ринку товарів; гравець, який може купувати ресурси, визначає їх 
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попит на ринку товарів. Тому, в подальшому, буде вважатися, що перший 

гравець управляє пропозицією ресурсів (поставкою), а другий гравець управляє 

попитом на ресурси (купівлею). 

Нехай x(0) - величина пропозиції матеріальних ресурсів в національній 

валюті, яка планується бути запропонованої контрагенту (другому гравцеві) на 

ринку ресурсів у періоді [0, T] (Т - натуральне число), а y(0) - величина попиту 

на ресурси в національній валюті, який планує задовольнити другий гравець на 

ринку ресурсів у періоді [0, T]. Позначимо через pra - темп зростання величини 

пропозиції ресурсів на протязі планового періоду часу [t, T] (t = 0,1,..., T-1), pr  

- темп зростання величини попиту на ресурси протягом планового періоду часу 

[t, T] (t = 0,1, ..., T-1). Для простоти викладу вважаємо, що темпи зростання, pra , 

pr  - константи. Крім того, позначимо через prp1 ціну пропозиції ресурсів в 

національній валюті, через prp2 ціну попиту на ресурси в національній валюті, 

через pr

1  позначимо ставлення prpr pp 21 , а через pr

2 - відношення prpr pp 12 . 

Опишемо процедуру попиту і пропозиції на внутрішньому ринку 

ресурсів. У момент часу t передбачається, що величина пропозиції x(t) ресурсів 

в національній валюті, яку перший гравець планував запропонувати другому 

гравцеві на інтервалі [t, T], множиться на темп зростання пропозиції ресурсів в 

національній валюті на інтервалі [t, T] (t = 0,1,...,T-1). Після цього, перший 

гравець вибирає величину ]1,0[)( tu , яка обумовлює величину пропозиції 

)()( txatu pr товарів в національній валюті другому гравцеві. 

Аналогічно діє другий гравець. У момент часу t величина попиту у(t) на 

ресурси в національній валюті, який другий гравець планував задовольнити на 

інтервалі [t, T], множиться на темп зростання попиту на ресурси в національній 

валюті на інтервалі [t, T] (t = 0,1,...,T-1). Після цього, другий гравець вибирає 

величину ]1,0[)( tv , яка обумовлює величину попиту )()( tytv pr  на ресурси в 

національній валюті, який другий гравець планував задовольнити на інтервалі 

[t, t + 1] (t = 0,1,...,T-1). 
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Величина пропозиції )()( txatu pr  ресурсів в національній валюті, яку 

перший гравець пропонує другому гравцеві, дозволить другому гравцеві 

задовольнити свій попит на ресурси в національній валюті на величину 

)()(2 txatu pr

pr   (відповідно до законом рівноваги: (ціна пропозиції)х(обсяг 

пропозиції) = (ціна попиту)х(обсяг попиту)). 

Величина попиту )()( tytv pr  на ресурси в національній валюті, який 

другий гравець планував задовольнити на інтервалі [t, t + 1] (t = 0,1,...,T-1), 

дозволить першого гравця запропонувати другому гравцеві величину 

)()(1 tytv pr

pr    ресурсів в національній валюті (відповідно до закону рівноваги: 

(ціна пропозиції)х(обсяг пропозиції) = (ціна попиту)х(обсяг попиту)). 

Таким чином, в момент часу t+1 величини пропозиції x(t+1) і попиту 

y(t+1) будуть записуватися (формула 5.5 та 5.6): 

 

);()()()()()1( 1 tytvtxatutxatx pr

pr

prpr      (5.5) 

);()()()()()1( 2 txatutytvtyty pr

pr

prpr      (5.6) 

 

Відразу відзначимо, що в рамки розглянутої схеми вписується ситуація: 

одне підприємство, яке зацікавлене в покупці ресурсів для свого 

функціонування, – група підприємств – постачальників ресурсів, яка може 

становити або одне підприємство, або групу підприємств. 

У разі, коли процедура попиту і пропозиції розглядається не тільки на 

внутрішньому ринку, але і ще на зовнішньому, необхідно зробити додавання, 

обумовлені цим чинником, тобто з урахуванням того, що гравці, крім попиту і 

пропозиції на ресурси в національній валюті, пропонують також і ресурси в 

іноземній валюті, а також користуються попитом на ресурси в іноземній 

валюті. Введемо додаткові позначення. Позначимо через pr

1  ])1,0[( 1 pr  – 

величину, що характеризує частку величини пропозиції першим гравцем 

ресурсів в національній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках на 

інтервалі [t, t+1], тобто )()(1 txatu pr

pr   – величина пропозиції першим гравцем 



  333 

 

);()()1()(

)()1()()()()()()1(

12

2122

txatuty

tvtxatutytvtyty

pr

prpr

pr

pr

pr

prpr

pr

pr

pr









ресурсів в національній на внутрішньому і зовнішніх ринках на інтервалі [t, 

t+1], тоді )1( 1

pr  - означатиме частку величини пропозиції першим гравцем 

ресурсів в іноземній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках на інтервалі [t, 

t+1], тобто )()()1( 1 txatu pr

pr    - величина пропозиції першим гравцем ресурсів 

в іноземній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках на інтервалі [t, t+1]. 

Через ])1,0[( 22 prpr   - величину, що характеризує частку попиту другого 

гравця на ресурси в національній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках 

на інтервалі [t, t+1], тобто )()(2 tytv pr

pr    – величина попиту другого гравця на 

ресурси в національній та іноземній валютах на внутрішньому і зовнішніх 

ринках на інтервалі [t, t+1], тоді )1( 2

pr  – означатиме частку попиту другого 

гравця на ресурси в іноземній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках на 

інтервалі [t, t+1], тобто )()()1( 2 tytv pr

pr    – величина попиту другого гравця 

на ресурси в іноземній валюті на внутрішньому і зовнішніх ринках на інтервалі 

[t, t+1]. Крім цього, через dk  позначимо курс валюти по відношенню до 

національної валюти (гривні), тобто 1$ = dk  (грн.); через prq1  позначимо ціну 

пропозиції товарів в іноземній валюті, через prq2  - ціну попиту на товари в 

іноземній валюті (доларах); через pr

1 позначимо ставлення prpr qq 21 , через pr

2  - 

відношення prpr qq 12 . 

Отже, запис для величин x(t+1) і y(t+1) має вигляд (формули 5.7 та 5.8):  

 

(5.7) 

 

(5.8) 

 

 

Прокоментуємо процедуру попиту і пропозиції продуктів і послуг на 

ринку ресурсів, що включає і внутрішній і зовнішній ринок. У момент часу t 

передбачається, що величина пропозиції x(t) ресурсів в національній та 

іноземній валюті, які перший гравець планував запропонувати другому гравцеві 

);()()1()(

)()1()()()()()()1(

21

1211

tytvtxa

tutytvtxatutxatx

pr

prpr

pr

pr

pr

prpr

pr

pr

pr
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на інтервалі [t, T], множиться на темп зростання пропозиції ресурсів в 

національній та іноземній валюті на інтервалі [t, T] (t=0,1,...,T-1). Після цього, 

перший гравець вибирає величини ])1,0[1 pr , ])1,0[)1( 1  pr , ])1,0[)( tu , які 

визначають величини пропозиції )()(1 txatu pr

pr  , )()()1( 1 txatu pr

pr    ресурсів в 

національній та іноземній валютах, відповідно, другому гравцеві. 

Аналогічно діє другий гравець. У момент часу t величина попиту у(t) на 

ресурси в національній та іноземній валютах, який другий гравець планував 

задовольнити на інтервалі [t, T], множиться на темп зростання попиту на 

ресурси в національній та іноземній валютах на інтервалі [t, T] (t=0,1,...,T-1). 

Після цього, другий гравець вибирає величини ])1,0[2 pr , ])1,0[)1( 2  pr , 

])1,0[)( tv , яка обумовлюють величини попиту )()(2 tytv pr

pr   , 

)()()1( 2 tytv pr

pr    національної та іноземної валют, який другий гравець 

планував задовольнити на інтервалі [t, t+1] (t=0,1,...,T-1). 

Величина пропозиції )()(1 txatu pr

pr   ресурсів в національній валюті, яку 

перший гравець пропонує другому гравцеві, дозволить другому гравцеві 

задовольнити свій попит на величину )()(12 txatu pr

prpr   (відповідно до закону 

рівноваги: (ціна пропозиції) х (обсяг пропозиції) = (ціна попиту) х (обсяг 

попиту)). 

Величина пропозиції )()()1( 1 txatu pr

pr    ресурсів в іноземній валюті, яку 

перший гравець пропонує другому гравцеві, дозволить другому гравцеві 

задовольнити свій попит на величину )()()1( 12 txatu pr

prpr    (відповідно до 

закону рівноваги: (ціна пропозиції) х (обсяг пропозиції) = (ціна попиту) х (обсяг 

попиту)). 

Величина попиту )()(2 tytv pr

pr    на ресурсів в національній валюті, який 

другий гравець планував задовольнити на інтервалі [t, t+1] (t=0,1,...,T-1), 

дозволить першому гравцеві запропонувати другому гравцеві величину 

)()(21 tytv pr

prpr    ресурсів в національній валюті (відповідно до закону 

рівноваги: (ціна пропозиції) х (обсяг пропозиції) = (ціна попиту) х (обсяг 
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попиту)). 

Величина попиту )()()1( 2 tytv pr

pr    товарів в іноземній валюті, який 

другий гравець планував задовольнити на інтервалі [t, t+1] (t=0,1,...,T-1), 

дозволить першого гравця запропонувати другому гравцеві величину 

)()()1( 21 tytv pr

prpr    ресурсів в іноземній валюті (відповідно до закону 

рівноваги: (ціна пропозиції) х (обсяг пропозиції) = (ціна попиту) х (обсяг 

попиту )). 

Тоді, в момент часу t+1<T можливе виконання одного з чотирьох умов: 

1) x(t + 1) ≥ 0, y (t + 1) < 0;  

2) x (t + 1) < 0, y (t + 1) ≥ 0; 

3) x (t + 1) < 0, y (t + 1) < 0; 

4) x (t + 1) ≥ 0, y (t + 1) ≥ 0. 

Якщо виконується перша умова, то другий гравець, керуючий попитом, 

достроково реалізував свій попит в момент часу t+1, а перший гравець, 

керуючий пропозицією, не реалізував свою пропозицію в момент часу t+1. 

Процедура попиту і пропозиції вважається закінченою внаслідок дострокової 

реалізації попиту другим гравцем. 

Якщо виконується друга умова, то перший гравець, керуючий 

пропозицією, достроково реалізував свою пропозицію в момент часу t+1, а 

другий гравець, керуючий попитом, не реалізував свій попит в момент часу t+1. 

Процедура попиту і пропозиції вважається закінченою внаслідок дострокової 

реалізації пропозиції першим гравцем. 

Якщо виконується третя умова, то гравці, керуючі і попитом і 

пропозицією, достроково реалізували свої попит і пропозиція в момент часу 

t+1. Процедура попиту і пропозиції вважається закінченою внаслідок 

дострокової реалізації попиту гравцями. 

Якщо виконується четверте умова, то гравці, керуючі і попитом і 

пропозицією, не реалізували свої попит і пропозиція в момент часу t+1 і, отже, 

процедура попиту і пропозиції триває для моментів часу, великих t+1. І, в 

момент часу t = T-1 гравці роблять останній хід і визначають величини x(T) і 
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y(T), які показують величини пропозиції і попиту в момент часу t=T як 

результат реалізації процедури попиту і пропозиції гравців. 

Зауваження 1. Як пропозицію, так і попит, на ресурси, включають як 

ресурси в національній валюті, так і в іноземній валюті. Якщо 1V - об'єм ресурсів 

в гривні, який може бути запропонований, а 2V  - об'єм ресурсів в іноземній 

валюті, наприклад, у валюті, який може бути запропонований, то загальний 

обсяг ресурсів («оцінених» в гривні), який може бути запропонований, 

дорівнює сумі 21 VkV d  . Таким чином, частка pr

1 ресурсів в національній 

валюті, які можуть бути запропоновані, дорівнює )( 211 VkVV d  , а частка 

)1( 1

pr  ресурсів в іноземній валюті, який можуть бути запропоновані, дорівнює 

)( 2122 VkVVk d  , тобто вибір часток pr

1 , )1( 1

pr  при обґрунтуванні динаміки 

зміни обсягів пропозиції і попиту може бути відбуватися наведеним вище 

чином, а це означає, що при фіксованих обсягах 1V , 2V  зміна величин pr

1 , 

)1( 1

pr  обумовлюється зміною курсу валюти dk . При зростанні курсу валюти 

величина pr

1  зменшується, а величина )1( 1

pr  зростає, при зменшенні курсу 

валюти величина pr

1  зростає, а величина )1( 1

pr  - зменшується. 

Інструментарій теорії ігор, що дозволяє визначити області можливих 

початкових станів попиту і пропозиції (на ринку ресурсів), що володіють 

властивістю: якщо процедура реалізації попиту та пропозиції починається з цих 

станів, то в один з моментів часу можлива реалізація попиту або пропозиції, дає 

можливість отримати необхідний результат процедури реалізації попиту та 

пропозиції і знайти оптимальні (раціональні) стратегії управління процедурою 

реалізації попиту і пропозиції. Для знаходження таких областей вирішується 

багатокрокова гра якості з двома термінальними поверхнями, рішення якої 

полягає у визначенні множин початкових станів величин попиту і пропозиції, а 

також стратегій (керуючих впливів) гравців, застосовуючи які, можливо 

отримання результатів, бажаних для кожного гравця (реалізація попиту або 

пропозиції). 

Наведений процес реалізації процедури попиту і пропозиції буде 
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розглядатися в рамках схеми позиційної багатокрокової гри з повною 

інформацією. В рамках цієї схеми процес «породжує» два завдання: з точки 

зору першого гравця-союзника і з точки зору другого гравця-союзника 

(Грозний та Малюков, 2017). Внаслідок симетричності досить буде обмежитися 

розглядом однієї з них, наприклад, з точки зору першого гравця-союзника. 

Позначимо через T
*
={0,1,...} дискретна множина, що характеризує область 

зміни часового параметру. 

Визначення. Чистої стратегією першого гравця-союзника називається 

функція u: ]1,0[2  

 RT , що ставить станом інформації (позиції) (t, (x,y)) 

значення ]1,0[)),(,( yxtu . 

Тобто чистої стратегією першого гравця союзника є функція (правило), 

що ставить станом інформації в момент часу t величину )),(,( yxtu , що визначає 

величину пропозиції матеріальних ресурсів, який він пропонує на плановому 

періоді [t, t+1]. Відносно інформованості гравця-супротивника (в рамках схеми 

позиційної гри) ніяких припущень не робиться, що еквівалентно тому, що 

гравець-противник вибирає свій керуючий вплив v(t), що визначає величину 

попиту на матеріальні ресурси, на підставі будь-якої інформації. 

Після визначення стратегій в завданні 1 необхідно визначити множину 

«перевагу» 1W  для першого гравця. 1W  - множину таких початкових станів (x(0), 

y(0)), що є величинами пропозиції і попиту, які мають властивість: для таких 

початкових станів існує стратегія першого гравця, керуючого пропозицією 

матеріальних ресурсів, яка для будь-яких реалізацій стратегії другого гравця, 

«приводить» стан (x(t), y(t)) в один з моментів часу t в такий, при якому буде 

виконуватися умова (1). При цьому, у другого гравця не існує стратегії, яка 

може «привести» до виконання умов (2) або (3) в один з попередніх моментів 

часу. Стратегія u (.,.) першого гравця, що володіє вказаною властивістю, 

називається оптимальною. 

Рішення завдання 1 полягає в знаходженні множини «переваг» першого 

гравця і його оптимальних стратегій. Аналогічно ставиться завдання з точки 
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зору другого гравця-союзника. Внаслідок симетричності, досить обмежитися 

рішенням задачі 1, так як рішення задачі 2 знаходиться точно також. 

Рішення завдання 1 

Рішення завдання 1 знаходиться за допомогою інструментарію теорії 

багатокрокових ігор з повною інформацією (Грозний та Малюков, 2017), який 

дозволяє знаходити його при різних співвідношеннях параметрів гри. Наведемо 

рішення гри, тобто множину перевагу 1W  і оптимальні стратегії першого гравця. 

Відзначимо наступне: множина переваг 1W  є об'єднанням множин iW1  станів 

(x(0), y(0)), що володіють властивістю, що якщо процедура попиту і пропозиції 

почнеться з них, то у першого гравця існує стратегія u (.,.), Що дозволяє йому 

отримати виконання умови (1) в момент часу t=i, хоч як би не діяв другий 

гравець, причому у другого гравця існує стратегія v (.,.), яка не дозволяє 

першому гравцеві отримати виконання умови (1) за менший час. 

Позначимо через 1s  величину )1( 1111

prprprpr   , тобто 

)1( 11111

prprprprs    а через 2s  величину )1( 2222

prprprpr   , тобто 

)1( 22222

prprprprs   . 

