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АНОТАЦІЯ 

 

Нечепуренко Д.С. Модернізація систем автоматизації управління 

підприємствами машинобудування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та розробці теоретичних, 

методичних та практичних засад щодо використання економічних інструментів 

для оптимізації систем управління на підприємствах машинобудівної галузі. 

У першому розділі «Теоретичні засади АСУ промислових підприємств» 

узагальнено теоретичні підходи до автоматизації систем управління на 

підприємствах машинобудування; проведено аналіз ERP систем, визначено їх 

особливості; здійснено огляд можливих причин невдалого впровадження та 

висунення пропозицій щодо застосування систем управління ресурсами на 

підприємствах; визначені можливості адаптації та впровадження світового 

досвіду планування ресурсів підприємствами машинобудування з 

використанням хмарних технологій в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища. 

Встановлено, що в умовах євроінтеграції України з метою підвищення 

якості управління доцільно використовувати автоматизовані системи 

управління ресурсами підприємства, процесами зовнішнього та внутрішнього 

співробітництва за допомогою ERP-систем. Тому запропоновано сутність 

поняття АСУ розглядати як процес збору, обробки інформації, аналізу, 

планування, розробки математичних моделей виробництва для зміни перебігу 

технологічного процесу та забезпечення безперервності та підвищення 

ефективності виробництва за допомогою обчислювальної техніки з 

урахуванням результатів науково-технічного прогресу. 
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Дослідивши теоретичні підходи до сутності поняття «модернізація систем 

автоматизації управління», запропоновано в подальшому розглядати його як 

процес удосконалення, розвитку, розширення інформаційного та програмного 

забезпечення бізнес-процесів, що дозволить ідентифікувати всі технологічні 

процеси з метою налагодження взаємодії структури підрозділів на всіх 

ієрархічних рівнях з урахуванням можливих комунікаційних ресурсів, що 

дозволить приймати рішення в режимі реального часу. Таке поняття передбачає 

одночасну врахування результатів НТП, темпів виробництва та необхідність 

забезпечення якості управління всіма процесами на підприємстві. 

Впровадження ERP-систем та АСУ залежить від двох основних факторів: 

державного (зовнішнього) та організаційного (внутрішнього), кожен з яких 

складається з п'яти змінних. До першого фактору належать стан економіки та 

економічне зростання, базова та ІТ-інфраструктура, наявність сучасного 

виробництва в країні, урядове регулювання, регіональне середовище. 

Підприємство не може вплинути на перелічені фактори, але мають їх 

враховувати при вирішенні питання впровадження АСУ. До другого фактору 

відносяться зрілість ІТ, культура інформатизації, розмір підприємства, досвід 

впровадження інформаційних систем та управлінські зобов’язання щодо 

впровадження АСУ. Ці показники мають безпосередній вплив на успішність 

проведення заходів із впровадження або модернізації ERP-систем та АСУ. 

Розроблено план впровадження АСУ та докладно описано його етапи та 

їх особливості з метою підвищення ефективності імплементації АСУ. 

Запропоновано концептуальні підходи автоматизованого управління 

підприємствами, які передбачають зміну системи управління підприємствами в 

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

фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства. Такий підхід 

забезпечує різновекторний розвиток ділової перспективи взаємодії між 

виробником, споживачем та державою. Втілення розроблених концептуальних 

підходів створить умови для залучення іноземних інвестицій для оптимізації 

систем управління діяльністю підприємств машинобудування, модернізації 
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технологічних процесів, підвищення рівня якості вироблюваної продукції, 

забезпечення її відповідності міжнародним стандартам. 

У другому розділі «Резерви автоматизованих систем управління 

підприємств машинобудування України» проведено аналіз світового досвіду 

щодо формування автоматизації управління підприємств машинобудування, 

визначено переваги та недоліки існуючих АСУ на підприємствах 

машинобудування та їх вплив на діяльність підприємств. 

Визначено, що головними проблемами у впровадженні великих західних 

рішень є непідготовленість підприємств до впровадження, низький рівень 

управління впровадженням, нестача фінансового ресурсу, яка є результатом 

нечіткого ціноутворення на впровадження систем тощо. Тому впровадження 

масштабних рішень передбачає реінжиніринг поточних бізнес-процесів. 

Визначено відмінні риси національного впровадження ERP-систем на 

підприємствах машинобудування, зокрема, відсутність встановлених галузевих 

практик і стандартів у сфері управління бізнес-операціями, у результаті чого 

обмежується ефективність використання функціональності галузевих рішень; 

низький рівень компетентності спеціалістів, відповідальних за прийняття 

рішень співробітників обумовлює помилкову оцінку основних критеріїв, 

параметрів та потреб організації, які супроводжуються помилкою у виборі 

рішень для автоматизації; орієнтованість на цінову політику забезпечує вибір 

неоптимальних програмних засобів для автоматизації системи управління 

підприємством машинобудування.  

Проведений аналіз особливостей експорту продукції підприємств 

машинобудівного комплексу за останні 15 років. Визначено важливість 

використання сучасних інформаційних технології, що забезпечують 

достовірність, повноту, своєчасність інформації щодо наявних або 

прогнозованих технологічних та фінансових процесів, а також можливість 

попереднього їх моделювання для проведення аналізу та прогнозування 

результатів діяльності на кожному з етапів для прийняття ефективних 

управлінських рішень. 



5 

Запропоновано авторське визначення понятійного апарату «моделювання 

технологічного обслуговування з використанням ERP-технологій» як 

інструменту систем передачі, обробки, аналізу, контролю, зберігання 

інформації, який забезпечує систематизацію модулей виробничих і 

адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і управлінський облік. 

Запропоновано модель технологічного обслуговування з використанням ERP-

технологій, що охоплює набір даних, важливі звіти та основні функції ERP-

системи, які роблять технічну підтримку більш ефективною, і включає в себе 

алгоритми інформаційних технологій та обробки даних. 

Виявлено та проаналізовано загальні проблеми, що виникають при 

впровадженні АСУ на підприємствах машинобудування. Визначено вплив АСУ 

на діяльність підприємств та переваги, що надає використання ERP-технологій. 

Проведений аналіз характерних рис особливостей впровадження АСУ на 

підприємствах машинобудування показав, що їх використання надає значні 

переваги: стратегічні, фінансові та технічні. Запропоновано рекомендації для 

підвищення ефективності використання АСУ. 

Проведено аналіз застосування існуючих АСУ на підприємствах 

машинобудування, виконано їх порівняння за такими критеріями, як 

функціональні можливості, тривалість впровадження, період окупності, 

вартість відносно доходу. Відзначено необхідність розробки АСУ для 

підприємств машинобудування з оборотним капіталом різного рівня, здатних 

до внесення коректив під час роботи, для оптимізації горизонтальних та 

вертикальних інформаційних потоків. 

У третьому розділі «Удосконалення методик розробки та впровадження 

АСУ на підприємствах машинобудування» вперше розроблено модель 

взаємодії функціональних моделей АСУ; удосконалено методичний підхід до 

обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та варіантів програмного 

забезпечення та оцінювання готовності підприємства машинобудування до 

впровадження АСУ.  
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Розвинуто методичний підхід щодо оптимізації вибору АСУ на 

підприємствах машинобудування, наведено обґрунтування аналітичної моделі 

щодо прийняття рішення про вибір програмного забезпечення, яка враховує 

розмір (або масштаб) підприємства та ступінь унікальності та різноманіття 

виробничих процесів. 

Удосконалено методичний підхід до прийняття рішення щодо 

модернізації АСУ на підприємствах машинобудування, який на відміну від 

інших базується на комплексній шкалі бального оцінювання, що дає змогу 

обґрунтувати своєчасність  та напрямки модернізації. 

Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня економічної 

ефективності використання АСУ на підприємствах машинобудування, який 

передбачає оцінювання показників за напрямами підвищення ефективності 

використання ресурсів, оптимізації технологічних процесів та підвищення 

конкурентоспроможності та надає можливість комплексного і оперативного 

оцінювання результатів впровадження або модернізації АСУ підприємства. 

Запропоновано використання модульної концепції формування АСУ. 

Розроблено схему модуля автоматизованого розрахунку собівартості продукції 

з урахуванням витрат на кожній технологічній ділянці.  

Запропоновано оптимізацію системи документообігу шляхом внесення 

змін до процесу розрахунку вартості замовлення. Для цього пропонується 

створення довідників із повною інформацією про операції та необхідні для їх 

виконання засоби. Крім того, наявність в системі автоматизованого управління 

підприємством інформації щодо завантаження кожного виду технологічного 

обладнання зробить можливим вибір оптимального маршруту виконання 

нового замовлення. Іншою перевагою є автоматичне формування додаткових 

документів. Це призведе до зменшення часових витрат на виконання замовлень 

і, відповідно, підвищить конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Проведено SWOT-аналіз запропонованих рішень. 

Запропоновано модель впливу автоматизованих систем управління на 

діяльність підприємства машинобудування, мета якої полягає у формалізації 
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ефективності впровадження та застосування АСУ для підвищення якості 

управлінських рішень на підприємстві. Розроблена комплексна модель впливу 

АСУ включає в себе показники, що впливають на економічну ефективність 

АСУ: динаміка попиту на продукцію; розмір підприємства; наявність фахівців в 

галузі ІТ; термін використання існуючої АСУ; рівень комп’ютеризації робочих 

місць; рівень стандартизації виробничих процесів. Модель може бути 

використана для повнішого та точнішого оцінювання ефективності 

застосування автоматизованої системи управління на підприємстві. 

Надане обґрунтування проектного рішення розвитку підприємств 

машинобудування при використанні АСУ на ПП «Фірма «Дінас». За 

результатами використання розробленої АСУ відповідно до вищезгаданих 

принципів та концепцій, на підприємстві вдалося зменшити трудові затрати, 

збільшити ефективність використання виробничих потужностей, збільшити 

кількість замовлень, оптимізувати документообіг. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності Запорізького національного університету. Основні результати 

дослідження знайшли практичне використання в діяльності ПрАТ «Завод 

напівпровідників», ПАТ «Завод агротехнічних машин», ТОВ «Аккумтех», 

ПП «Фірма «Дінас», ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування», ТОВ «Ритм», 

ТОВ «Співдружність», а також використано під час викладання дисциплін: 

«Інформаційні системи та технології в менеджменті» та «Управління 

конкурентоспроможністю бізнесу». 

Ключові слова: автоматизована система управління, модернізація, 

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

машинобудування, промислові підприємства. 
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ANNOTATION 

 

Nechepurenko D.S. Modernization of automation systems for the management 

of machine-building production enterprises. – Qualifying scientific work on the rights 

of manuscripts.   

The dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

The dissertation is devoted to the research and development of theoretical, 

methodological and practical bases on the use of economic tools for optimization of 

control systems at the enterprises of the machine-building production industry. 

The first section «Theoretical principles of ACS of industrial enterprises» 

summarizes theoretical approaches to the automated control systems in machine-

building production enterprises; ERP systems were analyzed, their features were 

determined; the possible reasons for the failure of  implementation  were reviewed;  

proposals for the use of enterprise resource management systems were  put forward; 

the possibilities of adaptation and introduction of world experience of ERP-systems 

at the machine-building enterprises with using of cloud technologies in the conditions 

of unstable environment are determined. 

It is established that in the conditions of European integration of Ukraine in 

order to improve the quality of management, it is advisable to use automated systems 

for managing by enterprise resources, processes of external and internal cooperation 

using ERP-systems. Therefore, it is proposed to consider the essence of the concept 

of ACS as the process of collecting, processing information, analysis, planning, 

development of mathematical models of production to change the course of 

technological process and ensure continuity and growth of the production efficiency  

by means of computer technology, taking into account the results of scientific and 

technological progress.  
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Investigating theoretical approaches to the essence of the concept of 

«modernization of management automation systems», it is proposed to consider it 

further as a process of improvement, development, expansion of information and 

software of business processes, which will allow to identify all technological 

processes in order to establish interaction of the structure of divisions at all 

hierarchical levels taking into account possible communication resources, which will 

make decisions in real time. This concept implies simultaneous consideration of the 

results of scientific and technological progress, production rates and the need to 

ensure the quality of management of all processes in the enterprise. 

Implementation of ERP-systems and ACS depends on two main factors: the 

public (external) and organizational (internal), each consisting of five variables. The 

first factor are the economy and economic growth, and basic IT infrastructure, 

availability of modern manufacturing in the country, government regulation, regional 

environment. Enterprise cannot affect these variables, but should take them into 

account when deciding introduction of management. The second factor is related with 

IT maturity, the culture of information, company size, experience in implementation 

of information systems and management commitment to the introduction of 

management. These indicators have a direct impact on the success of the 

implementation or modernization of ERP systems and automated control systems. 

The implementation plan of the ACS is developed and its stages and their 

features are described in detail in order to increase the effectiveness of the 

implementation of the ACS. 

The conceptual approaches of the automated enterprise management are 

proposed, which envisage the change of the enterprise management system in terms 

of the following vectors: organizational, innovative and scientific-technical, 

financial-investment, state-private partnership. This approach provides a multi-vector 

development of the business perspective of interaction between producer, consumer 

and the state. The implementation of the developed conceptual approaches will create 

conditions for attracting foreign investments for optimization of systems of 

management of activity of machine-building enterprises, modernization of 
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technological processes, improvement of quality of manufactured products, ensuring 

its compliance with international standards. 

In the second section «Reserves of Automated Control Systems of Machine-

Building Enterprises of Ukraine» an analysis of world experience in forming 

automation of control of machine-building enterprises is given, the advantages and 

disadvantages of existing control systems at machine-building enterprises and their 

influence on the activity of enterprises are determined. 