Випишемо множини iW1  і оптимальні стратегії u (.,.) при будь-яких 

співвідношеннях параметрів гри. 

1) a ; 

  ,...2,1,)0()2()0()0()1(:))0(),0(( 11  iyikxasyikyxW i   

)]/()(1{[))),(,()),,(,1()),...,,(,(( 2 xaysухtuухtuухouu    , при 2),( Ryx , 

xa ˃ ys 2 , і не визначена - в іншому випадку; t = 0,1,...,i-1}. 

Тут ));1(/()(1)( 2121  iksasssik   ;01 k  ;1 210 ssk   







1

11

i

iWW ; 

Луч )0(2/]/41((1{[)0( 2/1

2121211 yassssssxas    буде 

бар'єр з станів (формула 5.9): 

)0(}2/])/41((1{[)0(:))0(),0(( 2/1

2121211 yassssssxasуx    (5.9) 

Перший гравець не може «змусити» другого гравця задовольнити попит в 
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будь-який момент часу. 

2) a˃  , 121  ss ; 

У цьому випадку множина переваг першого гравця 1W  буде об'єднанням 

кінцевого числа множин 1W , а саме (N+2) множин, де )(: ikN  > /21 ass  , 

;1,...,0  NI  /)( 21 assNk  ; (формули 5.10 та 5.11): 

 

  1,...,2,1,)0()2()0()0()1(:))0(),0(( 11  NiyikxasyikyxW i  ; (5.10) 

 )0()()0()0(:))0(),0(( 121

2

1 yNkxasyssyxW N   ;         (5.11) 

 

Оптимальна стратегія ))),(,1()),,(,1()),...,,(,(( уxNuухtuухouu    

визначається наступним чином. 

,0{)),(,0(  ухu  при 2),( Rух , ya > ys 2 , і не визначена - в іншому 

випадку}, )]/()(1{[)),(,( 2 xaysухtu   , при 2),( Rух , ya > ys 2 , і не 

визначена - в іншому випадку; }1,...,0  Nt . 

3) a˃  , 21 ss  <1; 

У цьому випадку множина переваг першого гравця 1W  також буде 

об'єднанням кінцевого числа множин iW1 , а саме )2(  iN  множин, де N:k(i)> 

/a , i=0,...,N-1; /)( aNk  ; i - мінімальне ціле невід'ємне число, яке 

визначається нерівністю (формула 5.12): 

1
)/()(


i

aNK  < 21 ss      (5.12). 

тоді 

  1,...,2,1,)0()2()0()0()1(:))0(),0(( 11  NiyikxasyikyxW i  ; 

Якщо i  = 0, то 

  1,...,2,1,)0()2()0()0()1(:))0(),0(( 11  NiyikxasyikyxW i   

 )0()()0()0(:))0(),0(( 121

2

1 yNkxasyssyxW N   . 

Запис оптимальної стратегії в даному випадку точно така ж, як і в 

випадку 2. 

Якщо i >0, то 
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 )0()/()()0()0()/()(:))0(),0(( 1

1

1

1 yaNkxasyaNkyxW jjjN    , 

 ij ,...,1 ; 

 )0()/()()0()0(:))0(),0(( 1211 yaNkxasyssyxW
iiN

   . 

Оптимальна стратегія ))),(,1()),...,,(,(( ухiNuухouu    визначається 

наступним чином. 

0{)),(,(  ухtu , при 2),( Rуx , ya > ys 2 , і не визначена - в іншому 

випадку, t = 0,1,..., i }, 

)]/()(1{[)),(,( 2 xaysухtu   , при 2),( Rуx , ya > ys 2 , 1 ii , і не 

визначена - в іншому випадку}. 

Зауваження 2. Якщо процедуру попиту і пропозиції розглядати як 

однокрокову, то тоді за класифікацією теорії ігор така процедура може бути 

вкладена в рамки нескінченної антагоністичної гри з нульовою сумою, що має 

значення («седлової точки») в класі змішаних стратегій. Наприклад, в разі 1) 

множина iW1 , є множинами станів (x(0), y(0)), що володіють властивістю, що 

якщо однокрокової процедура реалізації попиту та пропозиції починається з 

них, то з ймовірністю (1/i) перший гравець, керуючий пропозицією на ринку 

ресурсів, «приведе» процедуру управління попитом і пропозицією до реалізації 

пропозиції за один крок, якщо другий гравець, керуючий попитом на ринку 

ресурсів, буде застосовувати свою оптимальну змішану стратегію. Якщо ж 

другий гравець буде застосовувати неоптимальну змішану стратегію, 

ймовірність реалізації пропозиції за один крок зросте. 

Зауваження 3. У реальній дійсності процедура управління попитом і 

пропозицією на ринку ресурсів в часі може проходити по-іншому, наприклад, 

гравці можуть приймати свої рішення по черзі, або одночасно, але з більшою 

частотою, що в певній мірі моделюється безперервної моделлю управління 

попитом і пропозицією на ринку ресурсів, в якій динаміка управління задається 

диференціальними рівняннями, і т.д. і т.п. У кожному конкретному випадку 

знаходиться рішення відповідної гри. Тоді, використовуючи результати рішень 
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відповідних ігор, можна спрогнозувати результати реального процесу реалізації 

попиту і пропозиції на ринку ресурсів. 

Зауваження 4. Так як частина параметрів в даній моделі є ендогенними, а 

частина - екзогенними, то можна впливати на результат процедури, прагнучи 

його поліпшити (з позиції того чи іншого гравця) керуючи як ендогенними 

факторами, так і екзогенними. 

Зауваження 5. При вирішенні завдань запропонованими ігровими 

методами, в просторі змінних (x, y) знаходяться або області збалансованості, 

або промені збалансованості, тобто якщо процедура управління попитом і 

пропозицією на ринку ресурсів починається з них, то у гравців існують 

стратегії, які дозволяють їм, залишатися або в області збалансованості, або на 

промені збалансованості. Тому, для будь-якого стану (x(0), y(0)) можна 

визначити параметри процедури, при яких даний стан буде перебувати або на 

промені збалансованості, або в області збалансованості. 

Розглянемо типову модель розподілу обмежених ресурсів при реалізації 

довільного числа незалежних проектів (сутність кожного проекту, його 

взаємозв'язок з іншими враховується тільки на рівні споживаних загальних 

ресурсів). Таке завдання, при розподілі фінансових ресурсів, розглянуто в 

роботах В.М. Буркова (Бурков, 1967, 1997). Основні співвідношення в цих 

роботах виконані в загальному вигляді, що дозволяє перейти від фінансових 

потоків до матеріальних. 

Сформулюємо завдання розподілу обмежених матеріально-технічних 

ресурсів в найбільш загальній постановці: 

Розглянемо n проектів-замовлень, які відповідають необхідним умовам 

ефективності, кожен з яких характеризується набором параметрів: 

fQ - потрібний обсяг фінансування і -го проекту; 

iTt  - тривалість реалізації і -го проекту; 

iP  - очікувана прибутковість і -го проекту. 
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Цінним у розглянутих алгоритмах є те, що досліджуються джерела 

фінансування проектів, при цьому виділяються власні й позикові кошти. Це 

призводить до необхідності вирішення двох завдань в залежності від джерел 

фінансування. 

Уводимо позначення: 

V - сукупність проектів - замовлень, що потребують відповідних ресурсів  

(портфель проектів); 

)(ownfQ  - обсяг фінансування щодо необхідних матеріально-технічних 

ресурсів з власних коштів; 

fQ - загальний обсяг фінансування необхідних матеріально-технічних 

ресурсів. Якщо )(ownff QQ   то різниця )(ownff QQ   фінансується за рахунок 

кредитів, що природно збільшує вартість проекту; 





vi

iPVP )(  - прибутковість портфеля проектів і кожного проекту; 

fi QPE   - ефективність і-го проекту (приведена до розглянутого періоду). 

Складність вирішення завдання багато в чому залежить від характеру 

функцій прибутковості досліджуваного набору проектів-замовлень: чим більше 

обмежень накладається на характер функції, тим, як правило, складніше 

процедура вирішення. 

У (Бурков, 1997) уведено мінімальну вимогу, яка логічно випливає з 

природи даної задачі, вважається, що функція повинна мати властивість 

адитивності. 

В цьому випадку, вартість ресурсів, необхідних для реалізації набору 

проектів-замовлень з урахуванням процентної ставки за кредит (а – процентна 

ставка), буде визначатися в наступному вигляді (формула 5.13): 

 

,
),(

,
)(

)()(

)(


















ownffownfff

ownfff

QякщоQQQaQ

QякщоQQ
QfA                 (5.13) 
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тоді ефективність набору проектів – замовлень V буде характеризуватися 

за формулою 5.14:  

 

),()()( VAVPVEi                        (5.14) 

 

Отже, вираз являє собою цільову функцію завдання знаходження 

оптимального розподілу наявних обмежених ресурсів, конкретних 

матеріальних потоків в рамках управління матеріально-технічним 

забезпеченням проектів машинобудування, яка може бути записана в класичній 

формі завдання нелінійного програмування (формули 5.15 та 5.16): 

 





Vi

iE max       (5.15) 

,)(



Vi

ownff QQ      (5.16) 

 

Рішення сформульованої задачі залежить від виду цільової функції. Якщо 

обмежитися тільки раніше введеною вимогою адитивності цільової функції, то 

в цьому випадку найбільш ефективним буде застосування методу динамічного 

програмування. 

Таким чином, розвинуто модель розподілу ресурсів в рамках методичного 

підходу до управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва 

машинобудівного підприємства, з урахуванням обмеженості наявних ресурсів, 

конкретних матеріальних потоків, що дає можливість знаходження їх 

оптимального розподілу та забезпечує ефективність виробничих процесів на 

підприємстві. 
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5.3. Оцінювання економічної ефективності концепції управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств 

 

Висновки про ефективність реалізації концепції управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств можна зробити тільки на 

підставі оцінки процесів досягнення відповідних рівнів розвитку, що дає змогу 

приймати якісні управлінські рішення в цій галузі, тому що основною 

причиною хаотичності змін у внутрішньому середовищі підприємства, на наш 

погляд, є неадекватність управлінських рішень практично на будь-якому рівні. 

Застосування концепції управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств дає можливість обирати оптимальні рішення щодо забезпечення. 

Для аналізу використані звітні дані промислових підприємств за період 

2011-2016 рр. 

Практичну апробацію розробленої моделі конкуренто-орієнтованого 

цілепокладання промислового підприємства здійснено на українських 

машинобудівних підприємствах: ПАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш», ПАТ «Старокраматорський машинобудiвний завод», ПАТ «Азовмаш». 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» – це старе 

машинобудівне підприємство, яке зіштовхується з типовими для таких 

підприємств проблемами розвитку, в першу чергу, внаслідок російсько-

українського конфлікту. Рентабельність ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» відразу після початку конфлікту знизилась до 

6,7% у 2014 р., а у 2015 р. підприємство отримало збитки, через що 

рентабельність склала -24,6%. Незважаючи на зростання рентабельності до 

9,0% за результатами 2016 р., досягти докризових значень показників 

підприємству не вдалось (рис. 5.7). 

Серед причин зниження рентабельності можна виокремити невдалі 

намагання виробляти непрофільну продукцію, частка якої склала 49,7% у 2015 

р. та 24,9% у 2016 р., тоді як у попередніх роках вона дорівнювала 85% – 100%. 

В цілому така динаміка свідчить про наявність системних проблем розвитку 
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Рис. 5.7. Динаміка рентабельності ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» 

Примітка: сформовано автором 

 

Причому, незважаючи на деяке зростання рентабельності у 2016 р., 

обсяги виробництва та реалізації основної продукції – промислових печей так і 

не досягли до кризового рівня, а навпаки, знизились навіть у порівняні з 

попереднім, збитковим роком (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Показники виробництва промислових печей ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» 

Рік Показник Значення 

1 2 3 

2012 

Вартість, тис грн. 52520 

Кількість, шт. 35 

Частка у загальному обсязі продукції, % 85,8 

2013 

Вартість, тис грн. 92011 

Кількість, шт. 17 

Частка у загальному обсязі продукції, % 88,4 

2014 

Вартість, тис грн. 40203 

Кількість, шт. 19 

Частка у загальному обсязі продукції, % 100 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 

2015 

Вартість, тис грн.. 10835 

Кількість, шт. 7 

Частка у загальному обсязі продукції, % 50,3 

2016 

Вартість, тис грн. 52333 

Кількість, шт. 5 

Частка у загальному обсязі продукції, % 75,1 

Примітка: сформовано автором 

 

Для здійснення цілепокладання та формування системи цілей розвитку 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» проведено аналіз 

конкурентів, які також здійснюють реалізацію промислових печей. До основних 

конкурентів ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» слід 

віднести: 

– ТОВ «Бортек» (м. Бориспіль, Київська обл.). Вітчизняний виробник 

електротермічного обладнання для термообробки.  

– ТОВ «ВариТерм» (м. Дніпро). Є не виробником, а дилером декількох 

закордонних виробників електричних та газових термічних та нагрівальних 

промислових печей. Реалізує продукцію «CIEFFE ENGINEERING» (Італія), 

«Bosio» (Словенія), «SAC» (Південна Корея). 

– ТОВ «Промгазсервіс» (м. Київ). Також є дилером закордонних 

виробників промислового газотехнічного нагрівального обладнання та 

запчастин для промислових печей. Реалізує продукцію «Elster GmbH» 

(Німеччина), «Ecoflam Bruciatori S.p.A.» (Італія), «Elektror airsystem GmbH» 

(Німеччина), «Savio» (Італія). 

– ПП «Термопресмаш» (м. Дніпро). Виробляє муфельні електричні печі та 

сушильні шафи. 

– ТОВ «Спецтермосбуд». Вітчизняний виробник електротермічного та 

газового обладнання для термообробки.  

– ТОВ «Термоінжиніринг» (м. Київ). Здійснює монтаж електричних 
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промислових та лабораторних печей, має конструкторське бюро. 

– ТОВ «SNOL» (м. Київ). Дилер електротермічного лабораторного та 

промислового обладнання виробництва АВ «UMEGA» (Литва). 

На першому етапі налізу конкурентів було здійснено порівняння 

результатів ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» з 

ефективністю конкурентів та встановлено цільові показники ефективності на 

рівні кращих конкурентів.  

Розрахунки рентабельності цільового показника рентабельності за 

формулою (5.17) дозволило отримати такий діапазон цілі-рентабельності: 

 

 ,,180,092,0  RG  (5.17) 

 

Тобто, цільова рентабельність підприємства у порівняні з конкурентами 

має становити від 9,2% (середньозважена рентабельність конкурентів) до 18% 

(максимальна рентабельність конкурентів) з поправкою, чи планує 

підприємство стати лідером за рентабельністю. Поправка на лідерство за 

рентабельністю визначається в залежності від того, чи планує підприємство 

розширювати свою частку на ринку, тобто збільшувати обсяг продажів, 

приносячи у жертву рентабельність (при цьому коефіцієнт менше одиниці), або 

навпаки, підприємство прагне довести ефективність своїх процесів до рівня 

найкращих конкурентів і не планує здійснювати розширення своєї частки на 

ринку за рахунок рентабельності. ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» є одним із лідерів на ринку газових та 

електричних промислових печей, тому необхідності в зниженні рентабельності 

немає. Отже, як цільовий показник обрано досягнення стійкого рівня 

рентабельності ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» від 

9,2% до 18% з одночасним збереженням обсягу продажів та частки ринку не 

нижче досягнутих у 2016 р. 

Для виконання цієї цілі здійснено порівняння з бізнес-процесами 

найбільш ефективних конкурентів та формування цілей для перебудови своїх 
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бізнес-процесів. Причому як конкуренти, бізнес-процеси яких піддаються 

порівнянню, обрано виробничі підприємства, адже у підприємств-дилерів, що 

здійснюють лише реалізацію промислових печей закордонного виробництва та 

запчастин для них, бізнес-процеси суттєво відрізняються та не можуть бути 

взяти за взірець.  

Враховуючи особливості діяльності ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» аналіз здійснено за такими групами бізнес-

процесів: 

– конструкторсько-технологічні;  

– постачальні; 

– виробничі; 

– збутові; 

– фінансові. 

У результаті розрахунку доцільності включення допоміжних цілей до 

системи цілепокладання за моделлю (табл. 5.3) встановлено, що майже в усіх 

сферах діяльності існує потреба у вдосконаленні бізнес-процесів. 

Таблиця 5.3 

Результати дивергентного етапу порівняння з бізнес-процесами конкурентів та 

формування цілей для перебудови своїх бізнес-процесів  

Сфера діяльності підприємства 
Оцінка 

ефективності 

Мінімальне 

задовільне 

значення 

Залежність між 

неефективними бізнес-

процесами та 

глобальною метою 

Конструкторсько-технологічні 

бізнес-процеси 

0,7 0,9 0,7 

Постачальні бізнес-процеси 0,4 0,8 0,9 

Виробничі бізнес-процеси 0,8 0,9 0,6 

Збутові бізнес-процеси 0,4 0,6 0,7 

Фінансові бізнес-процеси 0,7 0,6 0,5 

Примітка: сформовано автором 

 

Для усіх сфер діяльності для досягнення цілі підвищення рентабельності 
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необхідно реалізувати такі допоміжні цілі першого порядку: 

– зниження собівартості, яка безпосередньо впливає на рентабельність; 

– зростання обсягу реалізації продукції, який через ефект масштабу дає 

можливість підвищити рентабельність. 

На етапі формування ієрархії цілей здійснено подальший аналіз та 

встановлення допоміжних цілей другого порядку. 

До конструкторсько-технологічних віднесено бізнес-процеси, які 

стосуються розробки промислових печей відповідно до вимог замовників. Ці 

процеси мають безпосередній вплив на показник собівартості, який, в свою 

чергу, впливає на рентабельність. Особливістю проектування промислових 

печей є модульний принцип, коли будування печі здійснюється з 

використанням складових (газових горілок, нагрівальних елементів, димарів та 

вентиляційних систем, датчиків, ізоляції, систем управління тощо) від різних 

виробників. Встановлено, що більш ефективними конструкторсько-

технологічні бізнес-процеси у конкурентів ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» є за рахунок наявності більшої кількості 

типових проектів, використання спеціалізованого програмного забезпечення та 

залучення до розробки проектів спеціалістів з профільних науково-дослідних 

інститутів. Це дає можливість знизити витрати на науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи. 

Серед постачальних процесів, які впливають на рентабельність 

підприємства та можуть бути поліпшені за рахунок копіювання досвіду 

конкурентів, виокремлено наявність ширшого вибору постачальників та 

асортименту складових. Крім того, деякі конкуренти ПАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» використовують принципи постачання 

«точно в термін», що дає можливість підвищити швидкість обертання коштів. 

До виробничих бізнес-процесів, які мають гіршу, ніж у конкурентів 

ефективність та можуть бути покращені, віднесено логістично-виробничі 

бізнес-процеси. Тобто ті, що пов’язані з постачальними бізнес-процесами та 

побудовані на принципах «точно в термін», коли постачання сировини, 
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матеріалів та запчастин здійснюється точно при виникненні необхідності в них 

у виробничих підрозділах. Таким чином встановлено, що цей принцип декларує 

ефективну координацію між постачальними та виробничими бізнес-процесами.  

До збутових бізнес-процесів, які потребують удосконалення у 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», віднесено процеси 

маркетингових досліджень, пошуку нових клієнтів, підтримки відносин з 

клієнтами, формування пропозицій. Збутові бізнес-процеси є одним із слабких 

місць підприємства, адже внаслідок економічної кризи в Україні попит на 

продукцію підприємства знизився. Тому для отримання того ж результату, що в 

попередні роки, збутові бізнес-процеси мають бути більш ефективними. 

До основних фінансових бізнес-процесів, які було досліджено на 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», відносяться 

калькулювання собівартості та контролінг витрат, забезпечення фінансування 

операційної діяльності, робота з кредиторською та дебіторською 

заборгованістю, стратегічне та поточне планування грошових потоків. На 

поточний момент ці бізнес-процеси визнано задовільними, але при подальшому 

розвитку підприємства може виникнути необхідність у їх вдосконаленні, що в 

подальшій перспективі забезпечить оптимізацію бізнес-процесів інших типів та 

надасть змогу здійснити прямий вплив на рентабельність шляхом зниження 

собівартості. Зниження собівартості може бути здійснено за рахунок 

скорочення вартості запозичених коштів. 

У результаті формування системи цілей визначено допоміжні цілі другого 

порядку та встановлено залежність цих цілей із цілями першого порядку 

(табл. 5.4). 

Після етапу оцінки необхідних ресурсів для реалізації допоміжних цілей в 

системі цілей ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш» 

встановлено, що не всі визначені цілі можуть бути досягнуті. Так, відкладено 

такі цілі: 

– збільшення кількості клієнтів на закордонних ринках – відкриття 

філіалів або активне просування продукції ПАТ «Інститут керамічного 
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машинобудування «Кераммаш» на нових закордонних ринках потребує 

значних грошових вкладень, тому в найближчий час не може бути реалізовано; 

Таблиця 5.4 

Взаємозв’язок цілей першого та другого порядків для ПАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» 

Бізнес-процес Цілі першого 

порядку 

Цілі другого порядку 

Конструкторсько-технологічні бізнес-процеси 

НДДКР електричних печей Зниження 

собівартості 

Зниження витрат на НДДКР 

НДДКР газових печей Зниження витрат на НДДКР 

НДДКР іншого обладнання Збільшення 

обсягу 

продажів 

Розширення асортименту 

Розробка пакетів типових рішень Розширення асортименту 

Постачальні бізнес-процеси 

Адаптивна робота з 

постачальниками 

Зниження 

собівартості 

Зниження складських витрат 

Пошук альтернативних 

постачальників 

Зниження вартості запчастин та 

складових 

Відстеження та оновлення 

асортименту складових та запчастин 

Модернізація продукції 

Планування поставок без затримок 

(«точно в термін») 

Прискорення обороту коштів 

Виробничі бізнес-процеси 

Забезпечення виробничої логістики 
Зниження 

собівартості 

Прискорення обороту коштів 

Планування графіку робот Покращення відношення ціна/якість 

продукції 

Збутові бізнес-процеси 

Проведення маркетингових 

досліджень 

Збільшення 

обсягу 

продажів 

Розширення асортименту 

Пошук нових клієнтів Збільшення кількості клієнтів на 

українському та закордонних 

ринках 

Підтримка відносин з клієнтами Збільшення обсягів надання послуг 

з підтримки та модернізації 

обладнання 

Формування типових пропозицій Збільшення обсягів дрібних клієнтів, які 

потребують готових рішень 

Примітка: сформовано автором 

 

– покращення співвідношення ціна/якість продукції – ця мета пов’язана з 

попередньою, враховуючи, що активне розширення на закордонні ринки не 

планується, реалізацію цієї задачі відкладено; 
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– зниження складських витрат шляхом адаптивної роботи з 

постачальниками та планування поставок без затримок – переговори з 

постачальниками дозволили зробити висновок, що економія на складських 

витратах не дасть змогу підвищити рентабельність через додаткові витрати на 

забезпечення логістики «точно в термін». 

Отже, було встановлено такі цілі другого порядку, які необхідно 

реалізувати на оперативному горизонті планування:  

– зниження витрат на НДДКР за рахунок використання більш сучасних 

технологій проектування та залучення профільних наукових закладів; 

– розширення асортименту за рахунок проектування продукції, близької 

за технологіями виробництва; 

– зниження вартості запчастин та складових за рахунок встановлення 

контактів з альтернативними постачальниками. 

До цілей, які необхідно реалізувати на стратегічному горизонті 

планування, слід віднести: 

– модернізацію продукції за рахунок відстеження та оновлення 

асортименту складових та запчастин; 

– збільшення обсягів надання послуг з підтримки та модернізації 

обладнання за рахунок використання інформаційних технологій управління 

відносинами з клієнтами; 

– прискорення обороту коштів за рахунок покращення виробничої 

логістики; 

– збільшення обсягів продажів дрібним клієнтам, які потребують готових 

рішень. 

Оцінка економічного ефекту в результаті реалізації цілей на 

оперативному горизонті планування ПАТ «Інститут керамічного 

машинобудування «Кераммаш» наведено у табл. 5.5. 

Отже, розрахунковий економічний ефект в результаті апробації 

запропонованої моделі дивергентно-конвергентного підходу до конкуренто-

орієнтованого цілепокладання промислового підприємства на ПАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» склав 1025 тис. грн., 

рентабельність при цьому зросла на 1,3 відсоткових пункти. 
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Таблиця 5.5 

Оцінка економічного ефекту в результаті реалізації цілей на оперативному 

горизонті планування ПАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш» 

Ціль Результат 
Грошова оцінка 

результату, тис грн. 

Зниження витрат на НДДКР  Зниження собівартості 230 

Розширення асортименту  

Збільшення обсягу реалізації, у 

т.ч.  
980 

чистий прибуток 115 

Зниження вартості запчастин та 

складових  

Зниження собівартості 680 

Примітка: сформовано автором 

 

Апробація розробленої моделі на ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод» дозволила встановити, що підприємство має 

рентабельність на рівні нульової (рис. 5.8), причому від’ємна рентабельність у 

2014 р. була компенсована у 2015 р., що можна пояснити бойовими діями, які 

тривали у першій половині 2014 р. у м. Краматорськ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Динаміка рентабельності ПАТ  

«Старокраматорський машинобудівний завод»  

Примітка: сформовано автором 

 

Основними видами продукції, яку випускає ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод», є: 
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–прокатне обладнання; 

–металургійне обладнання; 

–продукція оборонного призначення; 

–колійне обладнання; 

–машини залізничні для ремонту та технічного обслуговування колії. 

Основними проблемами підприємства є зростання частки вартості матеріалів 

та адміністративних витрат у собівартості реалізованої продукції (рис. 5.9). 
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Частка административних витрат у собівартості 

Частка матеріалів у собівартості
 

Рис. 5.9. Динаміка складових собівартості «Старокраматорський 

машинобудівний завод» 

Примітка: сформовано автором 

 

Для вирішення проблем розвитку ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод» встановлено такі допоміжні цілі першого та другого 

порядку: 

– зниження собівартості, у т.ч.: 

– зниження адміністративних витрат шляхом автоматизації управлінських 

бізнес-процесів; 

– зниження матеріаломісткості продукції шляхом проведення науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт. 

Оцінку економічного ефекту в результаті реалізації цілей на 
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оперативному горизонті планування ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод» наведено у табл. 5.6. 

Таблиця 5.6 

Оцінка економічного ефекту в результаті реалізації цілей на оперативному 

горизонті планування ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод»  

Ціль Результат Грошова оцінка результату, 

тис грн. 

Зниження адміністративних витрат Зниження собівартості 282 

Зниження матеріаломісткості 

продукції 
Зниження собівартості 560 

Примітка: сформовано автором 

 

Отже, розрахунковий економічний ефект в результаті апробації 

запропонованої моделі дивергентно-конвергентного підходу до конкуренто-

орієнтованого цілепокладання промислового підприємства на 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» склав 842 тис. грн., 

рентабельність при цьому зросла на 0,2 відсоткових пункти. 

Найбільш складне економічне становище з розглянутих підприємств у 

ПАТ «Азовмаш», який мав збитки у 2015-2016 рр., причому його від’ємна 

рентабельність досягала 45,1%. (рис. 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Динаміка рентабельності ПАТ «Азовмаш» 

Примітка: сформовано автором 
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ПАТ «Азовмаш» виробляє гірничорудне обладнання, металургійне 

устаткування, підйомні та транспортні машини, вантажні вагони, 

паливозаправну техніку, цистерни для транспортування нафтопродуктів і 

зріджених газів. 

За багатьма видами продукції підприємство не має конкурентів в Україні, 

але негативні економічні результати діяльності ПАТ «Азовмаш» обумовлені не 

програшем конкурентам, а відсутністю замовлень на українському ринку та 

закритістю інших традиційних ринків. У першу чергу це стосується 

виробництва вантажних вагонів та цистерн. 

У 2016 р. ПАТ «Азовмаш» проводив стратегію заморожування та 

консервації, при цьому здійснено реорганізацію організаційної структури та 

оптимізацію чисельності працівників. Так, ліквідовано прес-центр, відділ 

фінансового контролінгу; відділ післяпродажного обслуговування клієнтів, 

управління енергозбереження; групу з нової техніки, відділ оперативного і 

стратегічного планування, юридичне управління, управління правової безпеки; 

управління договорів та митного декларування, фінансово-економічне 

управління, відділ аналізу та податкового планування, управління 

корпоративних прав, відділ міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Рентабельність конкурентів знаходиться на приблизно такому ж рівні, що 

обумовлено стагнацією ринку вантажних вагонів. В якості цілі розвитку 

підприємства встановлено забезпечення нульової рентабельності та досягнення 

беззбитковості підприємства, при цьому допоміжною ціллю є збереження 

якомога більшої кількості кваліфікованого персоналу. Для забезпечення 

виконання цієї цілі встановлено допоміжну мету збільшення обсягу реалізації 

продукції за рахунок освоєння супутніх видів продукції ти надання послуг. 

Враховуючи той факт, що підприємство здійснює фактичне заморожування 

основного виду діяльності, економічний ефект для ПАТ «Азовмаш» не може 

бути розраховано за зразком як для підприємств, що ведуть активну господарчу 

діяльність, адже головною метою підприємства є збереження персоналу, що не 

може бути визначено у грошовому вимірі. Необхідність збереження персоналу 
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підтверджено планами Укрзалізниці здійснити оновлення у 2018-2021 рр. парку 

вагонів, причому обсяг запланованого становлення становить приблизно 25 тис 

вагонів. 

Таким чином, у результаті апробації моделі дивергентно-конвергентного 

підходу до конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового 

підприємства здійснено формування системи цілей українських 

машинобудівних підприємств ПАТ «Інститут керамічного машинобудування 

«Кераммаш», ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», 

ПАТ «Азовмаш». Сукупний розрахунковий економічний ефект при цьому 

складає 1867 тис. грн. 

Додатково апробацію концепції управління забезпеченням розвитку 

промислових підприємств проведено на машинобудівному холдингу «Corum 

Grоup» (детальніше – на прикладі його підрозділу ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод». 

«Corum Grоup» є найбільшим в Україні холдингом з виробництва 

гірничошахтного устаткування (Офіційний сайт компанії «Corum Grоup»). Його 

діяльність зосереджена на інжинірингу, виробництві, комплексних поставках і 

сервісному обслуговуванні обладнання для гірничодобувної галузі. До складу 

«Корум Груп» входять: ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», 

«Корум Горлівський машинобудівник», «Корум Донецький енергозавод», 

«Корум Донецькгірмаш», «Корум Каменський машинобудівний завод» (РФ) та ін. 

Основний вид діяльності холдингу – це механізовані кріплення, очисні й 

прохідницькі комбайни, скребкові та стрічкові конвеєри, електровози і 

вагонетки, насосні станції, вентилятори головного провітрювання, електрообладнання, 

трансформаторні підстанції, підйомні машини, роторні екскаватори та інше 

гірничошахтне обладнання (всього близько 400 найменувань). 

Робота гірничошахтного устаткування здійснюється під 

багатоступеневим інженерним контролем з боку сервісних центрів та заводу-

виробника. З метою забезпечення стабільної роботи нових очисних і 
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прохідницьких комплексів в складних умовах українських шахт створена та 

постійно вдосконалюється система оперативної розробки, виготовлення й 

сервісного обслуговування індивідуальних замовлень практично всієї нової 

техніки з обов’язковим урахуванням вимог замовника (Додаток Ш, табл. Ш.1). 

При цьому постійно підвищується рівень комплексної механізації підземних 

технологічних процесів, включаючи допоміжні, виключено великі обсяги 

ручних робіт при неодмінному забезпеченні безпечних і відповідних 

санітарним нормам умов праці обслуговуючого персоналу. 

Проведемо аналіз вихідного виробничого, фінансового, ринково-

збутового та економічного стану досліджуваного підприємства до впровадження 

заходів, спрямованих на урахування впливу зовнішнього середовища.  

У табл. 5.7 подано вартість основних виробничих засобів «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» у 2013-2015 рр. 

Таблиця 5.7 

Характеристика вартості основних виробничих засобів ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» у 2013–2015 рр. 

№ з/п Основні засоби 

Рік, тис. грн. 

2013 2014 2015 

1 Залишкова вартість 34553 35340 22442  

2 Первісна вартість 101037 103998 53882  

3 Знос 63483 67648 30441  

Примітка: сформовано автором 

 

Характеристика виробничого потенціалу підприємства свідчить про те, що 

рівень зносу основних засобів ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 

у аналізованому періоді має тенденцію до збільшення з 63,1% у 2013 р. до 65% 

у 2015 р. Досить повільно відбувається оновлення та вибуття основних 

виробничих засобів (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 

Коефіцієнти, що характеризують виробничий потенціал 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», %  
 

Групи 

основних 

засобів 

Знос основних засобів 

(на кінець року) 

Оновлення основних 

засобів 

Вибуття основних 

засобів 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Будівлі, споруди 

та передаточні 

прилади 

63,1 64,7 65,0 3,4 0,4 0,6 0,2 0,1 0,7 

Машини та 

обладнання 
68,4 66,3 58,7 6,1 12,7 0,2 1,7 0,2 0,2 

Транспортні 

засоби 
68,0 77,6 72,1 8,3 0,7 - 0,7 0,1 0,8 

Виробничі 

інструменти 

та інвентар 

40,5 42,1 51,1 23,2 4,8 0,1 1,6 0,1 0,1 

Інші основні 

засоби 
54,5 63,2 73,5 32,4 0 0 0 0 0 

Примітка: сформовано автором 

 

Показники ефективності використання основних засобів ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» наведено у табл. 5.9.  