It has been determined that the main problems in the implementation of large 

world solutions are the lack of preparedness of enterprises for implementation, low 

level of implementation management, lack of financial resources, which is the result 

of fuzzy pricing for the implementation of systems, etc. Therefore, implementing 

large-scale solutions involves reengineering current business processes. 

Distinctive features of national implementation of ERP-systems at machine-

building enterprises are identified, in particular, lack of established industry practices 

and standards in the field of business operations management, which limits the 

efficiency of using the functionality of sectoral solutions; the low level of 

competence of the specialists responsible for decision-making of employees causes 

an erroneous assessment of the basic criteria, parameters and needs of the 

organization, which are accompanied by an error in the choice of decisions for 

automation; orientation to price policy, that provides a choice of suboptimal software 

for automation of the enterprise management system of machine-building production 

enterprise. 

The peculiarities of export of products of enterprises of machine-building 

complex for the last 15 years have been analyzed. The importance of using modern 

information technologies to ensure the accuracy, completeness, timeliness of 

information on existing or forecast technological and financial processes, as well as 

the possibility of preliminary modeling for analysis and forecasting of results of 

activity at each stage for making effective management decisions. 

The author defines the conceptual apparatus of «technological services 

modeling using ERP technologies» as a tool of systems of transmission, processing, 
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analysis, control, storage of information, which provides systematization of the 

production and administrative processes' modules and optimizes accounting and 

management. Proposed process model using ERP technologies covers the data set, 

important reports, and key functions of the ERP system that makes technical support 

more efficient, including information technology and data processing algorithms. 

Common problems encountered during implementation of automated control 

systems at machine-building enterprises are identified and analyzed. The influence of 

automated control system on the activity of enterprises and the advantages of using 

ERP technologies are determined. The analysis of the features of the implementation 

of automated control systems at the machine-building enterprises showed that their 

use has significant advantages: strategic, financial and technical. Recommendations 

are offered to increase the efficiency of the use of automated control systems. 

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

enterprises of mechanical engineering is carried out, their comparison is performed 

according to such criteria as functionality, duration of implementation, payback 

period, cost relative to income. The necessity of development of automated control 

system for machine-building enterprises with working capital of different level, 

capable of making adjustments during work, for optimization of horizontal and 

vertical information flows was noted. 

In the third section «Improvement of methods of development and 

implementation of automated control systems at the enterprises of mechanical 

engineering» at first, model of interaction of functional models of automated control 

systems is developed; methodical approach to substantiation of the decision on the 

choice of automated control system and software variants and evaluation of the 

readiness of the machine-building enterprise to implement the automated control 

system has been improved. 

A methodological approach to optimizing the choice of automatic control 

systems at machine-building enterprises has been developed, the justification of an 

analytical model for making a decision on the choice of software is taken into 
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account, which takes into account the size (or scale) of the enterprise and the degree 

of uniqueness and variety of production processes. 

The methodical approach to decision-making on the modernization of 

automated control systems at machine-building enterprises, which, unlike others, is 

based on a comprehensive scale of scoring, which makes it possible to justify the 

timeliness and directions of modernization. 

The methodological approach to the estimation of the of economic efficiency 

level using automated control system at the machine-building enterprises is 

improved. It involves an assessment of indicators in the areas of increasing the 

efficiency of resource use, optimization of technological processes and increasing 

competitiveness and provides an opportunity for a comprehensive and prompt 

evaluation of the results of the implementation or modernization of the automated 

control system. 

It is suggested to use the modular concept of forming of automated control 

system. The scheme of the module of automated calculation of the production cost 

price with consideration of costs at each technological area is developed.  

The workflow system optimization by making changes to the order cost 

calculation process has been suggested. For this purpose it is recommended to create 

directories with complete information about the operations and the necessary tools for 

their execution. In addition, the presence of information on the loading of each type 

of technological equipment in ACS will make it possible to choose the optimal route 

of execution of the new order. Another advantage is the automatic generation of 

additional documents. This will reduce time spent on order fulfillment and, 

accordingly, increase the competitiveness of the enterprise in the market. The SWOT 

analysis of the proposed solutions is carried out. 

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

machine-building enterprise is offered. Its aim is to formalize the efficiency of 

implementation and use of management information to improve the quality of 

management decisions at the enterprise. The developed complex model of influence 

of automated control system includes indicators that influence the economic 
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efficiency of automated control system: dynamics of demand for products; enterprise 

size ; availability of IT specialists; term of use of the existing automated control 

system; the level of workplace computerization; standardization level  of production 

processes. The model can be used to more fully and accurately evaluate the 

effectiveness of an enterprise automated control system. 

The substantiation of the design decision of the development of machine-

building enterprises at the use of automated control system at PE «Firm «Dinas» is 

provided. As a result of the use of the developed automated control system in 

accordance with the above principles and concepts, the company managed to reduce 

labor costs, increase the efficiency of production capacity, increase the number of 

orders, optimize workflow. 

The dissertation is made according to the research topic of the Department of 

Business Administration and Management of Foreign Economic Activity of 

Zaporizhzhya National University. The main results of the research had practical use 

in the activity of PJSC «Semiconductor Plant», PJSC «Plant of agricultural 

machinery», LLC «Akkumteh», PE «Firm «Dinas», State Enterprise «Zaporizhzhya 

Design and Technology Institute of Agricultural Engineering», LLC «Rhythm», 

LLC «Spivdruzhnist», as well as used in the courses Information Systems and 

Technologies in Management» and «Management of Business Competitiveness». 

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

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

industrial enterprises. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

  

АСУ – автоматизована система управління 

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом 

БД – база даних 
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ЄврАзЕС – Євразійське економічне співтовариство 
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ЖЦ – життєвий цикл 

ІС – інформаційна система 

ІТ – інформаційні технології 

ПАТ – публічне акціонерне товариство 

ПЗ – програмне забезпечення 

ПП – приватне підприємство 

РФ – Російська Федерація 

САПР – система автоматизації проектувальних робіт 

СНД – Співдружність незалежних держав 

ТМЦ – торгово-матеріальні цінності 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

CAD – Computer-Aided Design (Системи автоматизованого проектування) 

ERP – Enterprise Resource Planning (Планування ресурсів підприємства) 

MES – Manufacturing execution system (Виробнича система виконання) 

PDM – Product Data Management (Управління даними про продукти) 

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition (Диспетчерське 

управління і збір даних) 

SOA – service-oriented architecture (Сервісна орієнтована архітектура) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За останні роки в Україні відбулися значні зміни 

економічного клімату, що позначилося на функціонуванні підприємств 

машинобудівного комплексу. Ефективне та економічно виправдане 

функціонування вимагає застосування нових підходів в управлінні ресурсами 

виробництва, що дозволить знизити собівартість продукції та зменшити 

терміни її виробництва. Одним із шляхів досягнення високого рівня управління 

та економічної ефективності є застосування автоматизованих систем 

управління (АСУ). 

Автоматизація є необхідною умовою євроінтеграції українських 

підприємств, оскільки основні цілі автоматизації управління – розширення 

ринків за рахунок покращення оперативності та економічності виготовлення 

продукції. В сучасних ринкових умовах гнучкість у налаштуванні системи 

автоматизованого управління виробничим підприємством є безумовно 

необхідним критерієм. На практиці підприємства машинобудування 

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

необхідно здійснювати відповідні зміни, враховуючи зміни норм виробництва, 

витрат матеріалів, зміни в оплаті праці та ін. 

На сьогодні вектор замовлень для підприємства машинобудування 

направлений на зменшення партій виробів, збільшення асортименту та 

скорочення довжини шляху від пошуку потенційних замовників до фактичного 

замовлення. Ці умови вимагають мати інструмент оперативного розрахунку 

вартості продукції залежно від обсягу замовлення, залучених матеріалів, 

комплектуючих, умов доставки, термінів оплати тощо. 

Питання розвитку та оптимізації діяльності підприємств 

машинобудування в сучасних умовах досліджувала значна кількість науковців. 

Питання формування систем автоматизації управління в діяльності підприємств 

машинобудування та оцінки ефективності діяльності цих підприємств в сфері 

інновацій, управління оборотними коштами, фінансовими ресурсами є 



22 

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

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

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

Череп А.В., Череп О.Г., Швецова М.Б., Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. та ін. 

Результати досліджень зазначених авторів являють собою вагомий внесок в 

розвиток теорії та практики управління підприємствами машинобудування. 

Однак додаткового дослідження потребує розробка сучасних концептуальних 

підходів до оптимізації систем управління підприємствами машинобудування в 

умовах зміни векторів розвитку економіки України, її інтеграції до ЄС. 

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

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт кафедри 

бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Запорізького національного університету за темою «Сучасні напрямки розвитку 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в Україні» (номер державної 

реєстрації 0114U002650). Особисто автором розроблено пропозиції щодо 

групування факторів та характеристик, що визначають економічну 

ефективність впровадження АСУ на підприємствах машинобудування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретичних, методичних та практичних засад щодо 

використання економічних інструментів для оптимізації систем управління на 

підприємствах машинобудівної галузі. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено наступні завдання: 

– узагальнити наукові підходи щодо визначення економічної сутності 

понять «автоматизовані системи управління», «модернізація систем 

автоматизації управління», «моделювання технологічного обслуговування з 

використанням ERP-технологій»; 

– розширити концепцію інформаційних систем для управління 

підприємством; 
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– проаналізувати рівень автоматизації вітчизняних машинобудівних 

підприємств, визначити проблеми, перспективи розвитку підприємств 

машинобудування та обґрунтувати доцільність модернізації існуючих АСУ; 

– удосконалити методичний підхід до оцінювання рівня економічної 

ефективності використання АСУ на підприємствах машинобудування; 

– розробити методичний підхід до модернізації АСУ на підприємствах 

машинобудування; 

– запропонувати концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами; 

– розвинути методичний підхід щодо питання вибору АСУ на 

підприємствах машинобудування. 

Об’єктом дослідження є процес використання автоматизованих систем 

управління виробничими та бізнес-процесами підприємств машинобудування. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти оптимізації та модернізації автоматизованих систем управління 

підприємств машинобудування з метою підвищення економічної ефективності. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених із створення, оптимізації та модернізації 

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

економічного аналізу, економічної діагностики підприємства. Для досягнення 

визначеної мети дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів: метод узагальнення наукового досвіду та 

термінологічного аналізу – для аналізу категорій «автоматизовані системи 

управління», «концептуальні підходи до оптимізації систем управління» 

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

дослідженні теоретичних основ щодо автоматизованих систем управління 

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

дослідження концептуальних підходів автоматизації управління на 

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

підприємств та підприємств машинобудування щодо використання АСУ 

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

оцінювання рівня ефективності застосування АСУ на підприємствах 

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

калькулювання – для визначення параметрів, що формують собівартість 

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

прогнозування – для визначення тривалості виконання замовлення, що 

базується на інформації про завантаженість обладнання та виробничих ліній, 

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

метод порівняння та логічного узагальнення – для розробки та удосконалення 

методичних підходів щодо модернізації автоматизованих систем управління на 

підприємствах машинобудування та узагальнення результатів проведеного 

дослідження (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3).  

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони та 

підзаконні акти України, звітні дані підприємств машинобудування, статті 

зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-практичних конференцій 

та інтернет-видань, результати власних напрацювань і спостережень. 

Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і 

комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ та удосконаленні методичних підходів щодо питання 

модернізації автоматизованих систем управління підприємств 

машинобудування з метою оптимізації виробничих та бізнес-процесів. 

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати: 

вперше: 

– запропоновано модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка 

передбачає планування витрат всіх наявних ресурсів та завантаження 

виробничих потужностей, що дозволяє мінімізувати витрати товарно-

матеріальних цінностей та часу на адміністрування бізнес-процесів, підвищує 
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показники продуктивності праці працівників та надає можливість врахувати 

непередбачувані зміни в оперативній діяльності підприємства; 

удосконалено: 

– методичний підхід до обґрунтування рішення щодо вибору АСУ та 

варіантів програмного забезпечення шляхом врахування розміру підприємства, 

готовності та специфіки технологічного процесу на підприємствах 

машинобудування, що дає змогу впровадити найбільш раціональне програмне 

забезпечення, оптимізувати документообіг в рамках взаємодії роботи відділів 

підприємства; 

– методичний підхід до оцінювання готовності підприємства 

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

базується на алгоритмі формування комплексної шкали бального оцінювання, 

що дає змогу обґрунтувати своєчасність  та напрямки модернізації, прийняття 

оптимального рішення з вибору АСУ, що найкраще відповідає вимогам 

конкретного підприємства машинобудівної галузі; 

– методичний підхід до визначення економічної ефективності 

використання АСУ, який ґрунтується на інтегральній оцінці впровадження 

модернізації автоматизованих систем управління та, на відміну від існуючих, 

враховує значимість елементів собівартості продукції, серійність, обсяг 

виробництва, чистий дохід, маркетингові витрати та дозволяє оперативно 

приймати адміністративні рішення щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства і, як наслідок, забезпечення його конкурентоспроможності; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення сутності поняття «модернізація систем автоматизації 

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

розширення інформаційного та програмного забезпечення бізнес-процесів, що 

дозволить ідентифікувати всі технологічні процеси з метою налагодження 

взаємодії структури підрозділів на всіх ієрархічних рівнях з урахуванням 

можливих комунікаційних ресурсів, що дозволить приймати рішення в режимі 

реального часу;  
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– концептуальні підходи до автоматизованого управління 

підприємствами, які передбачають зміну системи управління підприємствами в 

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

фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства, що дозволяє 

врахувати очікування споживачів, здійснювати співпрацю з науково-

технічними організаціями з метою налагодження трансферу технологій і 

забезпечить партнерські відносини як з вітчизняними, так і з закордонними 

контрагентами та призведе до оптимізації системи управління підприємством; 

– понятійний апарат «моделювання технологічного обслуговування з 

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

аналізу, контролю, зберігання інформації, який забезпечує систематизацію 

модулей виробничих і адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і 

управлінський облік; 

– сутність поняття «автоматизовані системи управління» як процес 

збору, обробки інформації, аналізу, планування, розробки математичних 

моделей виробництва для зміни перебігу технологічного процесу та 

забезпечення безперервності та підвищення ефективності виробництва за 

допомогою обчислювальної техніки з урахуванням результатів науково-

технічного прогресу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення системи управління діяльністю підприємств 

машинобудування. Основні результати дослідження знайшли практичне 

використання у діяльності ПрАТ «Завод напівпровідників» (довідка №38 від 

07.02.2018 р.), ПАТ «Завод агротехнічних машин» (довідка №41 від 

11.04.2018 р.), ТОВ «Аккумтех» (довідка №18 від 16.05.2018 р.), 

ПП «Фірма «Дінас» (довідка №122 від 18.06.2018 р.), ДП «Запорізький 

конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування» (довідка №12 від 20.06.2018 р.), ТОВ «Ритм» (довідка №68 
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від 23.07.2018 р.), ТОВ «Співдружність» (довідка №753 від 21.09.2018 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі Запорізького національного 

університету при викладанні дисциплін «Інформаційні системи та технології в 

менеджменті» та «Управління конкурентоспроможністю бізнесу» (довідка 

№01.01-13/136 від 22.12.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо удосконалення науково-

методичного підходу до оптимізації та модернізації автоматизованих систем 

управління підприємств машинобудування з метою підвищення економічної 

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

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

співавторстві, внесені виключно матеріали, які є результатом особистої роботи 

здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані 

у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні, політичні 
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та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових 

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

науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, 

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

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

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

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

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

липня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

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

наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, 9 тез доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг 

публікацій 4,49 друк. арк. (особисто автору належить 4,29 друк. арк.). 