Таблиця 5.9 

Показники ефективності використання основних засобів на 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» у 2013–2015 рр.  

 

Показник 2013 2014 2015 
Темп росту в 

2014 р., % 

Темп росту в 

2015 р., % 

Обсяг випуску продукції, тис. грн. 567618 310718 572525 54,74 184,26 

 Виторг від реалізації продукції, 

тис. грн. 
214274 104491 193305 48,77 185,00 

Середньорічна вартість 

основних виробничих фондів, 

тис. грн. 

35990 29947 35892 83,21 119,85 

Фондовіддача, к 4,7 3,2 2,3 68,09 71,88 

Фондоємність, к 0,3 0,2 0,4 66,67 200,00 

Фондорентабельність, к 5,9 2,9 3,1 49,15 106,90 

Примітка: сформовано автором 

 

Подані дані свідчать про те, що фондовіддача або технічна ефективність 

використання основних засобів на кінець аналізованого періоду знизилась, а 

показник фондоємності мав тенденцію до збільшення (за рахунок перевитрати 
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коштів на основні фонди). 

Показники фінансового стану ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» наведено в табл. 5.10.  

Таблиця 5.10 

Показники фінансового стану ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» у 2013-2015 рр.  

№ 

з/п 
Показники 

Рік  

2013 2014 2015 

1 Показник грошової платоспроможності 0,074 0,066 0,072 

2 Показник розрахункової платоспроможності 2,55 1,50 1,86 

3 Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 1,41 1,22 1,33 

4 Коефіцієнт критичної ліквідності 1,79 1,58 1,61 

5 Коефіцієнт фінансової стійкості 2,48 1,47 1,59 

6 
Коефіцієнт фінансової автономії 

(незалежності) 
0,72 0,58 0,69 

7 Показник фінансового левериджу 0,17 0,12 0,15 

8 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами 3,27 2,15 2,07 

Примітка: сформовано автором 

 

Аналізуючи дані цієї таблиці, слід відзначити, що значення коефіцієнта 

грошової платоспроможності свідчить про те, що підприємство має достатньо 

коштів у своєму розпорядженні для покриття всіх поточних короткострокових і 

довгострокових зобов’язань. Значення коефіцієнта розрахункової 

платоспроможності є більшим 1, що свідчить про наявність на підприємстві 

достатньої кількості власних оборотних коштів, за рахунок яких є можливість 

погашення поточних зобов’язань. Значення коефіцієнта ліквідної 

платоспроможності також є більшим 1, тобто у підприємства достатньо 

оборотних коштів для покриття своїх боргових зобов’язань.  

На кінець 2015 року сума власних коштів перевищує позикові, що 

свідчить про достатній рівень фінансової стійкості підприємства і відносну 

незалежність від зовнішніх фінансових джерел та інвесторів. 

Для детальної оцінки рівня та динаміки фінансових результатів 
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досліджуваного підприємства проведено аналіз звіту про фінансові результати 

та визначено темпи росту (приросту) окремих видів прибутку (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Аналіз звіту про фінансові результати ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» у 2013–2015 рр. 

Показники 
2013, 

тис. грн. 

2014, 

тис. грн. 

2015, 

тис. грн. 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2
0
1
4
 д

о
 2

0
1
3
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ти
с.

 г
р
н
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2014, у % 

до 2013 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

2
0
1
5
 д

о
 2

0
1
4
, 

ти
с.

 г
р
н

. 

2015, у 

% до 

2014 

Виручка від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт послуг) 

214274 141491 193305 -72783 66,03 51814 136,62 

Собівартість 

реалізованої продукції 153170 93378 167866 -59792 60,96 74488 179,77 

Валовий прибуток 42341 37177 86365 -5164 87,80 49188 232,31 

Інші операційні 

доходи 
73802 57175 100883 -16627 77,47 43708 176,45 

Адміністративні 

витрати 
20553 17454 25483 -3099 84,92 8029 146,0 

Витрати на збут 5375 4385 6460 -990 81,58 2075 147,32 

Інші операційні 

витрати 
92544 109174 113772 16630 117,97 4598 104,21 

Фінансові результати 

від операційної 

діяльності: 

прибуток (збиток) 

-2671 -6752 -50467 -4081 252,79 -43715 747,44 

Фінансові результати 

від звичайної 

діяльності до 

оподаткування: 

прибуток (збиток) 

324 -67356 -49314 -67680 -20788,89 18042 73,21 

Чистий прибуток 

(збиток) 
256 -68357 -51312 -68613 -26701,95 17045 75,06 

Примітка: сформовано автором 

 

Аналізуючи динаміку фінансових результатів ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод», варто відзначити такі тенденції:  

– показник собівартості реалізованої машинобудівної продукції зростає 

швидше, ніж дохід від реалізації та валовий прибуток підприємства, що 

свідчить про зростання витрат на основний та допоміжні виробничі процеси; 
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– темп зростання витрат є вищим, ніж темп зростання доходів (це 

негативно позначається на собівартості одиниці продукції, що пов’язано з 

кризовими явищами в економіці країни у 2014 році). 

Аналіз структури активу балансу ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» (табл. 5.12) свідчить про зниження обсягів виробничо-

господарської діяльності підприємства. 

Таблиця 5.12 

Аналіз структури активу балансу ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» у 2013-2015 рр. (тис. грн.) 

Найменування статей активу 

балансу 

Значення 

2013  

пит. 

вага 

(%) 

2014  

пит. 

вага 

(%) 

2015  
пит. 

вага (%) 

І. Необоротні активи, в т.ч.        

довгострокові інвестиції 172 0,06 172 0,07 172 0,06 

ІІ. Оборотні активи, в т.ч.       

виробничі запаси 16616 5,76 8170 3,44 10500 3,95 

незавершене виробництво 12359,5 4,28 12621 5,32 15906 5,99 

готова продукція 2561,4 0,89 2852 1,20 4062 1,53 

дебіторська заборгованість 47566,2 16,48 57487 24,22 70224 26,44 

дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
355,6 0,12 953 0,4 101 0,04 

інша поточна дебіторська заборгованість 24523,4 8,49 16919 7,13 10323 3,89 

грошові кошти 6805 2,36 2703 1,14 1210 0,46 

інші оборотні активи 9920,4 3,44 7873 3,32 9359 3,52 

III. Витрати майбутніх періодів 3124,7 1,08 0 0 0 0 

Баланс 288680,5 100 237356 100 265558 100 

Примітка: сформовано автором 

 

Проведено аналіз інноваційного потенціалу ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» і визначено характер динаміки кількості впроваджених 

розробок, новітніх технологій виробництва та нових видів продукції (табл. 5.13). 

Дані табл. 5.13 свідчать про те, що на досліджуваному підприємстві у 

2013 р. проводилися внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки. 
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Таблиця 5.13 

Аналіз інноваційного потенціалу ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний 

завод» у 2013-2015 рр. (тис. грн.)  

Показники 
2013 2014 2015 

Темп росту в 

2014 р., % 

Темп росту в 

2015 р., % 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, 

всього, в т.ч. 

205196,4 67732,8 167436,8 33,01 247,20 

за кордон, у т.ч. 156881,9 73342,0 121568,3 46,75 165,76 

країни СНД 62175,3 47728,4 87642,3 76,76 183,63 

Кількість впроваджених 

інноваційних видів 

продукції, шт. 

2 2 2 100,00 100,00 

Витрати на інноваційний 

розвиток підприємства 
14372 3160 12715 21,99 402,37 

Примітка: сформовано автором 

 

У результаті впровадження і проведення нових розробок у виробничий 

процес заводу сьогодні на підприємстві застосовують ряд нових технологічних 

процесів. Дослідження характеру інноваційної діяльності ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» показало негативну динаміку обсягів 

реалізованої інноваційної продукції на підприємстві, яка зменшилася в 2014 р. 

на 137463,6 тис. грн., що пов’язано зі зниженням попиту на продукцію, що 

випускається машинобудівним підприємством, через неможливість споживачів 

її придбати. 

А в 2015 р. обсяг реалізованої інноваційної продукції збільшився на 

99704 тис. грн. 

Підприємство успішно працює в Україні, Білорусі, Казахстані, Республіці 

Польща, В’єтнамі, Індії, Республіці Китай. Крім цього, компанія здійснює 

постачання своєї продукції в Румунію, Грузію, Вірменію, Естонію, Македонію, 

Боснію і Герцеговину, Чорногорію й інші країни. Серед постійних клієнтів 

компанії – більше 30 найбільших видобувних холдингів, активи яких налічують 

понад 400 шахт і кар’єрів, збагачувальні фабрики, металургійні та 

машинобудівні підприємства. 

Характеристику ринково-збутового потенціалу ПрАТ «Корум 
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Дружківський машинобудівний завод» та його аналіз представлено в табл. 5.14. 

Таблиця 5.14 

Аналіз ринково-збутового потенціалу ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» у 2013-2015 рр.  

Показники 2013 2014 2015 
Темп росту 

в 2014 р., % 

Темп росту 

в 2015 р., % 

Обсяг реалізованої 

продукції, всього, в т.ч.: 
567618 310718 572525 54,74 184,26 

Експорт 256871,9 103372,0 206681,2 40,24 199,94 

Відсоток експорту 45,25 33,27 36,10 73,52 108,51 

Залишки готової 

продукції на складі 
22554 43972 32045 194,96 72,88 

Витрати на збут продукції 5375 4385 6460 81,58 147,32 

Примітка: сформовано автором 

 

Аналіз динаміки показників, що характеризують ринково-збутовий 

потенціал ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», свідчить про 

те, що після кризового 2014 р. спостерігали його зростання. 

Проведений аналіз стану ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний 

завод» за досліджуваний період дає змогу зробити висновок про те, що кризова 

ситуація 2014 р. змінилась підйомом і в 2015 р. підприємству вдалося вийти на 

показники рівня 2013 р. При цьому важливо визначити причинно-наслідкові 

зв’язки, а також заходи в рамках концепції управління, за рахунок яких 

підприємство забезпечувало розвиток. 

У вересні 2014 р. керівництво підприємства завершило програму його 

реформування, яка передбачала придбання нового виробничого обладнання та 

вдосконалення технології виробництва. Обґрунтування необхідності технічного 

переозброєння механообробного виробництва на 2015–2016 рр. наведено в 

Додатку Щ., табл. Щ.1. Проте, важливим елементом успіху діяльності 

досліджуваної організації була гнучкість у підході й індивідуальна робота з 

кожним замовником продукції. Це знайшло підтвердження у заходах щодо 

регулювання забезпечення розвитку підприємства, зокрема пропозиція 

найнижчого за сукупною вартістю обладнання в галузі при незмінно високій 
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якості продукції. Зміна вектора забезпечення розвитку на інтеграцію існуючих 

машинобудівних продуктів підприємства-виробника у бізнес підприємств-

споживачів забезпечила позитивну динаміку розвитку підприємства ПрАТ 

«Корум Дружківський машинобудівний завод». 

При реалізації концепції управління забезпеченням розвитку, було 

впроваджено наступні заходи: 

1. Підвищено продуктивність прохідницького комбайну КПД за рахунок 

конструктивного вдосконалення комбайна: розроблено конструкцію 

стріловидного телескопічного виконавчого органу з поперечною або 

поздовжньою віссю обертання, що забезпечує ефективне руйнування гірського 

масиву із збереженням стійкого положення комбайна; є можливість 

встановлення трьох типів електродвигунів виконавчого органу: 110 і 132 кВт (n 

= 1500 об/хв), 90 кВт (n = 1000 об/ хв), що забезпечують вибір найбільш 

економічно ефективного режиму різання; запропоновано навантажувальний 

орган, що забезпечує високу продуктивність та ефективну роботу в різних 

умовах; здійснюється охолодження робочої рідини, що забезпечує температуру 

нагрівання мастила в гідросистемі комбайна не більше 65°С; скребковий 

конвеєр армовано смугами із зносостійкої сталі, що підвищує його ресурс у 2-3 

рази; розроблено конструкцію поворотної секції конвеєра підвищеної 

надійності; встановлено універсальний електроблок, який дозволяє 

підключення й управління додатковим обладнанням; встановлення більш 

ефективної і надійної системи освітлення на основі світлодіодів, що дозволяє 

підвищити безпеку роботи обслуговуючого персоналу та підвищити 

продуктивність комбайна при проходженні забою; удосконалено апаратуру 

управління та діагностики, що забезпечує дистанційне, провідне й 

радіоуправління комбайном, контроль та візуальне відображення параметрів 

основних вузлів і систем комбайна; порівняно з існуючими засобами 

автоматизації, нова універсальна апаратура управління має ряд переваг, 

найголовніша з яких – розширення функціональних можливостей, за рахунок 

яких забезпечується: управління, захист, контроль стану та технічної 
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діагностики до восьми приводів; функції збору, зберігання і передачі інформації; 

контроль руйнування породи. Додатково можна надсилати на пульт управління 

диспетчера узагальнену інформації про роботу прохідницького комбайна. 

2. Підвищено експлуатаційні характеристики машини буронавантажувальної 

БПР за рахунок: оснащення навантажувального органу (живильника) 

навантажувальними лапами, які забезпечують більш високу продуктивність 

машини порівняно з аналогами; покращено маневреність і прохідність машини 

за рахунок підвищення кліренсу до 290 мм та застосування гідравлічного 

приводу гусеничного візка; оснащення потужним (30 кВт) електродвигуном 

дозволяє підвищити продуктивність робіт виконавчого органу до 3 м
3
, а також 

розвивати більші зусилля на навантажувальних лапах за рахунок синхронізації 

роботи навантажувальних лап за допомогою циліндричних зубчастих коліс; 

збільшення швидкості буріння до 48 м/год.; обладнання робочого місця 

машиніста додатковою апаратурою дозволяє під час процесу навантаження 

гірської маси більш ефективно і безпечно керувати машиною. 

3. Підвищено експлуатаційні властивості очисного комбайну УКД 400 за 

рахунок: збільшення ресурсу трансмісії редукторної групи шляхом оптимізації 

конструктивних параметрів і застосування високоміцних матеріалів; встановлення 

сучасної системи візуалізації та контролю управління із можливістю зв’язку з 

локальною мережею замовника; забезпечення надійності роботи обладнання 

завдяки наявності систем електричного і механічного захистів; можливості 

адаптації конструкції машини до конкретних гірничо-геологічних умов. 

Як свідчать результати здійсненого аналізу, в діяльності 

машинобудівного холдингу «Корум Груп» найважчим був 2014 р. З початку 

бойових дій на сході країни відбулося скорочення реалізації машинобудівної 

продукції холдингу на основний ринок збуту – в РФ. Також дана тенденція 

торкнулася і внутрішнього українського ринку. Ці фактори мали вплив на 

формування чистого збитку холдингу на кінець 2014 р. в розмірі 2366,0 млн. 

грн. Проте вже за рік, у 2015 р., керівництву підприємства вдалося скоротити 

майже втричі розмір чистого збитку до 632 млн. грн., збільшити консолідовану 
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Значення коефіцієнта рухливої рівноваги
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виручку на 7% (до 1,7 млрд. грн.) та на 22% збільшити чистий оборотний 

капітал. Аналізуючи значення коефіцієнта рухливої рівноваги, що відображає 

траєкторію адаптації підприємства, ми визначили швидкість реакції 

машинобудівного холдингу «Корум Груп» на вимоги зовнішнього середовища 

за рахунок заходів додаткового забезпечення, що були здійснені (рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.11. Траєкторія адаптації «Корум Груп» за рахунок заходів додаткового 

забезпечення у 2014-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором на основі звітності «Корум Груп» 

 

З рис. 5.11 бачимо, що траєкторія адаптації холдингу мала найменше 

значення у вересні 2014 р. Основний акцент діяльності холдингу було 

зосереджено на виробництві та поставках гірничо-шахтного обладнання. Вже 

наприкінці 2014 – на початку 2015 рр., спостерігаємо тенденцію до зростання 

значення коефіцієнта рухливої рівноваги. 

Це пов’язано з тим, що керівництво холдингу, беручи до уваги вимоги 

ринку, впровадило в діяльність групи підприємств заходи додаткового 

забезпечення, зокрема: 

1. Розширило можливості з ремонту та модернізації екскаваторів та 

електровозів, що дозволило укласти нові вигідні контракти на 2017–2018 рр. 

2. Зробило основний акцент діяльності холдингу на сервісні рішення. Так, 
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частка сервісу в 2015 р. в загальному обсягу діяльності збільшилася до 67%. 

3. Запустило пілотний проект з сервісу обладнання для відкритих робіт. 

Ефективність даного проекту забезпечила компанії додатковий прибуток у 

розмірі 8,16 млн. грн. та дозволило оформити пілотний проект в самостійний 

напрямок діяльності на постійній основі. 

Своєчасна реакція керівництва ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» на зміни зовнішнього середовища за рахунок реалізації 

концепції управління забезпеченням розвитку, дозволила підприємству 

збільшити обсяг реалізованої продукції на 261807 тис. грн. у 2015 р. порівняно 

з кризовим 2014 р. Зміна вектора забезпечення розвитку на інтеграцію 

існуючих машинобудівних продуктів підприємства-виробника у бізнес 

підприємств-споживачів забезпечила позитивну динаміку розвитку «Корум 

Дружківський машинобудівний завод». 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Встановлено, що розвиток промислового підприємства неможливий без 

наявності системи цілей, тобто без цілепокладання. Дивергентно-конвергентна 

парадигма цілепокладання базується на припущенні, що спочатку необхідно 

згенерувати значну кількість альтернатив розвитку підприємства, після чого 

скоротити різноманіття альтернатив до тієї кількості, яку може бути 

реалізовано. Дивергентно-конвергентний підхід при цілепокладанні має дві 

основні стадії: на дивергентній стадії формується «віяло» можливих цілей, які 

визначають різні напрямки розвитку промислового підприємства; на 

конвергентній стадії множина альтернативних цілей звужується до однієї 

стратегічної цілі та пов’язаних з нею допоміжних цілей. 

В свою чергу, кожна із стадії складається з етапів. На дивергентній стадії 

здійснюються порівняння з ефективністю конкурентів та встановлення 

цільових показників ефективності на рівні кращих конкурентів; порівняння з 
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бізнес-процесами конкурентів та формування цілей для перебудови своїх 

бізнес-процесів; формування ієрархії цілей для того, щоб стати лідером у 

кожній сфері діяльності. На конвергентній стадії здійснюються: оцінювання 

витрат ресурсів на досягнення встановлених на попередньому етапі цілей; 

секвестр цілей відповідно до наявних ресурсів; формування графіку виконання 

цілей. 

2. За рахунок використання дивергентно-конвергентного підходу до 

розвитку підприємства здійснено моделювання процесу цілепокладання 

промислового підприємства та отримано відповідну модель, що дає можливість 

розробити значну кількість альтернативних шляхів розвитку промислового 

підприємства з врахуванням можливостей конкурентів та обрати з них 

найбільш ефективний та відповідний наявним у підприємства ресурсам. 

3. Доведено, що основою розроблення плану стабілізації та розвитку 

виконання окремих виробничих процесів є впровадження заходів щодо 

ефективного матеріально-технічного забезпечення, від якого залежить 

безпосередньо ефективність виконання проектів-замовлень машинобудівних 

підприємств. Встановлено, що для знаходження оптимального розподілу 

наявних обмежених ресурсів та всебічного забезпечення ефективності 

виробничих процесів на підприємстві необхідно використовувати розвинутий 

методичний підхід до матеріально-технічного забезпечення машинобудівного 

виробництва на основі моделі розподілу обмежених ресурсів, а саме 

конкретних матеріальних потоків в рамках управління. 

4. В результаті апробації моделі дивергентно-конвергентного підходу до 

конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства 

здійснено формування системи цілей українських машинобудівних підприємств 

ПАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш», 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Азовмаш». 

Сукупний розрахунковий економічний ефект при цьому складає 1867 тис. грн. 

Здійснено оцінювання економічної ефективності концепції управління 

забезпеченням розвитку на базі машинобудівного холдингу «Корум Груп». На 
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прикладі впровадження запропонованого концептуального підходу в діяльність 

одного з підприємств – ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод», 

що входить до даної структури, встановлено, що своєчасне реагування 

керівництва досліджуваного підприємства на зміни зовнішнього середовища, в 

першу чергу, орієнтація на споживача, дала змогу підприємству плавно вийти з 

кризового 2014 р. й збільшити обсяг реалізованої продукції на 261807 тис. грн. 

у 2015 р. та змінити вектор забезпечення розвитку на інтеграцію існуючих 

машинобудівних продуктів підприємства-виробника в бізнес підприємства-

споживача та розподіляти відповідальність за кінцевий результат роботи. 

 

Результати дослідження за розділом 5 відображені у наступних 

публікаціях: (Русінова, 2017c; Русінова, 2017j). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та методичні положення, 

розроблено практичні рекомендації щодо ефективного управління 

забезпеченням розвитку промислових підприємств, що має істотне значення 

для підвищення ефективності їхньої діяльності та розвитку економічної науки. 

Результати дослідження дають можливість зробити такі висновки: 

1. За результатами проведеного діалектичного аналізу понятійного 

апарату системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств, 

на основі визначених ознак проаналізованих понять дано авторське визначення 

поняття «управлінням забезпеченням розвитку промислового підприємства», 

під яким пропонується розуміти процес, який включає в себе мобілізацію, 

накопичення, розподіл ресурсів, а також здійснення планування, контролю, 

моніторингу та інших процедур, спрямованих на ефективне та раціональне 

використання джерел та резервів формування ресурсів підприємства в 

залежності від етапу розвитку.  

2. Визначено сутність існуючих методів управління забезпеченням 

промислового підприємства на основі системного, проектного, логістичного, 

потокового та програмного підходів, їх основні переваги та обмеження в 

використанні в практиці вітчизняних промислових підприємств. Це дало 

можливість на основі спіральної моделі життєвого циклу проекту розвитку, 

кожна стадія якої ідентифікується за допомогою розробленої системи 

показників результативності виконаного плану робіт та витрачених ресурсів, 

запропонувати дивергентно-конвергентний підхід до управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства, який дозволяє в часі визначити 

необхідність розширення обсягів забезпечення або його скорочення (перехід 

дивергенції процесів забезпечення проектів розвитку в конвергенцію), яка 

пояснюється розрахунком доцільності підтримання забезпечення виведених 

проектів розвитку на ринок.  

3. На базі дивергентно-конвергентного та ситуаційного підходів, які 
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створюють механізм управління, складовими елементами якого є відповідні 

методи та моделі, що обумовлюють підвищення ефективності управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства, запропоновано концепцію 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства. Встановлено, 

що концепція управління забезпеченням розвитку підприємства має будуватися 

на умовах збалансованості, своєчасності та забезпеченості в достатній кількості 

та рівня якості ресурсів підприємства, що має вплив на результативність, 

ефективність та конкурентоспроможність функціонування організації. 

Реалізація запропонованої концепції задовольняє поставленим цілям розвитку 

підприємства та передбачає забезпечення структурної перебудови виробничого 

процесу на базі ефективного управління постачанням матеріальних ресурсів на 

новій якісній технологічній основі.  

4. Для проведення оцінки впливу стану системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку промислового підприємства в дослідженні 

використано метод регресійної моделі. На основі удосконаленої економіко-

математичної моделі оцінки впливу складових системи забезпечення на 

реалізацію проектів розвитку промислового підприємства стає можливим 

отримати конкретні величини залежності проекту розвитку від компонент 

системи забезпечення. У якості змінної було обрано впровадження нових 

технологічних процесів на підприємстві, в якості факторів впливу на кількість 

впровадження нових технологічних процесів обрано: продуктивність праці 

персоналу; кількість персоналу; обсяг інвестицій на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розробки (НДДКР); обсяг інвестицій на придбання 

основних засобів. Тому є можливість робити прогнози реалізації проектів 

розвитку в залежності від кількості і якості забезпечуючих ресурсів та 

приймати управлінські рішення, спрямовані на стимулювання саме цих 

пріоритетних факторів, що мають найбільший вплив на кінцеві показники 

реалізації проектів розвитку. 

5. Запропоновано науково-методичний підхід з оптимізації системи 

забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними 



  373 

 

проектами розвитку в основу якого покладено та вирішено задачу лінійного 

програмування з пошуку оптимальних варіантів з модернізації парку 

виробничого обладнання при заданих ресурсних обмеженнях, а саме: на обсяги 

забезпечувальних ресурсів, що використовуються при реалізації проектів; за 

витратами, що виділені для реалізації проектів; за кількістю виробничої 

сировини для роботи ділянки цеху в якому відбувається впровадження 

проектів; за кількістю трудових ресурсів для роботи ділянки цеху в якому 

відбувається впровадження проектів розвитку. 

Рішення розробленої економіко-математичної моделі забезпечує 

продуктивність альтернативних варіантів з оновлення або вдосконалення 

існуючого обладнання при повній фондовіддачі та заощадженні матеріальних 

ресурсів. 

6. На основі використання інструментів математичного аналізу 

запропоновано підхід до моделювання системи управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства в залежності від нетипових умов (криза 

на підприємстві, технологічний ривок в галузі) в яких відбувається реалізація 

обраних заходів з розвитку підприємства. Даний підхід дозволяє обрати таку 

модель системи управління забезпеченням, при якій керування ресурсами, за 

умови їх скорочення або незмінного обсягу, робить можливим отримання їх 

максимальної віддачі, при цьому задіяні в процесі забезпечення розвитку 

ресурси прагнуть до універсальності, тобто відбувається оптимізація діяльності 

за допомогою розширення функцій, в цілому збільшуючи загальну 

ресурсовіддачу від задіяних у системі управління забезпеченням всіх основних 

та допоміжних складових ресурсів. 

7. В залежності від глибини реалізації проектів розвитку, що викликають 

якісні та кількісні зміни в існуючій або новоствореній системі постачання 

матеріального забезпечення, запропоновано метод оцінки підприємств-

постачальників, що дозволяє визначити найкращого постачальника з 

потенційних або прийнятних, встановити сильні та слабкі сторони взаємодії з 

обраною фірмою-постачальником. З урахуванням визначених переваг та 
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обмежень у використанні, для верифікації результатів оцінки, використано 

ієрархічну модель вибору оптимального постачальника. Розрахунки пріоритетів 

попередньо визначених потенційних постачальників, за показниками (термін 

виконання, ступінь реагування до змін, виконання у відповідності вимогам, 

рівень розвитку системи менеджменту якості відповідно вимог МС ISO 9000), 

дали можливість підтвердити оптимальність попереднього вибору.  

8. В залежності від глибини реалізації технологічних інновацій на 

підприємстві і придбаних ресурсів може бути застосована відповідна стратегія 

постачання. Метод вибору стратегії матеріального постачання в залежності від 

ступеня новизни застосовуваної технології виробництва запропоновано в 

удосконаленому методичному підході до управління постачанням 

матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства. 

Вибір оптимальної стратегії матеріального постачання та необхідних ресурсів 

для її підтримання впливає на весь технологічний цикл або на окремі 

технологічні операції, переділи та ін., поступово може змінюватись кількість та 

якість необхідних ресурсів. У процесі розвитку на підприємстві можуть 

впроваджуватися різні за ступенем новизни та прогресивності технології 

виробництва. В залежності від цього поступово може змінюватись кількість та 

якість необхідних для виробництва ресурсів. 

9. Здійснення розвитку промислового підприємства неможливе без 

наявності системи цілепокладання, яка дає можливість оцінити потреби 

підприємства відповідно до викликів оточуючого середовища та сформувати 

відповідні цілі розвитку. Для вирішення цієї проблеми розроблено модель 

конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства, яка 

базується на дивергентно-конвергентній парадигмі. В основу моделі покладено 

формування надлишкового переліку можливих цілей, які встановлюються в 

результаті порівняння з конкурентами на дивергентній стадії, та подальше 

скорочення на конвергентній стадії. Використання моделі конкуренто-

орієнтованого цілепокладання промислового підприємства дає можливість 

здійснити цілепокладання та отримати ієрархію і графік виконання цілей 
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промислового підприємства, які враховують особливості конкурентного 

середовища. 

10. Основою розроблення плану стабілізації та розвитку виконання 

окремих виробничих процесів є впровадження заходів щодо ефективного 

матеріально-технічного забезпечення, від якого залежить безпосередньо 

ефективність виконання проектів-замовлень машинобудівних підприємств. 

Встановлено, що для знаходження оптимального розподілу наявних обмежених 

ресурсів та всебічного забезпечення ефективності виробничих процесів на 

підприємстві необхідно використовувати розвинутий методичний підхід до 

матеріально-технічного забезпечення машинобудівного виробництва на основі 

моделі розподілу обмежених ресурсів, а саме конкретних матеріальних потоків 

в рамках управління. Розмірність вектора, що описує набір матеріальних 

ресурсів, що розподіляються, визначається за умов конкретного завдання. В 

цілому, функцію матеріально-технічного забезпечення, пов'язану з розподілом 

обмеженого ресурсу, пропонується розглядати як задачу управління декількома 

проектами, пов'язаними один з одним тільки спільними ресурсами. 

11. Доведено, що ресурсне забезпечення промислового підприємства 

представляє собою сукупність потенційних можливостей розвитку 

підприємства при використанні яких відбувається забезпечення реалізації та 

впровадження стратегічних заходів з розвитку організації. Існуючий рівень 

ресурсної бази забезпечення розвитку підприємства, кількісний та якісний 

склад забезпечуючих ресурсів є важливим підґрунтям в процесі формування 

стратегії розвитку та ефективності її реалізації. На основі аналізу та вибору 

пріоритетних стратегічних альтернатив за результатами якого стає можливим 

встановити взаємозв’язок між довгостроковими цілями розвитку підприємства 

та існуючими або потенційними матеріальними ресурсами, що входять до 

складу ресурсної бази забезпечення удосконалено методичний підхід до 

організації процесів управління забезпеченням при формуванні стратегії 

розвитку промислового підприємства. 

12. На основі аналізу, визначено позитивні зміни індексу промислового 
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виробництва, який у січні-червні 2017 р. становив 98,2%, порівняно з 

підсумками січня-червня 2016 р., де було – 83,4%. Таким чином, промисловий 

сектор країни за перше півріччя 2017 р. продемонстрував позитивні фактичні 

дані. Збільшення обсягів промислового виробництва відбулося на 0,4%: у 

добувній промисловості та енергетичному секторі виробіток знизився на 6% та 

5,6% відповідно, а в переробній промисловості наявний ріст на 3,6%. За перше 

півріччя 2017 р., обсяг експорту продукції підприємств машинобудування до 

країн Європи вже склав 53,5% від загального обсягу експорту за попередній 

рік. 

Визначено, що зміна вектору забезпечення розвитку ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» на інтеграцію підприємства-виробника у 

бізнес існуючих підприємств-споживачів, забезпечила позитивну динаміку 

розвитку у 2015 р. порівняно з кризовим 2014 р. Своєчасна реакція керівництва 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» на зміни зовнішнього 

середовища за рахунок реалізації концепції управління забезпеченням 

розвитку, дозволила підприємству збільшити обсяг реалізованої продукції на 

261807 тис. грн.  

Результатом апробації моделі дивергентно-конвергентного підходу до 

конкуренто-орієнтованого цілепокладання промислового підприємства стало 

формування системи цілей на українських машинобудівних підприємствах, 

таких як: ПрАТ «Інститут керамічного машинобудування «Кераммаш»; 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод»; ПАТ «Азовмаш». При 

цьому сукупний розрахунковий економічний ефект у 2016 р. склав 1867 тис. грн. 

Виконані дослідження дали змогу сформувати висновок про те, що 

проаналізовані підприємства машинобудування мають всі підстави отримання 

позитивних фінансових результатів, за умови своєчасного впровадження 

відповідних заходів щодо удосконалення забезпечення розвитку бізнесу, 

використання інноваційних методів і засобів виробництва продукції та нових 

видів виробів на засадах управління ними. 
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1 етап Аналіз технологічних відносин підприємства 

Виявлення напрямку формування стратегії розвитку підприємства 

2 етап 
Аналіз тенденцій науково-технологічного розвитку галузі 

Виявлення критично важливих для підприємства технологій 

3 етап 
Аналіз і оцінка технологічної позиції підприємства 

Визначення пріоритетів розвитку промислового підприємства 

4 етап 
Формування технологічного портфеля промислового 

підприємства 

5 етап 
Визначення функцій відгуку активів технологічного портфеля 

6 етап 

Експертна оцінка альтернативних варіантів стратегій 

розвитку 

Технологічний аудит варіантів стратегії розвитку 

промислового підприємства 

Вибір оптимального варіанту стратегії розвитку 

промислового підприємства 

Формування стратегії розвитку промислового 

підприємства 

ДОДАТОК А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.1. Узагальнена схема процесу розробки стратегії розвитку  

промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором на основі (Мазаракі та ін., 1999, с. 132). 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №___ від_______р. 

 

Менеджер із закупівель (підпис): _____________________   

Погоджено: 

Ініціатор (підпис) ________________________________ 

Начальник ініціатора (підпис) _______________________ 

Директор з виробництва (підпис) ____________________ 

Директор фінансовий (підпис) _______________________ 

Директор комерційний (підпис) ______________________ 
Головний бухгалтер (підпис) ________________________ 

Примітка: сформовано автором на основі поточної звітності підприємства ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод»

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ (назва, кількість, тощо)  

 

ІНІЦІАТОР ЗАКУПІВЛІ  Заявка від      р. № 

№ 

з/п 

Постачальник  

товарів, робіт, послуг 

 

Назва моделі 

Вартість 

(ціна товарів, робіт, 

послуг+ доставка+ 

монтаж)грн. з ПДВ 

Умови постачання Якість товарів, 

робіт, послуг 

(наявність 

сертифікатів, 

ліцензій,  

відповідність 

стандартам, 

інше ) 

Умови 

виконання 

гарантійного та 

післягарантійного 

обслуговування 

Висновок 

щодо порівняння 

пропозицій 

Додаткова 

інформація 
Повна 

назва 

Статус 

(виробник, 

виконавець, 

посередник, 

інш.) 