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

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

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

займає основний текст. Робота містить 53 рисунки та 20 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АСУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Теоретичні підходи до вираження сутності поняття 

«автоматизовані системи управління» 

 

Формування стратегічного плану розвитку економіки України в умовах 

інтернаціоналізації світового господарства являє собою специфічний етап зміни 

ринкових векторів. Для вітчизняної економіки відповідно до положень 

ратифікованої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а 

також затвердженої в січні 2015 р. Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

(Адміністрація Президента України, 2015), одним із пріоритетних напрямків є 

отримання статусу повноцінного члену Європейського Союзу (Рудь, 2017). Це 

вимагає адаптації діяльності підприємств до існуючих світових стандартів, 

гармонізації вітчизняних стандартів виробництва та якості продукції до 

європейських у короткостроковій перспективі. 

Особливо актуальним вказане питання є для підприємств 

машинобудування, що в останні роки зіткнулися з порушенням торгівельно-

партнерських зв’язків з підприємствами Російської Федерації у зв’язку із 

наявною геополітичною напруженістю (Національний інститут стратегічних 

досліджень, 2016), оскільки експорт продукції підприємств машинобудування 

до Росії складав майже 32% від загального обсягу випущеної продукції 

підприємств галузі. 

З огляду на перспективи подальшого розвитку галузі та модернізації 

виробничих потужностей, впровадження сучасних систем управління та їх 

подальшої оптимізації у зв’язку з підписанням Україною Угоди про асоціацію з 

ЄС (Верховна Рада України, 2015), загострюється потреба у залученні 

іноземних інвестицій. Запорукою отримання фінансової підтримки з боку 
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іноземних інвесторів є розробка та впровадження обґрунтованих концепцій 

оптимізації систем управління підприємств машинобудування. 

Сьогодні експорт продукції підприємств машинобудування до країн ЄС 

характеризується відсутністю довгострокових контрактів та разовими 

поставками окремих груп товарів. Це пояснюється як високою орієнтованістю в 

минулому на ринки СНД, так і низькими темпами приведення продукції 

українського виробництва до стандартів ЄС, яке потребує значних інвестицій. 

Однак в останні кілька років спостерігається розширення асортименту окремих 

видів продукції підприємств машинобудування, хоча обсяги їх експорту 

залишаються досить незначними (Національний Банк України, 2018.). 

Питання розвитку та оптимізації діяльності підприємств 

машинобудування в сучасних умовах досліджувала значна кількість науковців. 

Питання оцінки ефективності діяльності підприємств в сфері інновацій, 

управління оборотними коштами, фінансовими ресурсами є предметом 

дослідження таких вчених і дослідників, як Череп А.В. та Сінікаєва О.Д. (2014), 

Єфремова Н.Ф., Чічкань О.І. та Роєнко В.І., (2016), Тарасевич В.М. та 

Золотарьова О.В. (2016), Швецова М.Б. та Тревого О.І. (2015), Бугай В.З., 

Білий Є.Л. та Бугай А.В. (2008), Семенов А.Г. та Зикіна В.О. (2010), 

Шульгіна Л.М. та Юхименко В.В. (2015) та ін. До формування та розробки 

концептуальних засад вдосконалення діяльності підприємств машинобудування 

долучилися Чанкіна І.В. (2012), Домарадзька Г.С. та Русина Н.С. (2010), 

Гуржій Н.М. та Єчина Т.М. (2016) та ін. Результати досліджень зазначених 

авторів – вагомий внесок в розвиток теорії та практики управління 

підприємствами машинобудування. Однак, додаткового дослідження потребує 

розробка сучасних концептуальних підходів до автоматизованих систем 

управління підприємствами машинобудування  та їх оптимізації в умовах зміни 

векторів розвитку економіки України, її інтеграції до ЄС. 

Основними напрямками подальшого розвитку підприємств 

машинобудування України в умовах зміни векторів розвитку вітчизняної 

економіки є диверсифікація експорту, спрямована на переорієнтацію 
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зовнішньої торгівельної діяльності з ринку країн Євразійського економічного 

співтовариства (ЄврАзЕС) на інші ринки, переважне місце серед яких належить 

країнам ЄС. Зазначене потребує впровадження на більшості вітчизняних 

підприємств сучасних систем управління, їх оптимізації відповідно до вимог 

майбутніх партнерів. Метою цього процесу є підвищення продуктивності праці 

в машинобудуванні, яка наразі складає лише дві третини від рівня відповідного 

показника в інших галузях економіки України, через усунення наявного 

дефіциту капіталу та впровадження сучасних технологій автоматизації 

виробничого та управлінського процесів.  Необхідність модернізації управління 

підприємств машинобудування України для підвищення конкуренто-

спроможності на зовнішньому ринку відмічена також Гончар О.І. (2015). 

Науково-технічний прогрес призводить до зростання швидкості темпів 

виробництва, тому і системи управління мають збільшувати об’єми обробки 

інформації відповідно до зростаючої кількості даних та зменшення інтервалів 

між надходженням нових даних. Одночасно науково-технічний прогрес 

створює передумови для підвищення якості управління за рахунок 

використання обчислювальної техніки, математичних методів, теорії 

управління і автоматизації управління. Все це концентрується, знаходить 

конкретну реалізацію в автоматизованих системах управління (АСУ). 

Управління в найпростішій формі полягає в зборі інформації (даних про 

хід технологічного процесу), її переробці та виведення керуючої для зміни 

перебігу процесу. Цей цикл відбувається періодично або безперервно і може 

здійснюватися за допомогою автоматизованої системи управління, виконує всі 

або деякі з перерахованих операцій. 

В автоматизованій системі управління збір, переробка та відображення 

інформації здійснюється автоматично або автоматизовано. При обробці 

інформації для аналізу обстановки, крім поточних завдань про стан 

виробничого процесу, також використовують нормативні дані, планувальні дані 

та математичний опис (модель) виробництва. 
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Якість управління визначається трьома основними факторами: вибором 

ефективного вирішення своєчасністю його прийняття і можливістю реалізації 

такого рішення. Основним шляхом підвищення якості управління є 

автоматизація управління виробництвом при якому перераховані завдання 

вирішуються засобами обчислювальної техніки. 

Автоматизовані системи управління підприємствами виконують такі 

функції: управління матеріальними та фінансовими ресурсами, збутом, 

замовленнями клієнтів та постачальників, кадрами, основними фондами, 

складами, а також бізнес-планування, облік, бухгалтерія, розрахунки з 

клієнтами та постачальниками (разом ці задачі виконуються за допомогою 

застосування ERP-систем), а також управління процесами зовнішнього та 

внутрішнього співробітництва підприємства, операційними та фінансовими 

процесами). 

Пропонуємо розглядати поняття «автоматизовані системи управління» як 

процес збору, обробки інформації, аналізу, планування, розробки математичних 

моделей виробництва для зміни перебігу технологічного процесу та 

забезпечення безперервності та підвищення ефективності виробництва за 

допомогою обчислювальної техніки з урахуванням результатів науково-

технічного прогресу.  

Системи ERP широко використовуються підприємствами у розвинених 

країнах. Організації, що займаються виробничою та енергетичною галузями, 

приймають ERP з такими цілями: автоматизація управління матеріальними, 

фінансовими та людськими ресурсами; оптимізація процесів та досягнення 

процесу вдосконалення; досягнення глобальної конкурентоспроможності. 

Розглянемо застосування ERP-систем у різних країнах. 

У якості репрезентів-представників розвинених регіонів обрані Північна 

Америка, Європа та Японія. 

Хоча першу інтегровану ERP-систему – SAP – розробили в Німеччині у 

1972 р., підприємства Північної Америки мають багатший досвід у такому 

програмному забезпеченні (ПЗ) й протягом десятиріч використовують 
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інтегровані програмні рішення. Оскільки комерційні системи розвиваються від 

планування матеріалу (MRP) до планування підприємницької діяльності (ERP), 

компанії продовжують впроваджувати нові системи. На сьогоді два з трьох 

процесів впровадження ERP-систем у Північній Америці представляють собою 

оновлену або повністю замінену систему. 

Підприємства США є основним користувачем ERP-систем, і 

забезпечують  66% доходів для основних постачальників. До 2000 р. одна з 

основних проблем північноамериканських корпорацій була проблемою Y2K 

(проблема можливості неправильної роботи програмного забезпечення у зв'язку 

з переходом від 1999 до 2000 р.). Під час вирішення цієї проблеми, 

постачальники АСУ проводили опитування підприємств-клієнтів, у результаті 

чого виявилося декілька тенденцій, пов’язаних із розширенням можливостей 

електронної торгівлі. Підприємства висунули вимоги, щоб їх ERP-системи 

більш тісно з'єднувалися з постачальниками та клієнтами через електронну 

комерцію. Управління ланцюжком постачання (SCM), що розглядається як 

пост-ERP, зараз є надзвичайно важливим для північноамериканських 

організацій. Функції SCM включають прогнозування попиту, пошук та 

закупівлі, інвентаризацію й управління складами та логістику дистрибуції. 

Європа є другою за величиною цільовою аудиторією на ринку збуту ERP-

систем (складає 22%). Велика кількість постачальників ERP почали свій бізнес 

з Європи; наприклад, SAG AG, Baan, JBA International та Intentia, що історично 

зумовлено розвиненою промисловістю в Європі. До причин широкого попиту 

на ERP-системи на європейському ринку можна віднести наступне. По-перше, 

економічно розвинені країни мають міцну промислово-виробничу базу. По-

друге, існує потужна національна та міжнаціональна інформаційні 

інфраструктури. По-третє, вимоги до багатомовності та використання декількох 

валют роблять привабливим програмне забезпечення ERP. По-четверте, 

працівники з високим потенціалом мають можливість впроваджувати передові 

технології. 
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Японія, розвинена промислова країна, має іншу історію. Продажі ERP-

систем в Японії – дуже невелика частка світового ринку. Тим не менш, 

передбачається, що Японія стане основним ринком ERP, оскільки він 

змінюється від спеціального ПЗ до масштабних систем. Хоча використання 

ERP не є широко розповсюдженим, ринок SCM помітно збільшився. Японське 

регіональне середовище та організаційна культура частково відповідають за 

ситуацію, що склалася. Більшість азіатських країн є країнами, що 

розвиваються, і використання ІТ є обмеженим. Додаткові перешкоди 

викликають мови, що не належать до германо-романської групи. ІТ-

інфраструктури в деяких країнах обмежені. Японська економіка сильно 

пов'язана зі своїми сусідами виробництвом та розповсюдженням. За таких 

обставин впровадження ERP-систем, які зв'язують постачальників та клієнтів у 

різних країнах, є складним. Крім того, японські організації не вважають за 

необхідне впровадження ERP-систем, оскільки вони підкреслюють важливість 

людськи ресурсів над інформаційними технологіями. 

Північна Америка та Європа займають найбільший ринок ERP-систем: ці 

країни мають розвинуті інфраструктури, які ефективно сприяють 

розповсюдженню ІТ. Сильна економічна база та зростання ще більше 

стимулюють необхідність нових технологій, що зумовлюється державною 

інформаційною політикою, дерегуляцією та підходом до переформатування 

ринку енергоресурсів. Нові технології, такі як ERP, SCM та інші, швидко 

впроваджуються організаціями практично в усіх галузях промисловості. 

Ситуація в Японії унікальна. Хоча японські організації підкреслюють, що  

процес управління, географічне / регіональне розташування Японії та культура 

ІТ обмежують використання ERP. Японські організації цінять лояльність 

працівників та будь-якою ціною утримують працівників. Замість впровадження 

АСУ, на японських підприємствах створюють системи власними силами або 

налаштовують існуюче програмне забезпечення. 

Із організаційної точки зору, компанії в розвинених країнах, швидше за 

все, зможуть досягти успіху. Вища IT-зрілість і сприятлива комп'ютерна 
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культура роблять організації готовими до обробки складних технологій. Також 

організації велику увагу приділяють управлінню процесами. 

Можна відмітити певні тенденції. По-перше, малі та середні підприємства  

стають об'єктами постачальників ERP-систем. По-друге, ERP-системи в 

поєднанні з функціями електронної комерції будуть домінувати на ринку. 

Електронна комерція стає новим способом ведення бізнесу між бізнесом та 

бізнесом (B2B), а також між бізнесом та замовником (B2C). ІТ-директори 

планують розширення електронної комерції та підтримки прийняття рішень для 

реалізації ERP. Тим часом, ERP-системи на основі електронної комерції є 

фінансово успішними. По-третє, програмне забезпечення SCM розширюється. 

Організації надають підтримку всьому ланцюгу поставок за межами 

можливостей ERP-систем. 

Розглянемо особливості впровадження ERP-систем у країнах, що 

розвиваються. 

ERP-постачальники ПЗ переживають глобальну експансію на Азіатсько-

Тихоокеанський регіон та Латиноамериканські країни. На Азіатсько-

Тихоокеанський ринок ERP припадає 9% доходів, а на латиноамериканський – 

3%. Жорстка конкуренція та тиск із боку західних корпорацій змушують фірми 

в країнах, що розвиваються, активно впроваджувати інформаційні технології. 

Проте ERP-системи знаходяться на ранніх стадіях у країнах, що розвиваються. 

Недостатня ІТ-інфраструктура, державна політика, невеликі розміри компаній, 

брак досвіду IT / ERP серйозно впливають на прийняття рішення щодо 

впровадження АСУ на підприємствах. 

У якості країн-представників такого типу можна навести Китай, Індію та 

Бразилію. 

Китай домігся вражаючого економічного зростання в останні роки. Він 

зазнає технологічних змін із величезними інвестиціями в ІТ як в державному, 

так і в приватному секторах. Однак існує лише декілька компаній, що 

використовують ERP-системи. Міжнародні постачальники відіграють головну 

роль. Існує декілька локальних програмних пакетів, які мають низьку вартість, 
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але є, перш за все, бухгалтерськими та фінансовими програмами. Немає 

місцевих професійних постачальників ERP-систем. Основні міжнародні 

постачальники відкрили свій бізнес у великих містах. Деякі постачальники 

отримують доступ до ринку через свої делеговані міжнародні компанії, такі як 

IBM, Compaq, Andersen та Price Waterhouse Coopers. 

Основною проблемою є інфраструктура. Телекомунікації, хоча і зазнали 

значного поліпшення протягом останніх років, є якісними тільки у великих 

містах. Щільність зв’язку, хоча і зростає, все ще досить низька. Інтернет-сервіс 

є дорогим, не кажучи про широкосмугові послуги. Мала ІТ-зрілість 

промисловості Китаю – одна із головних проблем через такі показники. 

Підприємства не мають довгострокової стратегії ІТ, а відділи / співробітники ІС 

на підприємствах не мають досвіду ведення подібних проектів. Часто компанії 

володіють обмеженими знаннями щодо управління процесом. 

Китайський стиль управління, неформальне планування та моделювання 

процесу, високо взаємозалежні соціальні та організаційні відносини, а також 

ставлення до організаційних змін – усе це обмежує інноваційні процеси 

(Мартінсонс, 1998). Більшість компаній мають обмежені знання міжнародної 

бізнес-практики. Іншою проблемою є  те, що діалект китайської мови –  

мандарин – є офіційною мовою, якою користується більшість китайців, тоді як 

міжнаціональні корпорації використовують англійську мову. Це створює 

бар'єри для спілкування між китайськими користувачами та міжнародними 

постачальниками ERP. Крім того, високе економічне зростання, побудоване на 

слабкій базі, призвело до різноманітної ділової практики та перехресної 

структури підприємства. Через ці причини великі покупці ERP-систем у Китаї 

обмежені глобальними корпораціями. Малі та середні підприємства практично 

виключені з цього ринку. 

Культура як унікальний вирішальний фактор успіху впровадження ERP-

систем була досліджена в роботі (Чжан, Лі, Хуан, Чжан та Хуан, 2005). 

Китайські працівники схильні до нечіткої, неформалізованої інформації, 

покладаються на особистий досвід, зберігаючи більше комунікації між собою, 
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ніж їхні західні колеги. Проте для впровадження системи ERP потрібні чіткі та 

точні дані / інформація, де основна увага приділяється бізнес-процесам та 

міжвідомчій співпраці, яка несумісна з китайською організаційною культурою. 

Отже, щоб досягти успіху в реалізації систем ERP, китайські 

підприємства повинні враховувати організаційну культуру та намагатися 

змінити свою культуру відповідно до сучасних вимог управління з огляду на 

три напрямки, що виділених в роботі (Хофстеде, 2001): професіоналізм замість 

обмеженості, жорсткий контроль, вибір рівня відкритості підприємства як 

системи. Крім того, має значення корпоративна культура, тип власності, 

існуюча інфраструктура ІТ та причини, що підштовхнули підприємство до 

впровадження ERP-систем. 

Індія також досягла значного економічного зростання та розвитку ІТ-

індустрії в останні роки. Індія є найбільшою базою для країн, що розвиваються, 

для глобального аутсорсингу програмного забезпечення (Хікс, 1996) вже понад 

30 років, і ця тенденція тільки зростає. В Індії висококваліфіковані інженери 

ПЗ. Оскільки англійська мова є офіційною діловою мовою, її ІТ-персонал може 

ефективно спілкуватися з партнерами в інших країнах. Проте розповсюдження 

та впровадження інформаційних технологій відстають, а зростання індексу 

використання ERP-систем на підприємствах Індії було досить повільним, за 

винятком останніх років. Хоча країна може похвалитися багаторічним 

виробництвом, наявністю кваліфікованих працівників, знанням англійської 

мови як ділової, а також першими системами MRP-II / ERP, представленими 

більше двадцяти років тому, проте проникність ERP оцінюється в середньому у 

6%. Низьке впровадження ERP декількома причинами. Перша причина полягає 

в тому, що інфраструктура значно нижча за будь-які організаційні вимоги. 

Щільність телекомунікаційного охоплення в країні досить низька, ця індустрія, 

як і раніше, є монополією держави, і для підвищення цього показника необхідні 

значні інвестиції. Друга причина, спільна як для Індії, так і для Китаю, полягає 

в тому, що організаціям не вистачає культури праці, яка вважає 

комп'ютеризацію та автоматизацію всеосяжним способом ведення бізнесу. 
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Індійські державні органи відмовляються приймати акцизні збори у форматі, 

відмінному від ручних традиційних. Незважаючи на те, що економіка стає 

відкритою, іноземні інвестори стикаються з серйозними процедурами для 

урядових схвалень. Місцеві корпорації не мають жорсткої конкуренції, таким 

чином, існує невеликий стимул до впровадження АСУ. Третя причина 

стосується загальних уявлень про те, що ERP-системи використовуються лише 

для великих компаній через високі витрати на придбання, впровадження та 

технічне обслуговування. У результаті сервісне обслуговування та технічна 

підтримка є мінімальними. Більшість організацій мають недостатню 

кваліфікацію. Крім того, деякі підприємства не мали успішного досвіду роботи 

з ERP-системами і не бачать багатьох переваг. 

Бразилія – восьма за величиною промисловості країна, а населення 

(171 млн жителів) становить половину населення Латинської Америки. 

Бразилія, як правило, виступає в якості початкового пункту до Латинської 

Америки для американських технологічних компаній. Ринок ERP-систем тільки 

розвивається. Великі постачальники ERP, як SAP, Baan і PeopleSoft, почали 

інвестувати в цей ринок, але з альтернативними маркетинговими стратегіями 

для залучення невеликих підприємств. Ріст ринку ERP у Бразилії може бути 

оптимістичним з деякими застереженнями. У 1980-ті та 1990-ті рр. Бразилія 

стала найбільш технологічною в Латинській Америці. Покращена економічна 

та політична стабільність привернула більше іноземних інвестицій (Саба, 1999). 

В кінці 90-х рр. почалася приватизація телекомунікацій Telebras, що значно 

розширило телекомунікаційну мережу. Це позитивні фактори розвитку ERP-

систем. Проте стара і слабка основна телекомунікаційна інфраструктура та 

упередження щодо розвитку економічних та інформаційних технологій в 

окремих місцях можуть бути шкідливими для всієї ІТ-індустрії. Інші фактори 

включають значну кількість малих та середніх підприємств та низький рівень 

зрілості ІТ. Також, розвиток ІТ було досягнуто лише в останні роки, багато 

фірм все ще не в змозі використовувати автоматизацію для ведення бізнесу. 
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Надамо коротку характеристику впровадження ERP-систем у країнах, що 

розвиваються. 

Для країн цієї групи були значними декілька чинників, що визначають 

рівень впровадженні ERP-систем. Серед національних чи зовнішніх чинників 

можна назвати сучасний економічний стан та економічне зростання, 

інфраструктура та державні нормативи, що суттєво впливають на впровадження 

ІТ та розповсюдження ERP-систем. У таких галузях, як транспорт, 

телекомунікації та Інтернет, мобільні телекомунікації та системи публічних баз 

даних, країни, що розвиваються, мають досить слабкий облік, що призводить до 

відповідних наслідків. ERP не є самостійною системою, і вона повинна 

працювати в інтегрованому середовищі, щоб отримати максимальне значення. 

Проте інфраструктура сама по собі не може посилити впровадження ERP-

систем: також важливі інші фактори, такі як державна політика, яка заохочує 

іноземні інвестиції та чесну конкуренцію. Із організаційної та внутрішньої 

точки зору, низький рівень зрілості ІТ, малий розмір фірми, відсутність досвіду 

інформаційного управління процесами перешкоджають впровадженню ERP-

систем. Підприємствам часто не вистачає довгострокової стратегії та досвіду 

проекту. Як наслідок, більшість клієнтів ІТ-додатків є не місцевими 

підприємствами, а дочірніми компаніями міжнаціональних корпорацій. У 

країнах, що розвиваються, міжнаціональні корпорації відіграють важливу роль 

у національній економіці. Тому доступність та перспективність є основними 

проблемами. Підприємства також часто не мають орієнтації на процес 

управління та досвід автоматизації. На відміну від власних систем, розроблених 

безпосередньо для конкретного підприємства, ERP-системи часто нав'язують 

іншу логіку компанії, змушуючи підприємства змінювати способи ведення 

бізнесу. Тому реальний досвід використання ІТ для модернізації бізнес-

процесів на сьогодні є обмеженим у країнах, що розвиваються. 

Для України може виявитися корисним досвід автоматизації підприємств 

у Польщі. Як Польща, так і Україна почали перехід до ринкової економіки від 



40 

соціалістичного економічного планування приблизно одночасно, а також мають 

досить схожу структуру економіки. 

Вивчаючи досвід впровадження ERP-систем польськими підприємствами, 

можна відзначити, що ринок АСУ в Польщі є досить насиченим 

різноманітними системами. Деякі з них є виробничими системами глобальних 

корпорацій, які мають можливість адаптації на польський інтерфейс та 

адаптування під законодавство Польщі. Це такі системи, як SAP AG, Oracle, 

Microsoft і IFS AB, QAD та багато інших. Значна частина ERP-систем, що 

пропонуються в Польщі, є системами для обслуговування виробництва. До 

таких систем належать Comarch системи (системи: OPTIMA and CDN XL), 

BPSC (ERP система: Impuls 5), UNIT4 TETA (система: Theta Constellation), 

MIKROBIT та ін. 

Згідно зі звітом (IDC Репорт, 2010), вже у 2010 р. 58% великих компаній в 

Польщі використовували ERP-системи. Однак відносно малих та середніх 

підприємств ситуація значно гірша. Тільки 22% середніх підприємств та тільки 

6% малих використовують ERP-системи. Частка невеликих організацій (що 

наймають до 100 робітників), які використовують ПЗ для бізнес-управління, у 

2010 р. досягла 14% від загальних обсягів польського ринку ERP-систем 

(Мілош, 2012). Між тим, майже половина малих підприємств ЄС 

використовують ERP-системи. Та найбільш перспективними для реалізації 

ERP-систем на польському ринку є середні підприємства. Для них продавці 

ERP-систем (наприклад, Comarch або BPSC) пропонують акційні пропозиції 

для збільшення долі на ринку. 

На польському ринку ERP-систем (рис. 1.1) складні та дорогі рішення 

(наприклад, SAP або Oracle) продовжують мати значну долю на ринку, але вона 

поступово зменшується. Динаміка польського ринку ERP набагато перевищує 

зростання економіки, яка була позитивною, незважаючи на польську кризу. 

Згідно зі звітом (IDC Репорт, 2010), спостерігалось зростання продажів АСУ 

майже на 15%.  
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Рис. 1.1. Частки ERP систем на польському ринку в 2010 та 2014 рр. 

Примітка: складено автором на основі (IDC Репорт, 2010, 2014) 

 

Також зростала частка польських продавців ПЗ. В 2010 р. частка 

польських ERP-систем мала розмір ліцензійних продажів до рівня 38.3%. У 

2009 р. частка польських постачальників була на 2,7% нижча, та її рівень 

складав 36.5%. Збільшення не очевидне, але це є результатом впровадження 

ERP-систем на середніх підприємствах. На сьогодні серед усіх ERP-

постачальників на польському ринку, близько 60% складають місцеві 

виробники (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Використання АСУ за походженням на підприємствах Польщі 

Примітка: розроблено автором на основі (IDC Репорт, 2010) 

 

Насиченість малих і середніх підприємств ERP-системами в Польщі є 

низькою, в основному через високі витрати на придбання, реалізацію та 

експлуатацію. Проблема, таким чином, полягає в економічній ефективності 

реалізації ERP-проектів. 