Строки 

виконання 

(поставки)  

Умови оплати 

(авансовий платіж, оплата 

по факту виконання, інше) 

1           

2           

3           

           

НАЗВА КОНТРАГЕНТА З ЯКИМ РЕКОМЕНДОВАНО 

СПІВПРАЦЮВАТИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЙОГО ВИБОРУ 

 

 

 

 
4
2
0

 



  421 

 

ДОДАТОК В 

 

Заявка № ____ від ______________ 

Про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг 

 

Прошу погодити проведення (зазначається найменування). 

 

Основні відомості про закупівлю 

 

1. Інформація про предмет закупівлі. 

2. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: (зазначається 

кінцевий термін). 

3. Техніко-економічне обґрунтування доцільності закупівлі товарів, робіт, послуг 

(з додаванням розрахунків доцільності придбання із зазначенням обсягів та дати 

попередньої закупівлі, залишків на дату подання Заявки, фактичних витрат за 

попередні три місяці, середньомісячних витрат та інших аргументів та пояснень 

достатніх для визначення необхідності та доцільності закупівлі). 

4. Ціна попереднього періоду. 

5. Закуповувати за Договором № (зазначається діючий договір в разі наявності) 

або згідно моніторингу. 

Відповідальна особа Ініціатора Закупівлі. 

 

Погоджено: 

Генеральний директор 

Директор комерційний 

Головний бухгалтер 

 

Примітка: сформовано автором на основі внутрішньої документації ПрАТ «Корум 

Дружківський машинобудівний завод» 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Аналіз тендерних пропозицій з придбання спецмашини для заправки та зливу крану самохідного типу КД 210 

№  

з/п 

Постачальник  

товарів, робіт, 

послуг 

Назва моделі 

В
ар

ті
ст

ь
 (

ц
ін

а 
то

в
ар

ів
, 

ро
бі

т,
 п

ос
лу

г+
 д

ос
та

вк
а+

 

м
он

та
ж

) г
рн

. з
 П

Д
В

 

Умови постачання Якість товарів, 

робіт, послуг 

(наявність 

сертифікатів, 

ліцензій, 

відповідність 

стандартам, ін.) 

Умови 

виконання 

гарантійного та 

післягарантійного 

обслуговування 

В
и

сн
о

в
о

к
 

щ
о

д
о

 п
о

р
ів

н
я
н

н
я
 

п
р

о
п

о
зи

ц
ій

 

Д
о

д
ат

к
о

в
а 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 

П
о

в
н

а 
н

аз
в
а
 

С
та

ту
с 

(в
и
ро

бн
и
к,

 

в
и

к
о

н
а
в
ец

ь
, 

п
о
се

р
ед

н
и

к
, і

н
.)

 

С
тр

о
к
и

 в
и

ко
н

ан
н

я 

(п
о
ст

ав
к
и

) 
 

Умови оплати 

(авансовий платіж, 

оплата по факту 

виконання,  інше) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Т
О

В
 «

С
к
ан

 

си
ст

ем
с»

 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 WGG-30, вир-во 

Китай, рік випуску 2017, об’єм 

бака для чистої води  – 2000л, 

об’єм бака для зливу – 600 л, 

тип двигуна Євро4 

Стан - новий 

86834,0

0 EUR 

(з ПДВ) 
120-

150 

днів 

20% передоплата; 

30% перед 

відправкою; 

25% протягом 30 

днів після поставки; 

25% протягом 60 

днів після поставки 

Відповідність 

стандартам 

1 рік Найдешевша цінова 

пропозиція з 

запропонованих нових 

спецмашини для 

заправки та зливу 

питної води за 

ідентичними 

характерристиками 

 

2 

Т
О

В
 «

За
ре

й
р 

си
ст

ем
с»

 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 TLD WSP-900, вир-во 

Франція, рік випуску 2017, 

об’єм бака для чистої води 

/об’єм бака  для зливу  – 3300 

л, тип двигуна Євро 5 

Стан - новий 

125000,

00 EUR 

 (з ПДВ) 
84-

112 

днів 

30% передоплата; 

30% перед 

відправкою; 

25% протягом 30 

днів після поставки; 

25% протягом 60 

днів після поставки 

Відповідність 

стандартам 
2 роки - - 

3 

Т
О

В
 «

З
ар

ей
р
 

си
ст

ем
с»

 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 WGG-30, вир-во 

Китай, рік випуску 2017, об’єм 

бака для чистої води  – 2 000 л, 

об’єм бака  для зливу  – 600 л, 

тип двигуна Євро 4 

Стан - новий 

137560,

00 EUR  

(з ПДВ) 
77-

91 

днів 

80% передоплата; 

10% перед 

відправкою; 

10% протягом 10 

днів після поставки 

Відповідність 

стандартам 
1 рік - - 

 4
2
2

 

 



  423 

 

Продовження табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

Т
О

В
 «

З
ар

ей
р
 

си
ст

ем
с»

 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 Schrader FWW 3.0, 

вир-во Німеччина, рік випуску 

2001, об’єм бака для чистої 

/об’єм бака  для зливу  – 4000 

л, тип двигуна Євро 3 

Стан – б/у 

125000,

00 EUR 

(з ПДВ) 
21-

28 

днів 

90% передоплата; 

10% протягом 10 

днів після поставки 

Відповідність 

стандартам 
Немає  - - 

5 

Т
О

В
 «

Л
и

го
 С

ер
в
и

с»
 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 Tim San WST3400, 

вир-во Туреччина, рік випуску 

2017, об’єм бака для чистої 

води  – 2300 л, об’єм бака  для 

зливу  – 1100 л, тип двигуна 

Євро 6 

Стан - новий 

90000,0

0 EUR 

(з ПДВ) 

70 

днів 
100% передоплата 

Відповідність 

стандартам 
1 рік - - 

6 

К
о

м
п

ан
ія

 A
V

IA
C

O
 

(Б
ел

ь
гі

я
) 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 Vestergaard (Mercedes 

Atego), вир-во Данія, рік 

випуску 2007, об’єм бака для 

чистої води /об’єм бака  для 

зливу  – 3000 л, тип двигуна 

Євро 4 

Стан – б\у 

130300,

00 EUR  

(з ПДВ) 

35-

49 

днів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
Немає  - - 

7 

К
о

м
п

ан
ія

 F
R

IC
K

E
 

(Н
ім

еч
ч

и
н

а
) 

П
о

се
р

ед
н

и
к
  

Спецмашина для заправки та 

зливу крану самохідного типу 

КД 210 Schrader W 4.0, вир-во 

Німеччина, рік випуску 2001, 

об’єм бака для чистої води 

/об’єм бака  для зливу  – 4000 

л, тип двигуна Євро 3 

Стан – б\у 

86444,0

0 EUR 

(з ПДВ) 
35-

49 

днів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
Немає  - - 

 

Примітка: сформовано автором 

 4
2
3
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Аналіз тендерних пропозицій з придбання стрічкового навантажувачу, самохідного крану,  

водила універсального для буксирування 

№  

з/п 

Постачальник  

товарів, робіт, 

послуг 

Назва моделі 

В
ар

ті
ст

ь
 (

ц
ін

а 
то

в
ар

ів
, 

ро
бі

т,
 п

ос
лу

г+
 д

ос
та

вк
а+

 

м
он

та
ж

) г
рн

. з
 П

Д
В

 

Умови постачання Якість товарів, 

робіт, послуг 

(наявність 

сертифікатів, 

ліцензій, 

відповідність 

стандартам, ін. ) 

Умови 

виконання 

гарантійного та 

післягарантійного 

обслуговування 

В
и

сн
о

в
о

к
 

щ
о

д
о

 п
о

р
ів

н
я
н

н
я
 

п
р

о
п

о
зи

ц
ій

 

Д
о

д
ат

к
о

в
а 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 

П
о

в
н

а 
н

аз
в
а
 

С
та

ту
с 

(в
и
ро

бн
и
к,

 

в
и

к
о

н
а
в
ец

ь
, 

п
о
се

р
ед

н
и

к
, і

н
.)

 

С
тр

о
к
и

 в
и

ко
н

ан
н

я 

(п
о
ст

ав
к
и

) 
 

Умови оплати 

(авансовий платіж, 

оплата по факту 

виконання,  інше) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аналіз пропозицій з придбання стрічкового навантажувачу 

1 

Т
О

В
 «

З
ар

 е
й

р
 

си
ст

ем
с»

 

Посер

едник  

Стрічковий навантажувач TLD 

NBL, вир-во Франція, 2007 р., 

двигун ЄВРО 3, довжина 

стрічки 8 м., напрацювання 9 

тис. год.   

 – 2 шт. 

Стан – б/у 

104000,

00 EUR 

(з ПДВ) 7-10 

тиж

нів 

20% передоплата; 

20% перед 

відправкою; 

30% протягом 30 днів 

після поставки; 

30% протягом 60 днів 

після поставки 

Відповідність 

стандартам 
2 місяці 

Оптимальна цінова 

пропозиція серед 

альтернативних з 

урахуванням 

висунутих технічних 

вимог до виробу 

 

2 

Т
О

В
 «

Л
и

го
 

се
р

в
и

с»
 

Посер

едник  

Стрічковий навантажувач Tim 

San WST3400, виробництво 

Туреччина, 2017 р., двигун 

ЄВРО 5, довжина стрічки 7,5 м..   

 – 2 шт. 

Стан – новий 

147168,

00 EUR 

(з ПДВ) 
8-10 

тиж

нів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
1 рік - - 

3 

К
о

м
п

ан
ія

 

A
V

IA
C

O
 (

Б
ел

ь
гі

я
) 

Посер

едник  

Стрічковий навантажувач AMSS 

BL 800-8,2M, виробництво 

Італія, 2004 р., двигун ЄВРО 3, 

довжина стрічки 8,2-9 м., 

напрацювання 15-20 тис. годин  

– 2 шт. 

 

Стан – Б/У 

72120,0

0 EUR 

(з ПДВ) 
5-7 

тиж

нів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
Немає  - 

Д
ан

а 
м

о
д

ел
ь
 

п
р

ед
ст

ав
л

ен
а 

б
ез

 

к
р

и
то

ї 
к
аб

ін
и

 т
а 

си
ст

ем
и

 о
п

ал
ен

н
я
 

 

 
4
2
4
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Продовження табл. Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

К
о

м
п

ан
ія

 B
ag

es
 

U
A

B
 (

Л
и

тв
а)

 
Посер

едник  

Стрічковий навантажувач AMSS 

TC888, виробництво Іспанія, 

1991 р., двигун ЄВРО 3, 

довжина стрічки 8 м., 

напрацювання 24 тис. годин   – 2 

шт. 

 

Стан – б/у 

62544,0

0 EUR 

(з ПДВ) 
5-7 

тиж

нів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
Немає  - 

Д
ан

а 
м

о
д

ел
ь
 

п
р

ед
ст

ав
л

ен
а 

б
ез

 

к
р

и
то

ї 
к
аб

ін
и

 т
а 

си
ст

ем
и

 о
п

ал
ен

н
я
 

Аналіз пропозицій з придбання універсального водила для  буксирування 

5 

Т
О

В
 «

З
ар

  
р

 

си
ст

ем
с»

 

Посер

едник  

Універсальне водило Hydro 

(A318/B737), вир-во Німеччина, 

2017 р. – 1 шт. 

 

Стан – новий 

12000,0

0 EUR 

(з ПДВ) 3-5 

тиж

нів 

20% передоплата; 

20% перед 

відправкою; 

30% протягом 30 днів 

після поставки; 

30% протягом 60 днів 

після поставки 

Відповідність 

стандартам 
2 роки  Найдешевша ціна - 

6 

Т
О

В
 «

Л
и

го
 

се
р

в
и

с»
 

Посер

едник  

Універсальне водило AERO 

Specialties (A318-321), вир-во 

США, 2017 р. – 1 шт. 

 

Стан – НОВИЙ 

16987,1

8 EUR 

(з ПДВ) 
8-10 

тиж

нів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
1 рік - - 

Аналіз пропозицій з придбання самохідного крану 

7 

Т
О

В
 «

З
ар

  
р

 

си
ст

ем
с»

 

Посер

едник  

Самохідний кран Denge PS 5800, 

вир-во Туреччина, 2008 р., тип 

двигуна Євро 3, робоча висота 

2,4-5 м. – 1 шт. 

 

Стан – б/у 

77000,0

0 EUR 

(з ПДВ) 3-5 

тиж

нів 

20% передоплата; 

20% перед 

відправкою; 

30% протягом 30 днів 

після поставки; 

30% протягом 60 днів 

після поставки 

Відповідність 

стандартам 
2 місяці 

Найдешевша ціна, 

більш оптимальні 

умови оплати 

- 

8 

К
о

м
п

ан
ія

 

A
V

IA
C

O
 

(Б
ел

ь
гі

я
) 

Посер

едник  

Самохідний кран Denge PS 5800, 

вир-во Туреччина, 2008 р., тип 

двигуна Євро 3, робоча висота 

2,4-5 м. – 1шт. 

Стан – б/у 

77120,0

0 EUR 

(з ПДВ) 
5-7 

тиж

нів 

100% передоплата 
Відповідність 

стандартам 
Немає  - - 

Примітка: сформовано автором 

4
2
5

 
 



  426 

 

ДОДАТОК Е 
Таблиця Е.1 

Обсяги реалізованої машинобудівної продукції за 2006-2017 (1 півріччя) рр. 

Рік 
Одиниця виміру 

Промисловість 
у цілому 

Машинобудування 
Виробництво 

машин та 
устаткування 

Виробництво електричного, 
електронного та 

оптичного устаткування 

Виробництво 
транспортних засобів 

та устаткування 
2006 млн. грн. 551729 68730,6 22423,2 15510,3 30797,1 

у % до підсумку 100 12,5 4,1 2,8 5,6 
2007 млн. грн. 806550,6 85833 34245,7 24504,7 27082,6 

у % до підсумку 100 10,6 4,2 3 3,4 
2008 млн. грн. 1065108,2 116348,5 39778,4 27708,9 48861,2 

у % до підсумку 100 10,6 4,2 3 3,4 
2009 млн. грн. 1065108,2 116348,5 39778,4 27708,9 48861,2 

млн. грн. 551729 68730,6 22423,2 15510,3 30797,1 

2010 у % до підсумку 100 12,5 4,1 2,8 5,6 

млн. грн. 717076,7 98339,9 30100,4 21216,5 47023 

2011 у % до підсумку 100 13,7 4,2 3 6,5 

млн. грн. 1367925,5 140539,3 7876,8 22141,3 37567,8 

2012 у % до підсумку 100 10,3 0,6 1,6 2,8 

млн. грн. 1322408,4 113926,6 7508,7 21832,4 34782,4 

2013 у % до підсумку 100 8,6 0,6 1,6 2,6 

млн. грн. 1389140,5 99387,1 8104,4 19895,9 33028,2 

2014 у % до підсумку 100 7,2 0,6 1,4 2,4 

млн. грн. 710267,3 44550,9 16826,1 8862,2 15746,5 
2015 у % до підсумку 100 6,27 2,36 1,24 2,21 

млн. грн. 767142,3 48438,1 18562,0 11527,9 15733,5 
2016 у % до підсумку 100 6,53 2,51 1,31 2,5 

млн. грн. 663421,1 36572,3 15349,2 104791 12489,7 
2017 (січень-

червень) у % до підсумку 100 5,78 2,14 1,12 2,05 

Примітка: сформовано автором на основі (Міжгалузева угода у сфері машинобудування… на 2016-2020 рр., 2016; Офіційний сайт 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) 

 

 

4
2
6
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1 

Експорт машинобудівної продукції до країн СНД за 2006-2017 (1 півріччя) рр., тис. дол. 

№ 

з/п 
Найменування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017  

(1 пів.) 

1. 

Котли, 

машини, 

апарати і 

механічні 

пристрої 

1352438 2068340,2  1821859,8 2043247,5 2640705,5 2720319,9 2671981,9 1016817,2 1142060,4 708673,2 355156,6 

2. 

Електричні 

машини й 

устаткування 

 1124461,8 1374344,3 930335,9 1031766,8 1364779,9 1457090,1 1332604,1 372915,5 386227,2 235980,6 118810,3 

3. 

Залізничні або 

трамвайні 

локомотиви, 

шляхове 

обладнання 

850921,3 1624437,7 2398757 675617,8 2312091,4 3673601,1 3802036,8 2293755,1 420574,2 126900,1 150143 75891,5 

4. 