Впровадження ERP-систем на підприємствах орієнтоване на досягнення 

бізнес-переваг. Деякі керівники проектів сприймають успіх ERP-проекту за 
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класичним баченням, як реалізації відповідно до плану, що означає наступні 

аспекти: бюджет, час, результат (Дантес та Хасібуан, 2011). 

У ході реалізації, в залежності від зовнішніх умов, враховуються також 

інші особливості ведення бізнесу, які означають бажані цілі: обсяг ERP-

системи, діапазон проекту впровадження (перелік завдань), швидкість 

виконання (тривалість проекту), ресурси, що використовуються в процесі 

реалізації, і ризики проекту. 

Відносини між цими категоріями не є однозначними (рис. 1.3). 

Наприклад, збільшення обсягу ERP системи позитивно впливає на отримані в 

результаті переваги, але підвищує ризики, які у свою чергу, негативно 

впливають на переваги. 

 

Рис. 1.3. Умовна схема відносин між цілями впровадження ERP-систем на 

підприємствах 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Керівництво підприємств зазвичай очікує наступні переваги для бізнесу 

внаслідок впровадження ERP-систем: поява запасів та скорочення персоналу, 

підвищення продуктивності, впорядкованості та вдосконалення управління 

грошовими потоками, скорочення витрат на транспорт і логістику тощо, про що 

свідчать дослідження (Кемп та Лоу, 2008; Шан та Седдон, 2002). Дія окремих 

факторів змінюється. Більшість менеджерів вказують на важливу роль 

технологічних аспектів (Сінгла, 2008; Олгагер та Селдін, 2003) та підвищення 
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продуктивності, але вважають, що скорочення витрат на персонал та закупівлі 

буде незначним. Практично не очікується зниження витрат на інформаційні 

технології (Олгагер та Селдін, 2003). 

Інший підхід до очікуваних переваг від впровадження ERP-систем 

представлено в дослідженні Collegiate Project Services (Роман, 2009). Аналіз 

очікувань сотень зацікавлених сторін у 12 вищих навчальних закладах, які 

готуються до впровадження ERP-систем, дозволили зробити висновок щодо 10 

найбільш вагомих переваг (в дужках вказане число установ, які повідомляють 

про цю вигоду): удосконалена технологія для організації (91%); ефективність 

процесів (91%); комплексність, несуперечливість інформації (66%); спрощення 

звітності (66%); зручність системи (66%); доступ до даних (50%); можливість 

надання кращого обслуговування клієнтів (50%); розширення функціональності 

(41%); поліпшення комунікації між установами (25%); підвищення безпеки 

даних (25%). 

Аналіз літератури показує, що сприйняття успіху у впровадженні ERP- 

системи може сильно відрізнятись від бізнес-точки зору: від операційної вигоди 

окремого проекту до тактичних і стратегічних переваг для підприємства 

загалом. Залежно від результатів дослідження переваги відрізняються. 

Переваги для бізнесу можна розглядати як матеріальні та нематеріальні, і 

спроба їх кількісної оцінки вимагає окремого обговорення. Експлуатаційні 

переваги, як правило, матеріальні та кількісні за своєю природою, а стратегічні 

– нематеріальні і некількісні (Мерфі та Саймон, 2002).  

Прикладами  матеріальної та кількісної користі є підтримка  

організаційних змін, полегшення вивчення бізнесу, розширення можливостей 

для гнучкості бізнесу для поточних та майбутніх змін або створення спільного 

бачення. 

Спроба оцінити стратегічні переваги, як правило, здійснюється на етапі 

експлуатації системи, незабаром після її впровадження (Геттікер та Гудхью, 

2005). Методику економічної оцінки впровадження автоматизованих систем 

управління промислового виробництва запропонував Кузьмін О.Є. (2018). 
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Дослідивши результати впровадження ERP-систем із  

точки зору безпосередніх користувачів, можна зробити висновки, що  

реалізація може значно відрізнятися на підприємствах як в загальних  

питаннях (Холсаппл, Ван та Ву, 2005; Ву та Ван, 2006), так і в конкретних 

рішеннях, наприклад, в реалізації безпеки даних та захисту інформації (Ющик, 

2011). 

Оцінка реалізації ERP-систем за допомогою своїх користувачів можлива 

тільки за допомогою проведення тематичних досліджень. Як вважають 

користувачі, впровадження ERP-системи може оцінюватися з таких точок зору, 

як загальна область, проектна область і результати. У рамках роботи (Куна, 

2011) були проведені дослідження для оцінки, здійсненої відповідно до 

підходу, представленого на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. ERP області оцінки реалізації та індикатори з точки зору 

кінцевого користувача 

Примітка: розроблено автором на основі обробки досліджень (Куна, 2011) 

 

У дослідженні взяли участь 43 користувачі ERP-системи на заключному 

етапі її впровадження - експлуатації під наглядом. На цьому етапі кінцеві 
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користувачі мають доступ не тільки до нової системи, а й для старих систем, а 

також консультантів від компанії-постачальника впровадженої системи. Для 

анонімного опитування під час дослідження були обрані користувачі з 

найбільш характерними системними модулями: управління людськими 

ресурсами та бухгалтерський облік.   Результати опитування в загальній 

області, показані на рис. 1.4, наступні. Більш 51% опитаних визнали 

поліпшення роботи в результаті впровадження ERP-систем. На жаль, такий же 

відсоток користувачів, часто повідомляють про  повернення до старих систем 

під час їх роботи. Варто відмітити позитивні результати щодо здатності до 

навчання при використанні ERP-систем. Понад 95% респондентів дали ствердні 

відповіді на питання, чи стало їм працювати з системами легше через один 

місяць.  

Правильність процесу реалізації (область проекту на рис. 1.4) позитивно 

оцінюють 48% респондентів (хоча у майже 33% не було ніякої думки з цього 

приводу). Аналогічним чином, ефективність навчання позитивно оцінили 

майже 89% респондентів. В області результатів, основною оцінкою якості 

реалізації є можливість використання, повнота і якість оформлення звітів і 

показників ефективності. Після впровадження ERP-систем про повне знання 

операційної системи повідомили лише 32% кінцевих користувачів, а 56% 

опитаних відзначають менші або більші прогалини у своїх знаннях про роботу 

системи. Якість результатів роботи системи оцінювалася двома типами: 

стандартними та індивідуальними звітами (тобто коригованими відповідно до 

потреб користувача). Оцінка якості користувачів двох типів звітів є досить 

показовою (рис. 1.5). 

Отже, можна сказати, що ERP-системи в Польщі поширені недостатньо 

широко. Ймовірно, це пов'язано з економічними причинами. Крім того, 

спостерігаються не завжди позитивні оцінки процесів використання  цих 

систем, на думку керівництва та кінцевих користувачів. Проте більшість 

безпосередніх користувачів позитивно оцінюють якість реалізації та 

ефективність використання ERP-системи. 
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а      б 

Рис. 1.5. Якість звітів: а – стандартного; б – налаштованого під 

користувача 

Примітка: розроблено автором на основі обробки досліджень (Куна, 2011) 

 

У структурі світової економіки, що постійно змінюється, 

машинобудування належить до галузей, для яких впровадження сучасних 

інформаційних систем є необхідним, оскільки в умовах глобалізації їх 

використання надає можливість створювати додаткову вартість представленої 

на ринку продукції. 

Вітчизняні підприємства машинобудування знаходяться в такій 

економічній ситуації, імплементація сучасних ERP-систем та АСУ є задачею, 

що складно реалізувати, через брак ресурсів у вільному обігу.  

Міжнародний досвід використання ERP-систем показує, що підвищення 

купівельної вартості та конкурентоспроможності пропонованої інноваційними 

підприємствами продукції можливе за умов впровадження сучасного 

інформаційного забезпечення, від якого залежать напрямки оновлення 

промисловості для розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків. Інновації в 

інформаційному забезпеченні є основою ефективного менеджменту 

підприємства машинобудівної галузі, а застосування хмарних технологій в 

структурі ERP-систем є базою для виконання функцій АСУ підприємства та 

основою для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Термін «технологія планування ресурсів компанії» запропонували 

М. Хаммер і Дж. Чампі, використовуючи його при проведенні реінжинірингу 
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бізнес-процесів. Серед науковців, які досліджували сутність поняття «ERP-

система», слід відмітити І. Обухова та Б. Гайфулліна (2001), які визначили 

основні вимоги до проектування автоматизованих систем управління 

підприємством. Також можна виділити праці вітчизняних дослідників, в яких 

представлені різні способи та технології управління ресурсами на прикладі 

машинобудівних підприємств (Нечай, 2012; Тютюнник та Міщенко, 2015; 

Харченко, 2015). 

Перспективи розвитку вітчизняного машинобудування широко 

висвітлюються в роботах як практичного, так і теоретичного характеру. В 

цьому напрямку необхідно відмітити роботи таких вчених: Олійник О.М., 

Маказан Є.В. та Головань О.О. (2016), що визначили перспективні напрямки 

вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичними 

підсистемами машинобудівних підприємств, Присяжнюк Л.Г. (2016), яка 

запропонувала шляхи оптимізації витрат на підприємствах машинобудівної 

галузі за допомогою ІТ та управління запасами. Князь С.В. та 

Комарницька Н.М. (2014) досліджували механізм оцінювання ефективності 

системи управління екоінноваційною діяльністю підприємств 

машинобудування. Праця Дудукало Г.О. (2011) присвячені визначенню 

сучасних підходів до підвищення ефективності діяльності машинобудівних 

підприємства в умовах інтеграції України в ЄС. Побіженко І.О., Білова Т.Г. та 

Ярута В.О. (2014) досліджували можливості використання хмарних технологій 

для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Однак, 

додаткового дослідження вимагає питання впровадження світового досвіду 

планування ресурсів підприємствами машинобудування з використанням 

хмарних технологій у вітчизняну практику. 

На основі викладеного можна сформулювати мету дослідження, а саме – 

визначення особливостей адаптації та впровадження світового досвіду 

планування ресурсів підприємствами машинобудування з використанням 

хмарних технологій в умовах нестабільного зовнішнього середовища  

(Нечепуренко, 2017c). 
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Відповідно до словника APICS (American Production and Inventory Control 

Society - Американське товариство контролю за виробництвом та запасами) 

(APICS, 2017), термін «ERP» (Enterprise Resource Planning – Управління 

ресурсами підприємства) може мати два змістовні визначення. 

По-перше, під ERP-системою можна розуміти ІС, що призначена для 

визначення та проектування всіх наявних та необхідних ресурсів (матеріальних, 

часових, трудових тощо) для постачання сировини, матеріалів та 

комплектуючих, виробництва продукції та її  збуту, а також обліку цих 

операцій. 

По-друге, поняття ERP може мати більш загальне значення і розглядатися 

як комплекс методичних підходів, пов'язаних із управлінням ресурсами і 

спрямованих на оптимізацію роботи підприємства в процесі виконання 

замовлень клієнтів. 

Отже, основним призначенням ERP-систем є інтеграція всіх 

відокремлених підрозділів і функцій підприємства в єдиний комплекс, здатний 

обслуговувати специфічні потреби окремих відділів підприємства. Для цього 

ERP-системи можуть використовувати різні програмні рішення та апаратні 

компоненти чи модулі (Незалежний ERP портал «ERP-online», 2015). 

Компанія Panorama Consulting Solutions (2017, 2018) здійснила 

дослідження 215 респондентів, які оцінили основні цілі впровадження сучасних 

інформаційних систем планування та використання ресурсів. Це дослідження 

виявило, що близько 80% з опитаних респондентів належать до компаній, що 

вже впровадили або ще впроваджують інформаційні системи, а 14%, ще 

знаходяться на етапі пошуку ефективного програмного забезпечення.  

На рис. 1.6 наведено основні цілі впровадження підприємствами сучасних 

ERP-систем. Як можна бачити, серед основних причин впровадження ERP-

систем були визначені: заміна існуючої – старої системи, необхідність 

підвищення ефективності бізнесу та пошук нових шляхів для подальшого 

зростання бізнесу через інформаційні системи. Крім того, було відзначено, що 

основною причиною для впровадження нових інформаційних систем є 
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глобальні економічні процеси, що спричиняють необхідність стандартизації 

операцій, що є актуальним і для вітчизняних підприємств машинобудівної 

галузі. 

 

Рис. 1.6. Основні цілі впровадження підприємствами машинобудування 

сучасних ERP-систем 

Примітка: складено автором на основі (IDC Репорт, 2016) 

 

Дослідження виявило, що більше 50% впроваджень ERP-систем 

респонденти оцінили як вдалі, при цьому близько 7% - навпаки – не виправдали 

очікувань. Під час вибору нової ERP-системи керівництво підприємства 

користується такими критеріями як: кращий набір реалізованих функцій (46%), 

оптимальне співвідношення ціни та якості пропонованої системи тощо 

(рис. 1.7). 

Серед основних представників на ринку розробників сучасних ERP-

систем необхідно відзначити такі компанії, як SAP, Oracle, Microsoft тощо. 

Керівництву підприємств, що брали участь у опитуванні, було запропоновано 

обрати з запропонованого переліку компанії, які вони обрали б як 

постачальника ERP-систем. 
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Рис. 1.7. Критерії вибору ERP-системи підприємства 

Примітка: складено автором на основі (IDC Репорт, 2014) 

 

У табл. 1.1 наведено результати, що відображають частоту обрання та 

впізнаваність брендів серед компаній – постачальників ERP-систем. 

Таблиця 1.1 

Топ постачальників ERP-систем  

Постачальники Впізнаваність бренду Частота обрання 

SAP 41% 20% 

Oracle 37% 23% 

Microsoft 27% 32% 

Epicor 5% 7% 

Примітка: складено автором на основі (IDC Репорт, 2014) 

 

Актуальних даних щодо практики впровадження сучасних ERP-систем 

вітчизняними підприємствами машинобудування наразі не існує, але, як 

показують дослідження вітчизняного сегменту ринку ERP-рішень, рейтинг 

компаній, представлених на ньому, має наступний вигляд: SAP, IT-Enterprise, 

1C, Oracle та Microsoft, що майже співпадає зі світовими показниками 

(Нечепуренко, 2017c). 

Спираючись на досліджений матеріал, можна зробити висновки, що для 

успішності та ефективності для діяльності компанії, автоматизація виробничого 

підприємства має бути комплексною і цілеспрямованою. Такий процес не 

повинен проходити хаотично, від випадку до випадку, або бути схожим на 

«латання дірок». При цьому, дуже важливо стандартизувати внутрішні процеси 

підприємства, оскільки робота кожного підрозділу зрештою впливає на 
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результат і конкурентоздатне положення на ринку. Звичайно, можна повністю 

модернізувати устаткування, але якщо при цьому не провести навчання 

персоналу, в модернізації не буде сенсу. Також і сам процес виробництва є не 

окремим використанням технологій, а комплексом рішень, що складаються з 

фінансових показників, планування, логістики, пов'язаних в єдину комплексну 

систему (Нечепуренко, 2016a). 

Автоматизація підприємства – найважливіший етап технологічного 

розвитку людства, що особливо актуально сьогодні, в часи четвертої 

промислової революції. Але для того, щоб повноцінно використати системи 

автоматизації промислового виробництва, необхідно точно та грамотно ставити 

завдання. Наприклад, зниження необоротного капіталу за рахунок зменшення 

складських залишків, зменшення фінансових витрат внаслідок своєчасної 

оплати, оперативне відображення результатів бізнес-процесів для ухвалення 

рішення керівництвом. Якість автоматизації залежить від обраного та 

впровадженого технічного забезпечення систем управління. 

Технічне забезпечення та принципи розміщення інформаційних баз даних 

(БД) та операційних модулів отримали новітні можливості та широко 

використовуються промисловими підприємствами в розвинутих країнах. 

Одним з таких напрямків є використання хмарних технологій. Сучасні ERP-

системи передбачають використання хмарних технологій, що надають 

можливість зниження вартості впровадження автоматизованих систем 

управління. За даними досліджень, більше 40% респондентів відзначають 

заощадження на рівні 20% від загальної суми витрат під час впровадження 

ERP-систем за рахунок використання хмарних технологій (рис. 1.8). Більше 

50% від опитуваних менеджерів провідних корпорацій світу визначили, що 

економія може становити від 20 до 80% загальних витрат на впровадження. 

В Україні використання хмарних технологій ускладнюється наявними 

«білими плямами» у вітчизняному законодавстві. Так, без відповідного 

законодавства впровадження таких технологій є неможливим на підприємствах, 

що займаються виробництвом високотехнологічних товарів, до яких 
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відноситься продукція підприємств машинобудування. Однак, незабаром 

ситуація може змінитися, через прийняття законопроекту «Про внесення змін 

до деяких законів України (щодо обробки інформації в системах хмарних 

обчислень)» (Верховна Рада України, 2016). Цей законопроект передбачає 

можливість використання хмарних технологій для державних цілей, а також 

сприятиме створенню електронного урядування в Україні. 

 

Рис. 1.8. Економія витрат від використання хмарних технологій при 

впровадженні ERP-систем 

Примітка: складено автором на основі (IDC Репорт, 2016) 

 

Світова практика використання хмарних технологій при впровадженні 

ERP-систем визначає, що серед факторів, які їх гальмують, чільні місця 

посідають: ризик порушення безпеки (29% опитуваних), нестача необхідної 

інформації для ефективного впровадження тощо (рис. 1.9). Наразі ці фактори 

також впливають і на вітчизняні підприємства машинобудівної галузі, які 

планують впровадження ERP-систем (Нечепуренко, 2017c). 

 

Рис. 1.9. Фактори, що гальмують впровадження хмарних технологій в ERP 

Примітка: розроблено автором на основі (IDC Репорт, 2016) 
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Ще один фактор, який необхідно враховувати під час впровадження 

хмарних ERP-систем, це часовий проміжок, який необхідний для 

відшкодування витрати на систему (рис. 1.10).  

 

Рис. 1.10. Період окупності впровадження ERP-систем 

Примітка: розроблено автором на основі (IDC Репорт, 2016) 

 

Так, виявлено, що 43% таких систем окупаються протягом трьох років. 

Однак, є ризик того, що вкладені інвестиції не повернулися протягом 

очікуваного періоду – на це вказують 18% респондентів. Ці ризики повинні 

бути враховані вітчизняними компаніями-представниками машинобудівної 

галузі. 

Отже, як виявило дослідження, хмарні технології недостатньо 

використовуються вітчизняними підприємствами машинобудування через 

низку причин, а саме: відсутність відповідного нормативного забезпечення, 

ризики порушення безпеки, нестачу необхідної інформації та фахівців, які 

володіють необхідним рівнем кваліфікації для їх ефективного впровадження, 

ризики втрати даних тощо. Проте, провайдери хмарних технологій постійно 

різновекторно вдосконалюють ці системи з урахуванням їх споживчих 

властивостей. Одним із провідних напрямків такого вдосконалення є 

досягнення рівня безпеки, що задовольняє вимоги, затверджені керівництвом 

підприємства. 

Менеджменту вітчизняних машинобудівних підприємств необхідно 

враховувати, що використання хмарних технологій надає такі переваги: в 
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першу чергу, це долучення до прогресивних, а одночасно й перспективних для 

подальшого розвитку рішень. Як було відзначено вище, це сучасний світовий 

трендом розвитку ERP-систем, який дозволяє знизити витрати компаній на їх 

імплементацію, що є особливо актуальним саме для підприємств 

машинобудування з обмеженим фінансовим потенціалом. 

Застосування хмарних технологій є одним із можливих напрямків 

модернізації систем автоматизації управління на машинобудівних 

підприємствах, оскільки це надасть можливість значно збільшити об’єми даних, 

що збираються, аналізуються та оброблюються для отримання оптимальних 

управлінських рішень, які можуть стосуватися виробничих, фінансових та 

інших процесів (Нечепуренко, 2017c). 

Отже, сутність поняття «модернізація систем автоматизації управління», 

в цій роботі запропоновано розглядати як процес удосконалення, розвитку, 

розширення інформаційного та програмного забезпечення бізнес-процесів, що 

дозволить ідентифікувати всі технологічні процеси з метою налагодження 

взаємодії структури підрозділів на всіх ієрархічних рівнях з урахуванням 

можливих комунікаційних ресурсів, що дозволить приймати рішення в режимі 

реального часу.  

 

 

1.2. Функції та принципи у формуванні систем автоматизованого 

управління промисловими підприємствами  

 

Проблеми впровадження інформаційних систем та АСУ загалом добре 

вивчені (Хуан та Пальвія, 2001), проте інтегрованість ERP-систем ускладнює 

реалізацію, про що свідчить ряд дослідження щодо імплементації ERP-систем 

на підприємствах (Кох, Сох та Маркус, 2000; Хуан та Пальвія, 2000; Бінгі, 

Шарма та Годла, 1999; Давенпорт, 1998). Впровадження ERP залежить від двох 

основних факторів: державного / зовнішнього та організаційного / 

внутрішнього, кожен з яких складається з п'яти змінних (рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Основні фактори, що впливають на успішність впровадження 

автоматизованих систем управління на підприємствах машинобудування 

Примітка: згруповано автором на основі (Хуан та Пальвія, 2001) 

 

Наведемо пояснення кожного із факторів:  

1) Економіка та економічне зростання: економічний стан країни – 

широкий показник розвитку інформаційних технологій (ІТ) та інформаційних 

систем (ІС). Швидке економічне зростання прискорює розвиток ІТ / ІС, 

оскільки підприємства прагнуть отримати конкурентну перевагу. Отже, 

надійний економічний стан надає міцну основу для розвитку ІТ / ІС, а також 

впровадження ERP-систем. 

2) Інфраструктура: базова та ІТ-інфраструктура є основною передумовою 

для впровадження ERP-систем, шо скорочують ряд функцій, включаючи 

внутрішні операції самої компанії та її постачальників, клієнтів, банків тощо. 

Висока надійність усієї інфраструктури є необхідною умовою полегшення 

повного управління цінними ресурсами. 

3) Сучасне виробництво: незважаючи на історичні зміни, ERP-рішення 

мають більшу функціональність у виробничих сферах. Хоча службові галузі 

почали входити на цей ринок, традиційні індустріальні підприємства, швидше 

за все, реалізують ERP-системи. Найбільш ефективним та доцільним є 
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використання ERP-систем та АСУ саме на підприємствах виробничого 

профілю, наприклад, машинобудівної галузі. 

4) Урядове регулювання: держави можуть заохочувати розповсюдження 

інформаційних технологій, а регулювання може заохочувати або усувати 

перешкоди для впровадження ІТ та ERP-систем. Наприклад, деякі відомства 

уряду Китаю повинні використовувати ПЗ бухгалтерського обліку, щоб 

замінити системи ручного обліку для аудиту. Як наслідок, фінансово-

бухгалтерські системи стали розповсюдженими на всій території країни (Хуан 

та Пальвія, 2009). 

5) Регіональне середовище: культура країни може вплинути на 

використання його ІТ / ERP-систем. Ця особливість може бути пояснена на 

прикладі Японії в середині 90-х рр. минулого сторіччя. Як розвинута країна, 

Японія мала би бути великим ринком ERP-систем, але цього не відбулося. Одна 

з причин полягає в тому, що більшість великих японських компаній перенесли 

свою продукцію в інші країни Азії, де використання ERP-систем не є 

поширеним. У зв’язку з цим і японські компанії використовували їх обмежено. 

Інший приклад – низький рівень застосування в країнах із великою кількістю 

населення, де вважають за краще вивчати методи підвищення ефективності 

працівників, ніж заміну їх на АСУ. 

6) Зрілість ІТ: її рівень може суттєво вплинути на стратегічне рішення 

організації при придбанні та впровадженні IT / ІС. IT-зрілі організації мають 

краще розуміння реалізації ІС, можуть ефективно співпрацювати з ERP-

постачальниками, і, швидше за все, вони зможуть успішно реалізувати ERP-

підхід до управління підприємством. 

7) Культура інформатизації: хоча цей аспект певним чином пов'язаний із 

розвитком ІТ, в основному він стосується історії розрахунків компанії, 

ставлення працівників до автоматизації та організаційної залежності від систем 

управління. Підприємство із розвиненою культурою матиме краще розуміння 

функціональності додатків, управління даними та прийнятнішої ERP-системи. 



57 

8) Розмір підприємства: ця характеристика є важливим чинником 

організаційного інвестування та використання ІТ. Розробка значної кількості 

великих систем ERP була ініційована великими організаціями. На сьогодні все 

більше малих та середніх підприємств використовують ERP-системи через два 

фактори. По-перше, ERP-постачальники приділяють більше зусиль для малих і 

середніх підприємств, а по-друге, малі підприємства відчувають необхідність 

використання ERP-систем для забезпечення конкурентоспроможності. 

9) Досвід впровадження інформаційних систем: ERP-система як 

інструмент управління процесами завжди вимагає реорганізації виробничого 

процесу або реінжинірингу. Підприємство, яке має більший досвід управління 

процесами, із більшою вірогідністю досягне успіху з ERP-системами. 

10) Управлінські зобов'язання: з огляду на складність та вимоги до 

ресурсів, відповідальність за управління є ключовим елементом впровадження 

ERP як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. Проте для 

останніх впровадження ERP-систем може мати ще більшу важливість. 

Такий підхід є комплексним, що пов’язано із сучасним станом 

технологій. Технічна еволюція з середини минулого століття увійшла у новий 

виток розвитку. Промислові підприємства в багатьох країнах світу зазнали 

швидкого технічного переоснащення. Швидке зростання потужностей 

виробництва потребувало зростання обігу ресурсів.  

Поняття ERP (enterprise planing resourse), яке було введене у 1990-х рр. 

(Вайлі, 1990), почало формуватися ще з 1960-х рр. Тоді концепція 

використовувалась щодо керування запасами та контролю виробництва у 

виробничому секторі. Програмні інженери створили програми для моніторингу 

матеріальних запасів, зведенню балансів та формування звітності. У 1970-х 

роках такі системи стали перетворюватись із систем планування потреб в 

матеріалах в системи планування виробничих процесів. У 1980-ті рр. такі 

системи стали достатньо потужними та охоплювали велику кількість 

виробничих процесів, що дозволило говорити про системи автоматизації 

управління чи планування виробничих ресурсів. У 90-х рр. ХХ ст. ці системи 



58 

були розширені за обсягом управління запасами та іншими операційними 

процесами до інших бек-офісних функцій, таких як бухгалтерський облік та 

керування людськими ресурсами, ставши новим типом систем управління 

підприємством ERP-системами. 

Основні переваги для підприємств від використання ERP-систем: 

1) Прозора фінансова звітність. Використання однієї системи всіма 

відділами підприємства дозволяє забезпечувати максимально відкриту звітність 

без можливості приховування витрат і доходів. 

2) Єдиний доступ інформації про замовлення. Починаючи з моменту 

реєстрації замовлення і закінчуючи його врученням клієнту, вся інформація про 

нього є загальнодоступною. Це значно полегшує контроль за виробництвом, 

знижуючи кількість помилок, і гарантує своєчасне повідомлення покупця про 

всі важливі моменти. 