Наземні 

транспортні 

засоби, крім 

залізничних 

496888,9 926567,5 1042035,8 278600,6 402663,9 553205,7 512111,2 270859,4 82016,5 81841,2 49206,6 25423,3 

6. Всього 3312196 5743807,2 7457471 3706414 5789770 8232292 8491558 6569201 1892323 1737028,9 1144003 575281,7 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України; Офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України; Соляник, 2017) 

 4
2
7
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ДОДАТОК К 

Таблиця К.1 

Експорт машинобудівної продукції до країн Європи за 2006-2017 (1 пів.) рр., тис. дол. 

№ 

з/п 
Найменування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017  

(1 пів.) 

1. 

Котли, 

машини, 

апарати і 

механічні 

пристрої 

297147,4 366698,3 467392,4 423853,6 367764,3 376036,1 372306,5 423404,4 198633,0 363994,3 380309 190923,5 

2. 

Електричні 

машини і 

устаткування 

486017,5 988816,1 1230277,6 1036281,5 1248533,3 1561684,8 1507601,7 1510880,9 697408,9 1442404,1 1561256 781396,9 

3. 

Залізничні або 

трамвайні 

локомотиви,  

шляхове 

обладнання 

77833,3 152677,1 198207,5 72950,9 65173,2 93698,5 275027,6 131256,6 39824,0 52388,9 61607,6 31572,8 

4. 

Наземні 

транспортні 

засоби, крім 

залізничних 

 31175,1 87969,9 26134,7 38508,3 35634,8 25326,6 26746,7 10962,4 41580,9 31615,4 16576,7 

6. Всього 880796,6 1539366,6 1983847 1559220,7 1719979 2067054 2180262,4 2092289 946828,3 1900368,2 2034788 1020470 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України; Офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі) 

 

 
4
2
8
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ДОДАТОК Л 

Таблиця Л.1 

Експорт машинобудівної продукції до країн Азії за 2006-2017 (1 пів.) рр., тис. дол. 

№ 

з/п 
Найменування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 

(1 пів.) 

1. 

Котли, 

машини, 

апарати і 

механічні 

пристрої 

198406,8 233652,7 250549,1 440228,6 565341,9 408311,5 462972,9 588226,8 137503,6 402152,4 330347,6 166072,8 

2. 

Електричні 

машини і 

устаткування 

72528,3 76865,7 87388,6 109842,8 171714,2 185237,9 170629,5 182529,2 46691,6 103034,8 139170,4 70484,2 

3. 

Залізничні або 

трамвайні 

локомотиви, 

шляхове 

обладнання 

31147,6 30787,8 15357,5 15633,6 11098,9 17067,9 20636,3 23944,5 7566,9 5600,1 12805 7301,5 

4. 

Наземні 

транспортні 

засоби, крім 

залізничних 

9545,2 17070,0 32744,8 40574,4 47024,1 22887,2 30266,5 25465,1 8956,9 5987,3 7400,4 4599,2 

6. Всього 311627,9 358376,2 386040 606279,4 795179,1 633504,5 684505,2 820165,6 200719 516774,6 489723,4 245760,7 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України; Офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі) 

 

4
2
9
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ДОДАТОК М 

Таблиця М.1 

Експорт машинобудівної продукції до країн Африки за 2006-2017 (1 пів.) рр., тис. дол. 

№ 

з/п 
Найменування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

2017  

(1 пів.) 

1. 

Котли, машини, 

апарати і механічні 

пристрої 

18563 23468,3 13985,9 30833,7 40861,5 22307,7 32628,5 40492,0 4614,2 23456,1 28964,4 15518,2 

2. 
Електричні машини 

і устаткування 
12777,6 25091,1 23269 22829,3 34414 15658,0 43610,5 41975,7 14831,1 28933,3 27860,6 14966,3 

3. 

Залізничні або 

трамвайні 

локомотиви, 

шляхове 

обладнання 

1185,3 940,5 2202,8 2044,4 662 1303,6 3403,2 3172,4 796,4 1684,4 604,6 1338,3 

4. 

Наземні 

транспортні засоби, 

крім залізничних 

7223,2 7951,0 18008 19542,2 39723,5 10661,8 9270,9 41216,0 20483,4 41592,0 34702 18387 

6. Всього 39749,1 57450,9 57465,7 75249,6 115661 49931,1 88913,1 126856,1 40725,1 95665,8 92131,6 50209,8 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики України; Офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі) 

 

 

 

 

 
4
3
0
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ДОДАТОК Н 

 

Таблиця Н.1 

Фондовіддача підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. 

Підприємства машинобудування 

Фондовіддача Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 4,079 2,716 3,773 -1,363 -33% 1,058 39% -0,306 -7% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 3,811 3,766 2,080 -0,044 -1% -1,686 -45% -1,730 -45% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 0,755 0,797 1,901 0,042 6% 1,104 139% 1,146 152% 

ПАТ «Азовмаш» 74,078 28,951 287,442 -45,127 -61% 258,491 893% 213,364 288% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 1352,599 727,226 857,738 -625,373 -46% 130,512 18% -494,861 -37% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 2,769 4,758 4,144 1,989 72% -0,615 -13% 1,375 50% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 2,161 1,177 1,007 -0,984 -46% -0,171 -15% -1,154 -53% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 1,928 0,000 0,000 -1,928 -100% 0,000 - -1,928 -100% 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
2,317 2,138 2,216 -0,179 -8% 0,078 4% -0,101 -4% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,748 0,900 1,182 0,152 20% 0,282 31% 0,435 58% 

Примітка: сформовано автором 

 

 

 
4
3
1
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ДОДАТОК П 

 

Таблиця П.1 

Фондомісткість підприємств машинобудування за 2014-2016 рр.  

Підприємства машинобудування 

Фондомісткість 
Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

Приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 0,245 0,368 0,265 0,123 50% -0,103 -28% 0,020 8% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 0,262 0,266 0,481 0,003 1% 0,215 81% 0,218 83% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 1,324 1,254 0,526 -0,070 -5% -0,729 -58% -0,799 -60% 

ПАТ «Азовмаш» 0,013 0,035 0,003 0,021 156% -0,031 -90% -0,010 -74% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 0,001 0,001 0,001 0,001 86% 0,000 -15% 0,000 58% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 0,361 0,210 0,241 -0,151 -42% 0,031 15% -0,120 -33% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 0,463 0,849 0,993 0,387 84% 0,144 17% 0,531 115% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 0,519 - - - - - - - - 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
0,432 0,468 0,451 0,036 8% -0,017 -4% 0,020 5% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 1,337 1,111 0,846 -0,226 -17% -0,265 -24% -0,491 -37% 

Примітка: сформовано автором 
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ДОДАТОК Р 

 

Таблиця Р.1 

Середній коефіцієнт зносу основних засобів підприємств машинобудування за 2014-2016 рр. 

Підприємства машинобудування 

Середній коефіцієнт 

зносу основних засобів в 

звітному періоді 

Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 0,697 0,710 0,729 0,014 2% 0,018 3% 0,032 5% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 0,549 0,577 0,614 0,028 5% 0,037 7% 0,065 12% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 0,530 0,552 0,563 0,022 4% 0,010 2% 0,033 6% 

ПАТ «Азовмаш» 0,728 0,846 0,964 0,118 16% 0,119 14% 0,236 32% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 0,288 0,232 0,372 -0,057 -20% 0,140 61% 0,083 29% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 0,718 0,748 0,770 0,031 4% 0,021 3% 0,052 7% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 0,254 0,266 0,316 0,011 4% 0,050 19% 0,062 24% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 0,577 0,582 0,596 0,005 1% 0,014 2% 0,019 3% 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
0,187 0,208 0,248 0,021 11% 0,040 19% 0,061 33% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,366 0,369 0,381 0,003 1% 0,012 3% 0,015 4% 

Примітка: сформовано автором 
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ДОДАТОК С 

 

Таблиця С.1 

Приріст основних засобів підприємств машинобудування за 2014-2016 рр.  

Підприємства машинобудування 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів 

Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 0,025 -0,027 -0,086 -0,052 -208% -0,059 219% -0,111 -446% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 0,089 0,024 -0,030 -0,064 -73% -0,054 -223% -0,119 -134% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 0,877 -0,001 0,002 -0,878 -100% 0,002 -409% -0,876 -100% 

ПАТ «Азовмаш» 0,006 -0,007 -0,007 -0,013 -222% 0,000 4% -0,013 -227% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 0,532 0,321 -0,366 -0,211 -40% -0,686 -214% -0,897 -169% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» -0,001 0,019 -0,001 0,020 -1534% -0,020 -107% 0,000 -4% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 0,249 0,008 -0,003 -0,241 -97% -0,011 -137% -0,252 -101% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 0,045 -0,021 -0,008 -0,065 -146% 0,013 -62% -0,053 -118% 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
0,265 0,105 0,071 -0,160 -60% -0,035 -33% -0,195 -73% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,054 -0,013 -0,028 -0,067 -123% -0,016 127% -0,082 -152% 

Примітка: сформовано автором 
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ДОДАТОК Т 

 

Таблиця Т.1 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу підприємств машинобудування за 2014-2016 рр.  

Примітка: сформовано автором 

 

Підприємства машинобудування 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 

Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» 2,266 1,619 2,351 -0,646 -29% 0,731 45% 0,085 4% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 3,556 8,151 1,686 4,594 129% -6,465 -79% -1,871 -53% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 0,640 0,670 1,557 0,029 5% 0,887 132% 0,916 143% 

ПАТ «Азовмаш» 0,275 0,060 0,139 -0,215 -78% 0,079 131% -0,136 -50% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 32,473 15,454 3,095 -17,019 -52% -12,360 -80% -29,379 -90% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 0,982 1,410 1,031 0,429 44% -0,379 -27% 0,050 5% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 1,784 1,040 0,859 -0,744 -42% -0,181 -17% -0,925 -52% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 1,274 0,000 0,000 -1,274 -100% 0,000 - -1,274 -100% 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
1,765 1,589 1,489 -0,176 -10% -0,100 -6% -0,276 -16% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,815 1,061 1,449 0,247 30% 0,388 37% 0,635 78% 
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ДОДАТОК У 

 

Таблиця У.1 

Рентабельність витрат підприємств машинобудування за 2014-2016 рр.  

Примітка: сформовано автором 

Підприємства машинобудування 

Рентабельність витрат 
Зміни  

2014 р. - 2015 р. 

Зміни 

2015 р. - 2016 р. 

Зміни 

2014 р. - 2016 р. 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

абсол. 

приріст 

віднос. 

приріст 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» -0,030 -0,205 -0,120 -0,175 576% 0,085 -42% -0,089 294% 

ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» 0,038 0,037 -0,038 -0,001 -3% -0,075 -204% -0,076 -200% 

ПАТ «Гребінківський машинобудівний завод» 0,046 0,029 0,085 -0,018 -38% 0,056 196% 0,039 83% 

ПАТ «Азовмаш» 0,099 -0,075 -0,154 -0,173 -176% -0,079 106% -0,253 -256% 

ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 0,024 0,037 0,012 0,014 58% -0,025 -68% -0,012 -49% 

ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 0,184 0,359 0,149 0,175 95% -0,210 -59% -0,036 -19% 

ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 0,043 0,114 -0,105 0,071 168% -0,219 -192% -0,147 -347% 

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 0,046 - - - - - - - - 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 
0,312 0,232 0,327 -0,080 -26% 0,095 41% 0,016 5% 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 0,097 -0,055 0,002 -0,152 -156% 0,057 -104% -0,095 -98% 
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ДОДАТОК Ф 

Фаза ініціації

Замовлення 

на продукцію  

Опис структури проектів  

Рейтингова оцінка проектів  

 

Пул проектів  

Оптимізація  

Моделі управління ресурсами

Модель формування оптимального портфелю замовлень

Трирівнева модель планування реалізації портфелю

Модель укрупненого планування модифікованим методом

критичного ланцюга

Модель добового планування виконання портфелю

Модель оптимізації послідовностей завантаження партій заготівок

ВИРОБНИЧІ ПРОГРАМИ,

ПЛАНИ ЗАКУПОК ТА РУХУ РЕСУРСІВ

Фаза виконання
 

Виконання проектів  

Моніторинг виконання  

Фаза управління

Генерація керуючих впливів

Аналіз показників виконання

Фаза завершення
 

Закриття контрактів

Оптимізація  

Моделі управління закупками ресурсів

Модель формування портфелю проектів закупок ресурсів

Модель планування реалізації портфелю проектів закупок 

ресурсів модифікованим методом критичного ланцюга

Фаза планування

Система підтримки прийняття рішень в управлінні ресурсами
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Рис. Ф.1. Проектний підхід до управління ресурсами підприємства  
Примітка: сформовано автором на основі (Зайцева, 2010, с. 11) 
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Система управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства 
Дивергентно-конвергентний підхід Ситуаційний підхід 

Дивергенція 

процесів 

забезпечення 

Конвергенція 

процесів 

забезпечення 

Спіральна модель ЖЦ 

проекту розвитку 

Механізм управління 

Інструменти управління 

Антикризове 

управління 
Адаптивне 

управління 

Система показників результативності 

виконання плану робіт та витрачених 

ресурсів 

Аналіз ефективності 

реалізації проекту 

розвитку та віддачі 

ресурсів на його 

забезпечення в часі 

Аналіз 

ефективності та 

результативності 

стадій ЖЦ циклу 

проекту розвитку 

Визначення моменту переходу від 

дивергенції процесів забезпечення до 

конвергенції 

Модель управління 

забезпеченням 

розвитку в умовах 

скорочення витрат 

Модель управління 

забезпеченням 

розвитку в умовах 

непрогнозованого НТП 

Управління ресурсами при max 

їх віддачі 

Модель оцінки впливу 

забезпечувальних 

ресурсів на реалізацію 

проектів розвитку 

Прогноз реалізації 

проектів розвитку в 

залежності від 

кількості/якості ресурсів 

Прийняття управлінських 

рішень щодо стимулювання 

пріоритетних ресурсів 

Модель оптимізації 

системи забезпечення 

розвитку за 

альтернативними 

проектами розвитку 
Пошук оптимальних варіантів з модернізації 

парку виробничого обладнання при заданих 

ресурсних обмеженнях 

Визначення max продуктивності альтернативних 

варіантів з купівлі нового, вдосконалення або 

ремонту існуючого обладнання 

Управління постачанням матеріального забезпечення в залежності від ступеня 

новизни застосовуваної технології та необхідних ресурсів для її підтримання 
Підвищення ефективності управління забезпеченням розвитку 

промислового підприємства 

ДОДАТОК Х 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. Х.1. Концепція управління забезпеченням розвитку промислового підприємства  

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Ц.1. Фактори впливу на розвиток промислового підприємства  

Примітка: сформовано автором на основі (Фатенок-Ткачук, 2010) 

Фактори впливу на розвиток промислового підприємства 

Внутрішні 

(керовані) 

Зовнішні 

(слабокеровані) 

Ресурсні 

Виробничі 

Технологічні 

Управлінські 

Політичні F(R) 

Законодавчі 

Q,K,C 

Економічні 

Науково-

технологічні 

Наявність достатньої кількості ресурсів для забезпечення проектів розвитку підприємства 

Кількість та якість вхідної сировини, технічні засоби обробки сировини та матеріалів, рівень 

якості продукції на виході, відповідність стандартам якості 

Рівень технологічного забезпечення, тривалість технологічного циклу, наукомісткість 

технологічного процесу 

Компетентність та професіоналізм управлінського персоналу, чіткість в розумінні поставленого 

завдання та шляхів його вирішення 

Наявність державної підтримки, участь в програмах розвитку промислової галузі, 

бюджетні асигнування та надання кредитів на пільгових умовах 

Відповідність законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС у 

пріоритетних сферах 

Наявність рівень цін на ресурси, конкурентоспроможність виробляємої продукції на 

внутрішньому ринку, рівень інфляції та курсових різниць 

Рівень технологічного прогресу в галузі, швидкість обміну інформацією та просування продукції на ринки 
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ДОДАТОК Ч 

 
 

Рис. Ч.1. Схема процесу планування в матеріально-технічному постачанні  

Примітка: сформовано автором 

Формування річної потреби (в натуральному вигляді)  

забезпечення виробництва 

План надходжень до наступного року на 

замовлення поточного року 

Розрахунок нормативів оборотних коштів і 

параметрів управління виробничими 

запасами  

Формування плану 

виробництва 

База даних фактичних 

цін приходу 

матеріальних ресурсів 

Формування прогнозу складських 

залишків на початок року 

Узгодження цін, умов поставок та оплат з 

урахуванням транзитних норм 

відвантажень, підписання різних угод 

Формування річної потреби (в натуральному і 

вартісному вигляді)  забезпечення 

виробництва 

Оплати за поставки в 

кредит поточного року 

Складання прогнозу надходжень 

матеріальних ресурсів протягом 

майбутнього року 

Розрахунок прогнозних цін 

на матеріальні ресурси 

База даних потенційних 

постачальників 

Чинний договір з 

постачальником 

Формування програм оплат 

Затвердження програм 

оплат 

Укладання договорів, 

додаткових угод 

Незатвердження програм оплат 

Коригування та затвердження потреб в матеріальних 

ресурсах в натуральному і вартісному вигляді 

Складання прогнозу надходження 

матеріальних ресурсів протягом майбутнього 

року (графік надходжень) 

Затвердження програм оплат 

Формування програм оплат 

Укладання договорів, додаткових угод 
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ДОДАТОК Ш 

 

Таблиця Ш.1 

Оптимальна виробнича програма на 2016 р. щодо ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» (собівартість у цінах на 01.01.2016 р.) 