3) Оптимізація закупівель та зменшення складських запасів. Чітка 

система планування дозволяє заздалегідь прораховувати найбільш ймовірний 

рівень попиту на певному проміжку часу, що звільняє від необхідності тримати 

в межах складу великі запаси сировини і виробленого товару. 

4) Стандартизація виробництва з метою його прискорення. Створення 

чіткого алгоритму дає можливість знизити терміни виробничих робіт. 

На сьогодні сфера застосування ERP-систем розширилася до функцій 

бізнес-аналітики та завдань фронт-офісу, таких як автоматизації продажів, 

автоматизації маркетингу. За допомогою цих систем компанії в широкому 

спектрі промисловості досягли успіху та продовжують розвивати використання 

ERP-систем в управлінні. 

Хоча ERP-системи зазвичай орієнтовані на великі підприємства, сьогодні 

компанії середнього розміру швидко адаптують ERP-систему для власного 

використання шляхом застосування моделі  «Програмне забезпечення як 

послуга» (Software as а service – SaaS), коли постачальник розробляє веб-

програму, розміщує її та керує нею з метою використання її замовниками через 

інтернет. Таке рішення також згадується як «хмарне обчислювання». Хмарні 
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рішення роблять ERP-системи не тільки більш доступними, але і простішими в 

реалізації та управлінні. Важливою особливістю є те, що хмарні рішення ERP-

систем дозволяють у режимі реального часу отримувати звітність та 

виконувати бізнес-аналітику, що робить такі системи ще ціннішими для 

прозорості бізнесу. У результаті компанії всіх розмірів та широкого кола 

галузей промисловості переходять на хмарні ERP-системи. Так, застосування 

SaaS на підприємствах в якості ERP-системи зростала на 21 % в рік до 2015 р. 

(Колумбус, 2015). 

ERP-системи мають багато особливостей із яких найважливішими є 

наповнюваність та великий масштаб інтегрованості. Ідея ERP-систем полягає в 

тому, щоб підтримати керівництво компанії в усіх складових бізнесу. Одна 

послідовна ERP-система замінює багато окремих складових компанії, 

автоматизуючи обробку даних та надаючи інформацію, необхідну в процесах 

бізнес-управління (Кравчук, 2011; Лінь, Сюй та Тінг, 2006). Особливість 

повноти є перевагою ERP-системи, тому що це зменшує витрати на обробку 

даних, усуваючи людський фактор. Проте повнота також означає високу 

складність, таку ж саму, як і всі процеси в управлінні компанією. 

Ризик таких проектів доволі високий. З досвіду впровадження таких 

систем в управлінні компаніями у Східній Європі відсоток невдалих проектів 

впровадження ERP-систем доволі високий, близько до 70% (Баркер та Фролік, 

2003). Причини для невдалих впроваджень ERP-систем значно відрізняються. 

Такі причини включають (Фінері та Корбет, 2007; Ехі та Мадсен, 2005; Гонг та 

Кім, 2002): невдалий вибір системи; відсутність розуміння цілей впровадження; 

невідповідна (завелика або недостатня) участь вищого керівництва у 

впровадженні; погано спроектований та здійснений проект; опір змінам, які 

викликані впровадженням; обмежене навчання кінцевих користувачів. 

Із метою успішного впровадження кожної системи варто звертати увагу 

при проектуванні систем на їх оцінку з трьох позицій: постачальника, клієнта та 

співробітника (Сомерс та Нельсон, 2004). Кожна з цих сторін розцінює успішне 

впровадження по-своєму, що вимагає неупередженого та зваженого всебічного 
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аналізу системи, яка проектується (Амоако-Гямпа, 2004). У системі можна 

виділити дві складові: клієнт (ділова перспектива) та співробітники 

(перспектива кінцевого користувача). 

Досягнення зазначеної мети є можливою за умовою розробки та реалізації 

комплексу заходів та підходів до оптимізації систем управління 

підприємствами машинобудування в розрізі наступних векторів (рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Шляхи оптимізації систем управління промисловими 

підприємствами машинобудівного комплексу 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко та 

Маказан, 2017) 

 

Система управління загалом будується для обслуговування робочого 

потоку, що в сучасному виробництві є фундаментальним процесом (Єфімов, 

2001a). Для зменшення часу обробки інформації, прийняття рішень, групування 

та перерозподілу інформації між підрозділами підприємства необхідно, 

наскільки можливо, автоматизувати всі операції керування робочим потоком. 

Більшість процесів має типовий характер, отже, виконання саме таких процесів 

потрібно делегувати авторизованим системам. 

До складу автоматизованої системи можна віднести такі модулі: 

калькуляція замовлення; формування закупівлі матеріалів та комплектуючих; 

формування завдань виробничим дільницям; планування завантаження 

виробничих дільниць; ведення складського обліку; формування бухгалтерської 
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документації; розрахунок заробітної плати; формування звітності для різних 

рівнів управління підприємством. 

Автоматизація процесів управління підприємством забезпечує 

можливість збільшення обробки більшої кількості інформації (більшого об’єму 

замовлень) без втрати якості (Єфімов, 2001b).  

Перед менеджером будь-якого підприємства постає питання вибору 

інструмента для управління проектами, який міг би виконувати такі завдання: 

делегування повноважень, контроль за виконанням завдань підлеглими, 

формування різного типу звітів, а також фінансовий, бухгалтерський і 

складський облік підприємства (Нечепуренко, 2016a). Своєю чергою, перед 

працівниками різних відділів постає питання вибору інструмента для 

автоматизації типових процесів діяльності, які пов'язані з замовленнями 

клієнтів, обліком продукції та звітуванням перед керівництвом (Єфімов та 

Толстой, 1989). 

До інструментів автоматизації можна віднести: програмне забезпечення; 

системи зв’язку та канали передачі інформації; сервери зберігання та надання 

доступу до інформації; системи автоматичного контролю (кількості, якості 

матеріалів та продукції); системи збору інформації (як автоматичні засоби, так і 

автоматизовані робочі місця); системи формування та відображення звітів. 

Будь-який об'єкт може бути розділений на окремі елементи за функціями. 

Такий підхід називається декомпозицією. Для інформаційних систем (ІС) 

різних підприємств результат декомпозиції визначається  предметною областю. 

Всі виділені під час декомпозиції функціональні підсистеми при злагодженій 

спільній роботі забезпечують функцію управління (Зіндер, 1996). 

Функціональна декомпозиція ІС типового промислового підприємства 

машинобудівної галузі наведена на рис. 1.13. У залежності від особливостей 

виробництва та ієрархічної структури підприємства, кількість функціональних 

підсистем може коливатись від 10 до 50. 

У різних організаціях окремі функціональні підсистеми можуть мати 

однакові назви при значних відмінностях змісту. Специфіка визначається 
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«функціональними завданнями» підсистеми (Іванов, 2007). У теорії управління 

це поняття пов’язане з поставленням задач та виконанням завдань з метою 

досягнення визначених цілей, при цьому спосіб виконання завдань та термін їх 

реалізації регламентується. 

 

Рис. 1.13. Укрупнена функціональна декомпозиція інформаційної системи 

промислового підприємства 

Примітка: згруповано автором на основі (Зіндер, 1996) 

 

Застосування новітніх інформаційних технологій розширило поняття 

«завдання», яке тепер включає обробку інформації для виконання управління, 

тому завдання є елементом системи управління. 

Для того, щоб забезпечити можливість передачі та обробки інформації від 

користувачів різних інформаційних систем, необхідно застосувати 

уніфікований підхід для запису та опрацювання даних одного типу шляхом 

розробки інформаційного забезпечення (Іванов, 2005). 

Під інформаційним забезпеченням розуміють необхідний для 

ефективного управління та систем автоматизації масив інформації, який певним 
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чином класифіковано та закодовано щодо особливостей та форм документації, 

що передається за визначеними маршрутами в організації. 

До інформаційного забезпечення висувається ряд вимог, серед яких –

повнота охоплення, несуперечливість, адекватність результатів, можливість 

проведення контролю, забезпечення захисту, можливість налаштовування під 

конкретного користувача одночасно із забезпеченням визначеного рівня 

стандартизації, висока швидкість вводу та виводу інформації тощо. 

Управління підприємством передбачає, окрім іншого, також і планування 

розвитку організації. Розвиток підприємства включає напрямки, що стосуються 

організації структури, кадрового та інформаційного забезпечення, зв’язків між 

окремими підрозділами (Іванов, 2006). 

Великі промислові підприємства, у тому числі підприємства 

машинобудівної галузі, для підтримання конкурентоспроможності своєї 

продукції на ринку повинні постійно змінюватись. Тому використовувані 

системи управління розвитком мають забезпечувати пристосованість до 

швидких змін з урахуванням заздалегідь визначених довгострокових 

пріоритетів розвитку за економічним, виробничим та соціальним напрямками 

діяльності. 

При плануванні розвитку особливу увагу приділяють вартості 

модернізації, тривалості процесу та бажаного результату. Важливим є питання 

підтримки та керування процесом розвитку. На рис. 1.14 наведено системи 

управління розвитком підприємства та її основні компоненти. Для успішності 

розвитку підприємства необхідні початкові кроки щодо аналізу поточної 

ситуації, визначення цілей розвитку, виявлення вузьких місць та недоліків, 

залучення працівників до процесів розвитку, визначення способів заохочення 

тощо. 

Управління розвитком підприємства відбувається відповідно до 

поставлених стратегічних цілей. Необхідною умовою розвитку є готовність до 

інновацій у веденні бізнесу та впровадження інформаційних технологій у 

керування процесами. Нерідко рішення про модернізацію управління 
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розвитком викликають кризові ситуації, що спричинені зовнішніми або 

внутрішніми причинами, подолання яких може бути реалізоване різними 

шляхами (Іванов, 2007). Поступові зміни мають еволюційний характер, 

кардинальні – революційний, і часто сприймаються негативно. 

 

Рис. 1.14. Основні складові системи управління розвитком компанії 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко, 2017b) 

 

Для ефективного управління підприємством загалом та його розвитком 

зокрема, необхідно володіти повною інформацією про поточний стан об’єкта 

управління, його сильні та слабкі сторони. Накопичення інформації носить 

характер спіралі з поступовим поглибленням, що дозволяє отримати 

різносторонні дані відповідно до рівнів поінформованості. У залежності від 

цього можуть бути прийняті різні за ефективністю та результатами економічні 

або технічні рішення (Нечепуренко, 2014). 

Для підвищення ефективності управління розвитком підприємства 

створюють відповідні інформаційні системи, які з плином часу мають 

модернізуватися. У процесі створення інформаційних систем виділяють три 

підходи: локальний, глобальний та системний (Олійник, 2006) (рис. 1.15). 
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Суть локального підходу полягає в тому, що під час створення ІС 

покроково збільшується загальна кількість задач, що в подальшому 

розв’язуються в системі управління з використанням спеціальних програмно-

апаратних засобів. 

 

Рис. 1.15. Підходи до створення інформаційних систем 

Примітка: згруповано автором на основі (Олійник, 2006) 

 

Глобальний підхід до створення передбачає розробку загального проекту 

про сутність та функції завершеної ІС, після чого виконується її реалізація та 

впровадження. 

Системний підхід до створення ІС передбачає всебічний аналіз об’єкта як 

сукупності окремих, але взаємопов’язаних підсистем, визначення їх впливу 

одна на одну, прогнозування зміни одних підсистем у результаті зміни інших. 

Метою системного підходу при створенні інформаційної системи є 

застосування при цьому широкого кола можливих рішень, методів та засобів 

для оптимального аналізу та оптимізації процесу управління. 

Надійність спроектованої ІС визначається рядом аспектів (рис. 1.16). 

У проектуванні ІС важливим є поняття життєвого циклу (ЖЦ) проекту. 

Він описується як послідовність фаз проекту, що задається, виходячи з потреб 

управління проектом. ЖЦ визначається обраною моделлю, яка визначає 

принципи побудови ЖЦ, окремі його періоди та перехідні моменти. 

Методологія, що описує ЖЦ, визначає обсяг робіт, їх докладний зміст і 

відповідальність, яка покладена на конкретних спеціалістів протягом всіх 

періодів обраної моделі ЖЦ. 

Такий підхід дозволяє найбільш ефективно застосовувати відповідну 

методологію та її модель (Ковалева, 2008). Модель ЖЦ інформаційної системи 
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представляє собою сукупність окремих процесів та задач, пов’язаних із 

розробкою, впровадженням, використанням та технічною підтримкою 

програмного продукту. Життєвий цикл розпочинається в момент планування ІС 

і завершується після припинення використання системи. 

 

Рис. 1.16. Фактори, що впливають на надійність інформаційної системи 

Примітка: сформовано автором на основі (Глоба та Кот, 2012)  

 

До основних етапів життєвого циклу ІС відносять аналіз вимог, що 

пред'являються до системи, проектування інформаційної системи, 

програмування, впровадження, тестування і налагодження,  

експлуатація та супровід, вилучення з експлуатації / впровадження  

нової версії. 

Спеціалісти виділяють такі види моделей ЖЦ інформаційних систем 

(Глоба та Кот, 2012): каскадна або послідовна; V-подібна модель; ітеративна 

або інкрементальна; спіральна або модель Боема; модель швидкої розробки 

прикладних програм RAD; адаптовані моделі. 

Каскадна модель є широко розповсюдженою через простоту реалізації. 

Суть її полягає в ретельному попередньому аналізі та плануванні, після чого всі 

етапи виконуються послідовно та одноразово. Недоліком каскадної моделі є 

можливість виявлення помилок лише на фінальній стадії, що ускладнює 

відлагодження роботи ІС. 
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V-подібна модель є різновидом каскадної моделі, в якій кожному із етапів 

розробки відповідають власні етапи тестування з метою перевірки отриманих 

результатів. Недоліком такої моделі є відсутність можливості динамічних змін 

на різних етапах ЖЦ. 