№ 

з/п 

Найменування продукції,  

од. вим. 

Трудомісткість, 

н/год 
Маса, кг 

Товарний випуск  

в оптових цінах, грн 

Замовлення НПК «Гірські машини» 

1 Комбайн 1К101У з Р96  

(тип керування 1ППУ) 
   

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
5 607 17 335 1 762 375 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
5 607 17 335 1 680 200 

2 Комбайн 1К101У з Р96  

(тип керування 1ППУ) 
   

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
5 607 17 335 1 762 375 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
5 607 17 335 1 680 200 

3 Комбайн 1К101У з Р96  

(тип керування 1ППУ) 
   

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
5 607 17 335 1 762 375 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
5 607 17 335 1 680 200 

4 Комбайн 1К101У з Р96  

(тип керування 1ППУ) 
   

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
5 607 17 335 1 762 375 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
5 607 17 335 1 680 200 

5 Комбайн РКУ10    

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
7 597 20 353 2 221625 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
7 597 20 535 2 220865 

6 Комбайн РКУ10    

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією) 
2 462 36 271 432 599 

Товарний випуск (за плановою 

калькуляцією без кооперації) 
2 462 36 271 432 599 

Разом за дозволеними  

замовленнями з кооперацією 
111362 339029 30 393374 

Разом за дозволеними  

замовленнями без кооперації 
111362 339029 29 907023 

Примітка: сформовано автором на основі звітності ПрАТ «Корум Дружківський 

машинобудівний завод» 
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ДОДАТОК Щ 

Таблиця Щ.1 

Обґрунтування необхідності технічного переозброєння механообробного виробництва на 2015–2016 рр. 

№ 

з/п 
Група обладнання 

Обладнання Верстатники 

К-сть, од. 

Ресурс 

діюч. 

ст.-н/год 

Завантаження на 

оптимальний план 
Потріб

на к-сть 

обладн

ання, 

од. 

Потрібна 

к-сть 

роб., осіб 

К-сть 

роб. 

факт., 

осіб 

Дефіцит–

/ 

надлишок

+ 
в 

наявн. 

віковий склад 

діюч. 

місяць, 

н/год 

% до 

рес. 
до 5 

років 

5–10 

років 

10–20 

років 

більше 

ніж 20 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Токарні автомати 40   25 15 11 3 535 175 5 1 1 1 0 

2 Токарні ДІП200 92   9 83 56 17 998 9 032 50 30 56 35 -21 

3 Токарні ДІП300 95   39 56 68 21 855 6 233 29 21 39 55 16 

4 Токарні ДІП500 24 2 1 7 14 19 6 107 2 816 46 10 18 10 -8 

5 
Токарні верт. 

автомати 
7   3 4 2 643 65 10 1 0 1 1 

6 Токарно-розкатні 2    2 2 643 82 13 1 1 1 0 

7 Токарно-револьверні 69   6 63 37 11 892 1 971 17 7 12 20 8 

8 Токарно-карусельні 19   1 18 12 3 857 1 996 52 7 12 9 -3 

9 
Горизонтально-

розточувальні 110 
15    15 11 3 535 1 189 34 4 7 5 -2 

10 
Горизонтально-

розточувальні 125  
19   2 17 14 4 500 3 991 89 14 25 16 -9 

11 
Горизонтально-

розточувальні 160 
10  1 1 8 9 4 339 1 196 28 4 7 4 -3 

12 
Горизонтально-

розточувальні  
10    10 9 4 339 3 637 84 13 23 13 -10 

13 

Горизонтально-

розточувальні  

з ЧПУ 150 

2 2    2 964 540 56 2 3 4 1 

14 Кординатно-розточені  13   1 12 7 2 250 1 277 57 5 8 6 -2 

15 Фрезерні 108   33 75 76 24 426 4 501 18 15 28 30 2 

16 Шліцефрезерні 9    9 6 1 928 415 22 2 3 1 -2 

4
4
2
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Продовження табл. Щ.1 

Примітка: сформовано автором на основі звітності ПрАТ «Корум Дружківський машинобудівний завод» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

17 Поздовжньо-фрезерні 18   3 15 16 5 142 2 208 43 8 14 11 -3 

18 Зубофрезерні 35   2 33 25 8 035 1 021 13 4 4 4 0 

19 Зубофрезерні з ЧПУ 1 1    1 321 214 67 1 1 1 0 

20 
Зубофрезерні для 

спир. зуба 
10    10 9 2 893 515 18 2 2 2 0 

21 Зубодовбальні 13   1 12 8 2 571 346 13 2 1 1 0 

22 Зубостругальні 2    2 2 643 71 11 1 0  0 

23 Зубошліфувальні 10 2   8 6 1 928 532 28 2 2 3 1 

24 
Профілешліфувальні  

з ЧПУ 
1 1    1 321 125 39 1 1 1 0 

25 Стругальні 5    5 4 1 286 385 30 2 2 2 0 

26 Довбальні 9    9 4 1 286 79 6 1 0  0 

27 Протяжні 15   1 14 11 3 535 348 10 2 2 2 0 

28 Свердлильні 150   43 107 95 20 533 5 662 19 19 35 35 0 

29 
Внутрішньошліфу-

вальні 
22 1  4 17 13 4 178 782 19 3 5 6 1 

30 Круглошліфувальні 31 2  1 28 22 7 071 1 225 17 5 8 9 1 

31 Плоскошліфувальні 20 1  3 16 14 4 500 533 12 2 3 4 1 

32 Центрувальні 10   1 9 7 2 250 220 10 1 1 1 0 

33 Інші 92    92 47 12 106 1 313 9 5 8 14 6 

Усього 978 12 2 186 778 626 204 410 54 696 27 198 334 307 -27 

4
4
3
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ДОДАТОК Ю 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

1.1. Монографія 

1. Русінова, О.С., 2017. Управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств на основі дивергентно-конвергентного підходу: теорія, 

методологія та практика: монографія. Київ: ФОП Халіков Р.Х., 301 с. 

(15,80 друк. арк.). 

1.2. Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових 

періодичних виданнях іноземних держав 

2. Русінова, О.С. та Чумак, Н.В., 2008. Конкурентоспроможність 

національної економіки в умовах невизначеності моделі економічного 

розвитку. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць, 

16, с. 186-190 (0,28 друк. арк., особистий внесок автора: 0,17 друк. арк., 

запропоновано основні складові забезпечення національної економіки в умовах 

невизначеності моделі економічного розвитку). 

3. Русінова, О.С. та Черкашина, Л.О., 2009. Методологічні засади 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Науковий вісник 

Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1. 

Економіка: збірник наукових праць, 3 (4), с. 159-169 (0,77 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,45 друк. арк., проаналізовано методи фінансового 

забезпечення розвитку підприємств).  

4. Русінова, О.С., 2009. Взаємозв’язок конкурентних переваг з 

конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. «Інтелект XXI»: 

науковий економічний журнал, 1/2, с. 62-68 (0,82 друк. арк.). 

5. Русинова, О.С., 2010. Финансовое обеспечение инновационных 

процессов предприятия. Розвиток фінансових методів державного управління 

національною економікою: збірник наукових праць ДонДУУ. Серія: Економіка, 
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173 (XI), с. 408-416 (0,56 друк. арк.). 

6. Русінова, О.С. та Малевський, Е.З., 2011. Формування мотивації 

учасників інноваційного проекту до досягнення конкурентних переваг. 

Розвиток фінансових методів державного управління національною 

економікою: збірник наукових праць ДонДУУ. Серія: Економіка, 190 (XIІ), 

с. 377-386 (0,51 друк. арк., особистий внесок автора: 0,30 друк. арк., 

розглянуто математичну постановку задачі формування мотивації до 

інноваційного розвитку).  

7. Русінова, О.С., 2015. Управління забезпеченням розвитку промислових 

підприємств. Економіка і управління: науковий журнал, 4 (68), с. 65-70 

(0,45 друк. арк.). 

8. Русінова, О.С., 2016. Методичний підхід до управління постачанням 

матеріального забезпечення в процесі розвитку промислового підприємства. 

Східна Європа: економіка, бізнес та управління, [online] 3 (03), с. 134-140. 

Доступно: <http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/3-2016-ukr> (Дата 

звернення 30 серпня 2016) (0,57 друк. арк.). 

9. Русінова, О.С., 2016. Оцінка впливу складових компонент системи 

забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства. 

Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал, 

9 (2), с. 58-62 (0,58 друк. арк.). 

10. Русінова, О.С., 2017. Процеси управління забезпеченням при 

формуванні стратегії розвитку промислового підприємства. Причорноморські 

економічні студії: економічний науково-практичний журнал, 18, с. 94-98 

(0,53 друк. арк.). 

11. Русінова, О.С., 2017. Діалектичний аналіз понятійного апарату 

системи управління забезпеченням розвитку промислових підприємств. 

Інфраструктура ринку, [online] 8, с. 86-93. Доступно: <http://www.market-

infr.od.ua/uk/8-2017> (Дата звернення 26 травня 2017) (0,71 друк. арк.). 

12. Русінова, О.С., 2017. Концептуальні положення управління забезпеченням 

розвитку промислових підприємств. Приазовський економічний вісник, [online] 
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2 (02), с. 65-71. Доступно: <http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2> (Дата звернення 29 

травня 2017) (0,54 друк. арк.). 

13. Русінова, О.С., 2017. Моделювання системи управління 

забезпеченням розвитку промислового підприємства в залежності від 

нетипових умов. Збірник наукових праць Донецького державного університету 

управління. Серія: Економіка, 301 (XVIІІ): «Проблеми та перспективи 

забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку», с. 148-156 

(0,47 друк. арк.).  

14. Русінова, О.С., 2017. Оптимізація системи забезпечення розвитку 

промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку. 

Економіка і управління: науковий журнал, 1 (73), с. 37-45 (0,67 друк. арк.).  

15. Русінова, О.С., 2017. Оцінка постачальників, в залежності від глибини 

реалізації проектів розвитку промислових підприємств. Економіка і управління: 

науковий журнал, 2 (74), с. 43-50 (0,68 друк. арк.). 

16. Русінова, О.С., Радько, Н.Ф. та Малевський, Е.З., 2007. Оптимізація 

витратних частин інноваційних проектів як умова досягнення промисловим 

підприємством конкурентних переваг. Схід: аналітично-інформаційний 

журнал, 2 (80), с. 19-24 (0,99 друк. арк., особистий внесок автора: 0,50 друк. 

арк., досліджено процес забезпечення конкурентних переваг промислового 

підприємства за рахунок оптимізації витратних частин інноваційних 

проектів) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrich’s 

Periodicals Directory (США), BASE (Німеччина), РІНЦ (Росія), EBSCO (США), 

Philosophy Documentation Center, Index Copernicus (Польща), WorldCat, 

Directory of Open Access Journals (Швеція), Google Scholar (США)).  

17. *Русінова, О.С., 2013. Спіральна модель життєвого циклу проекту 

забезпечення розвитку промислових підприємств. Схід: аналітично-

інформаційний журнал, 3 (123), с. 58-64 (0,80 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Ulrich’s Periodicals Directory 

(США), BASE (Німеччина), РІНЦ (Росія), EBSCO (США), Philosophy 
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Documentation Center, Index Copernicus (Польща), WorldCat, Directory of Open 

Access Journals (Швеція), Google Scholar (США)). 

18.  *Русінова, О.С., 2013. Моделювання дивергентно-конвергентних 

процесів в управлінні забезпеченням розвитку промислового підприємства. 

Схід: аналітично-інформаційний журнал, 5 (125), с. 101-103 (0,40 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrich’s Periodicals 

Directory (США), BASE (Німеччина), РІНЦ (Росія), EBSCO (США), Philosophy 

Documentation Center, Index Copernicus (Польща), WorldCat, Directory of Open 

Access Journals (Швеція), Google Scholar (США)). 

19. *Русінова, О.С., 2014. Організація процесів управління забезпеченням 

розвитку промислового підприємства. Схід: аналітично-інформаційний 

журнал, 2, с. 55-59 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Ulrich’s Periodicals Directory (США), BASE (Німеччина), 

РІНЦ (Росія), EBSCO (США), Philosophy Documentation Center, Index Copernicus 

(Польща), WorldCat, Directory of Open Access Journals (Швеція), Google Scholar 

(США)).  

20. Русінова, О.С., 2015. Організаційне забезпечення розвитку 

промислових підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство, 4, с. 149-152 (0,47 друк. арк.) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

21. *Русінова, О.С., 2016. Дивергентно-конвергентний підхід до 

управління забезпеченням розвитку промислового підприємства. Схід: 

аналітично-інформаційний журнал, 6 (146), с. 43-49 (0,90 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrich’s Periodicals 

Directory (США), BASE (Німеччина), РІНЦ (Росія), EBSCO (США), Philosophy 

Documentation Center, Index Copernicus (Польща), WorldCat, Directory of Open 

Access Journals (Швеція), Google Scholar (США)).  

22. *Русінова, О.С., 2017. Модель системи управління забезпеченням 
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розвитку промислового підприємства. Схід: аналітично-інформаційний 

журнал, 3 (149), с. 16-20 (0,72 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Ulrich’s Periodicals Directory (США), BASE (Німеччина), 

РІНЦ (Росія), EBSCO (США), Philosophy Documentation Center, Index Copernicus 

(Польща), WorldCat, Directory of Open Access Journals (Швеція), Google Scholar 

(США)). 

23. Русінова, О.С., 2017. Моделювання дивергентно-конвергентного підходу 

до конкуренто-орієнтованого цілепокладання під час розвитку промислового 

підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Економіка і менеджмент, 25 (1), с. 148-151 (0,41 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

24. Rusinova, O.S., 2017. Divergent-convergent approach to management. Thai 

Science Rewiew, 1, рр. 5-9 (0,50 друк. арк.).  

2. Опубліковані праці апробаційного характеру 

25. Русінова, О.С., Мікрюкова, А.В. та Ткачова, О.С., 2007. Аналіз 

сучасного стану вітчизняної інноваційної інфраструктури. В.: Сучасні проблеми 

економіки та управління підприємствами: Міжнародна науково-практична 

конференція. Дніпропетровськ, Україна, 20 Березень 2007. Дніпропетровськ: 

Наука і освіта (0,23 друк. арк., особистий внесок автора: 0,13 друк. арк., 

запропоновано рекомендації щодо поліпшення ефективності функціонування 

діяльності інноваційних інфраструктурних утворень). 

26. Русінова, О.С. та Блажевич, Г.О., 2012. Принципи управління 

фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку промислових підприємств. 

В.: Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти: 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Донецьк, Україна, 21-23 

Лютий 2012. Донецьк: Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (0,11 друк. арк., особистий внесок 

автора: 0,07 друк. арк., досліджено основні принципи на яких базується процес 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ з/п Тип конфепенції 
Назва  

конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1. 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Сучасні проблеми 

економіки та 

управління 

підприємствами» 

Дніпропетровськ, 

Україна, 

20 березня 2007 р. 

Очна 

2. 

ІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Маркетинг на 

міжнародних ринках 

товарів і послуг: 

глобальні аспекти» 

Донецьк, Україна,  

21-23 лютого  

2012 р. 

Очна 

3. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Державне 

управління в 

контексті 

адміністративної 

реформи» 

Маріуполь, 

Україна, 

8 грудня 2015 р. 

Очна 

4. 

International Scientific-

Practical Conference 

«From Baltic to Black 

Sea: National Models 

of Economic Systems» 

Рига, Латвія, 

25 березня 2016 р. 
Заочна 

5. 

International Scientific 

Conference 

«Formation of Modern 

Economic Area: 

Benefits, Risks, 

Implementation 

Mechanisms» 

Тбілісі, Грузія, 

29 квітня 

2016 р.  

Заочна 

6. 

International Scientific 
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«The Formation of 

Modern Economic 

Space: the Challenges 

of Globalization» 

Куала-Лумпур, 

Малайзія, 

30 листопада  

2016 р. 

Заочна 

7. 

International Scientific 
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«Modern trends in 

monitoring and ensure 

economic security» 

Бангкок,Таїланд, 

20 квітня  

2017 р.  

Заочна 

8. 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Державне 

управління в 

контексті 

адміністративної 

реформи» 

Маріуполь, 

Україна, 25 травня 

2017 р. 

Очна 
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