В ітеративній моделі ЖЦ представляється у вигляді послідовних ітерацій, 

мета кожної з яких – послідовне наближення до фінальної версії ІС, що має 

повну функціональність відповідно до планів. Найбільш відомим різновидом 

ітеративної моделі є спіральна модель ЖЦ. 

Спіральна модель, запропонована Б. Боемом (Боем, 1988), виділяється 

серед інших особливою увагою до ризиків, що визначає специфіку організації 

ЖЦ. Спіральна модель передбачає можливість еволюції ЖЦ, розвитку та зміни 

ІС, аналізує можливість повторного проходження окремих етапів. 

Модель швидкої розробки прикладних програм RAD (Rapid Application 

Development) є одним із підходів до реалізації спіральної моделі. RAD 

передбачає використання невеликої команди програмістів, короткого, але 

детально проробленого графіка роботи, ітераційний цикл роботи, з уточненням 

даних та наближенням результатів до бажаних на кожному витку спіралі ЖЦ. 

Недоліком такої моделі є можливість її застосування лише для невеликих 

проектів, що розробляються під конкретного замовника. 

Адаптивні моделі будуються на основі однієї з існуючих моделей із 

модифікацією, характерною для іншого типу моделі, для адаптації з метою 

найкращої відповідності умовам та отримання оптимального результату. 

За особливостями проведення аналізу та синтезу, виділяють три підходи 

до створення інформаційних систем: структурний, об’єктно-орієнтований та 

процесно-орієнтований. 

Застосування структурного підходу передбачає декомпозицію системи на 

окремі частини відповідно до їхнього призначення, а також визначення 

ієрархічних зв’язків між частинами. Перевагою підходу є простота, недоліком – 

недостатньо глибоке опрацювання управління як системи. 



68 

Окрім структурного підходу, під час розробки інформаційних систем 

може бути використаний об’єктно-орієнтований підхід. Його сутність полягає у 

розділенні функціоналу на частини для окремих об’єктів, які передають 

інформацію один від одного під час виконання всіх задач. 

Іншим способом реалізації ІС є використання процесно-орієнтованого 

підходу, який отримав значне поширення в розвинених країнах, ставши 

основою для розробок цілого ряду методик і підходів у теорії та практиці 

управління. Він включає застосування таких елементів, як удосконалення, 

розвиток і покрашення ділових процесів, добре прораховану систему 

індикаторів стану, комплекс заходів із підвищення мотивації робітників, 

регулярне діагностування системи керування та її оптимізацію, врахування 

ризиків, що виникають при проведенні операцій на різних рівнях, застосування 

різних інформаційних технологій тощо. Цей підхід є найбільш перспективним, 

оскільки дозволяє і навіть вимагає постійного аналізу стану та модернізації 

системи управління.  

АСУ не лише спрощують процеси керування підприємством, але й 

визначають шляхи його розвитку. Визначення основних та допоміжних 

процесів, об’єктів для їх виконання та функцій, що забезпечуються у результаті 

виконання процесів та взаємодії між об’єктами, є складною задачею. 

Часто для забезпечення ряду функцій при розробці ІС застосовують 

CASE-засоби (Computer Aided Software/System Engineering – Комп'ютерне 

програмне забезпечення), що описують широкий набір інструментів, які 

використовуються для розробки програмного забезпечення та інформаційних 

систем. CASE-засоби створюють основу для управління проектами та 

призначені для того, щоб допомогти користувачам залишатися організованими 

та підвищити продуктивність. Проте створення АСУ, що найкраще відповідає 

вимогам конкретного підприємства, так звана кастомізація розробки ПЗ, 

залишається складним та актуальним завданням і сьогодні. 

Імплементації інформаційних систем на підприємстві приділяється 

особлива увага, тому що великий об’єм роботи з розробки та створення АСУ 
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може зазнати провалу при невдалому впровадженні безпосередньо на 

підприємстві, що працює (Андрєєва, 2002). 

Науковці Бейлорського університету (США) вважають (Амбл, Гафт та 

Амбл, 2003), що для ефективного застосування системи планування ресурсів 

необхідними є однозначне розуміння стратегії підприємства керівниками 

різних рівнів, високий рівень відповідальності з боку керівництва, керування 

змінами в організації, наявність персоналу з необхідною кваліфікацією, повнота 

та достовірність представлених даних, підвищення рівня компетентності 

персоналу, чіткі критерії оцінювання ефективності. 

Впровадження ІС має здійснюватися за наступними пріоритетами: 

- ефективність ІС та АСУ має визначатися як виробничими та 

часовими показниками, так і швидкістю отримання фінансового результату – 

повернення інвестиційних вкладень; 

- впровадження має здійснюватися відповідно до попередньо 

розробленого плану, зміна якого в ході процесу є недопустимою; 

- план розробляється після ретельного аналізу виробничих та бізнес-

процесів на підприємстві для адекватного визначення результатів 

впровадження АСУ в подальшому шляхом порівняння з отриманими 

значеннями; 

- глибока взаємодія та співпраця замовників та розробників ІС є 

запорукою високої результативності впровадження АСУ. 

В якості прикладу можна навести компанію Олівер Вайт (2005), яка 

виконувала впровадження ERP-системи за визначеним планом, що дало 

позитивні результати. На нашу думку, план успішного впровадження АСУ має 

включати наступні етапи (рис. 1.17). 

Системний підхід у реалізації концепції автоматизації управлінської 

праці ґрунтується на засадах кінцевої мети, як абсолютного пріоритету, 

зв’язності, модульної побудови. Саме системний підхід дозволить знизити 

ризики невдалого впровадження та вартість проекту. 



70 

 

Рис. 1.17. Типовий план впровадження ERP-систем на основі системного 

підходу 

Примітка: складено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко, 2018f) 

 

Розглянемо приклади реалізації системного підходу на основі   

зарубіжних підприємств. 
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Для освоєння нових, перспективних ERP-систем, американська компанія 

Howe Corporation, що займається виробництвом і постачанням холодильного 

устаткування, вирішила перейти на програмне рішення, ґрунтоване на сервісно-

орієнтованій архітектурі (SOA) другого покоління і призначене для компаній, 

що розвиваються, на внутрішньому і глобальному ринку. Використання ERP-

систем надало можливість підвищити підсумкову прибутковість за рахунок 

скорочення втрат внутрішніх процесів.  

Із моменту переходу компанія Howe відчула переваги одержання 

інформації з перших рук, що отримується режимі реального часу в системі, яка 

дозволила підвищити ефективність усіх підрозділів компанії. Тож, Howe змогла 

значно удосконалити виробничі операції. Використання такого підходу 

покращило контролювання запасів і спростило аналіз потреб. Також  ERP-

система дозволила відмовитися від методів календарного планування, що 

мають обмеження, і перейти до надійного процесу прогнозування і 

календарного планування повсякденних і довгострокових потреб бізнесу. 

Великою перевагою для компанії Howe стала можливість організації 

спільної роботи через бізнес-процеси. Зокрема, функція автоматичної 

маршрутизації підвищила прозорість роботи виробничих цехів. Раніше 

співробітники Howe повинні були реєструватися в проектах вручну, за 

допомогою перфокарт. Компонент управління даними про продукт (PDM) є 

комплексним рішенням, що дозволяє управляти Всіма аспектами життєвого 

циклу продукту (Балашова, 2019).  

Глобальною стратегією підприємства міжнародної компанії Alfa Laval 

(штаб-квартира м. Лунд, Швеція), що є світовим лідером в області теплообміну, 

розподілу й транспортування рідких субстанцій, є оптимізація виробничих 

процесів для поліпшення результатів. Зокрема, на підприємствах компанії 

автоматизується розрахунок потреб у компонентах, проводиться підрахунок 

вартості за моделлю стандартної оцінки безпосередньо самого виробу. Після 

випуску кожного виробу, за допомогою цих прискорених процедур, повністю 

автоматично виконується розрахунок фактичної вартості, виходячи з вартості 
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придбаних і витрачених у виробництві компонентів, а також реєстрація в 

головній книзі відхилення стандартної вартості від фактичної вартості.  

В якості іншого прикладу, відмітимо, що на підприємстві Alfa Laval в 

Софії (Болгарія) на виробництві також впроваджено ERP-систему від Epicor 

iScala, яке дозволило поліпшити контроль за витрачанням компонентів, 

скоротити виробничі відходи, здійснювати своєчасну закупівлю виробів 

безпосередньо під замовлення продукції, що випускається. За допомогою 

повної автоматизації усього виробничого процесу вдалося також вирішити 

завдання мінімізації часу простою виробництва та переповнення складів.  

Третій приклад ефективного управління за допомогою впровадження 

ERP-системи нового покоління на виробництві – компанія IO Electronics 

(м. Лондон, Великобританія), британський постачальник виробничих рішень 

для компаній - виробників електроніки та обчислювальної техніки. Ця компанія 

вибрала ERP-систему для успішної реалізації чотирирічного плану стрімкого 

розвитку. Команда IO Electronics проаналізувала шість різних ERP-рішень, і 

основною перевагою вибраного рішення стала наявність виняткових 

додаткових функцій, що дозволить у майбутньому розширити функціонал 

системи. Серед інших переваг нового рішення – можливість адаптації системи 

під потреби кожного користувача і щільну інтеграцію з пакетом Microsoft 

Outlook. При цьому департаменти компанії отримали доступ до усієї інформації 

в режимі реального часу. З'явилася можливість відстежувати хід виробництва 

та місце розташування партії товару на території будь-якого з об'єктів. 

Іншим важливим завданням, яке вирішила ERP-система в IO Electronics, 

був надмірний об'єм запасів на складі. Більш раннє рішення не було здатне 

уніфікувати компоненти одного і того ж продукту від різних постачальників, 

що призводило до замовлення додаткових об'ємів запасних частин. Нова ERP-

система вирішила цю проблему за допомогою введення єдиних артикулів для 

однакових компонентів кожного продукту, що, поліпшило управління 

виробничим плануванням.  
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Отже, аналіз показує, що системний підхід дозволяє виконувати завдання 

на всіх рівнях управління машинобудівним підприємством. 

Загалом під ефективністю розуміють відношення результату, отриманого 

шляхом проведення певних заходів або виконання дій, до витрат, які при цьому 

виникли.  

Економічний ефект – результативність економічної діяльності, реалізації 

економічних програм та заходів, що характеризується відношенням отриманого 

економічного ефекту (результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання 

цього результату (Білецький, 2004). 

Ефективність виробництва визначається рівнем результатів (загальних та 

конкретних), досягнених шляхом застосування різних ресурсів організації. До 

них належать матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні тощо. 

Для забезпечення високої економічної ефективності попередньо 

визначається стратегія управління підприємством та розробляється бізнес-план. 

Оптимальним є вибір таких економічних рішень, що мають позитивний вплив у 

всіх площинах господарської діяльності підприємства (Ковалева, 2007). 

При визначенні потенційної економічної ефективності виконують 

порівняння різних варіантів управління, що має підприємство за рівнем витрат 

(поточних та капітальних), а також часу досягнення результатів. Крім того, 

необхідно враховувати, що на різних етапах виробничого та фінансового 

процесів економічна ефективність може мати різні прояви. Тому для 

застосування цієї економічної категорії при виконанні стратегічного та 

тактичного планування, а також поточного обліку необхідно розглядати її у 

різних площинах, враховуючи такі аспекти, як область застосування, рівень 

виробництва, методи розрахунку тощо (рис. 1.18). 

За областю застосування виділяють загальну ефективність (описує 

ефективність виробничої діяльності підприємства загалом), локальну (окремі 

стадії виробництва, логістики тощо) та ділянкову (визначає застосування 

визначених ресурсів на окремих ділянках у виробничому процесі). 
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Рис. 1.18. Класифікація економічної ефективності 

Примітка: згруповано автором на основі (Осовська та Осовський, 2006)  

 

За рівнем виробництва розрізняють народногосподарську та 

госпрозрахункову ефективність. Першу визначаються відповідно до інтересів 

та завдань економіки держави, друга пов’язана з очікуваними результатами 

діяльності окремого підприємства (Осовська та Осовський, 2006). 

За об'єктами визначення виділяють наступні види ефективності: 

- ефективність виробничих процесів; 

- ефективність капітальних вкладень, до яких належать витрати на 

будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення підприємства для 

випуску нових видів продукції або підвищення об’ємів виробництва; 

- ефективність інноваційної діяльності, що забезпечується розвитком 

науки та техніки; 

- ефективність зовнішньо-економічної діяльності; 

- ефективність заходів, спрямованих на охорону навколишнього 

середовища тощо. 
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Відповідно до методів розрахунку, що застосовуються, розрізняють 

абсолютну (визначається за підприємством загалом та описує віддачу від 

застосованих ресурсів та витрат) та відносну економічну ефективність 

(визначається шляхом порівняння економічних переваг одного варіанта над 

іншим). Такий вид класифікації пояснюється там, що під час виконання 

економічних розрахунків необхідно виконати два завдання: 

- визначення та оцінка ефективності від використання певних витрат та 

ресурсів, економічної ефективності підприємства загалом, аналіз впливу різних 

заходів на результати економічної діяльності підприємства; 

- порівняння різних шляхів (технічних, технологічних, організаційних) 

для вирішення проблем підприємства, вибір оптимального варіанта для 

підвищення економічної ефективності. 

Із метою вибору варіанта, що забезпечує найбільш оптимальне 

співвідношення витрат та результату, застосовують визначені критерії та 

показники. Різниця цих понять полягає у наступному: критерії визначають 

загальний принцип, за яким здійснюється оцінювання економічної 

ефективності, а показники характеризують спосіб його проведення. 

Поняття «ефект» та «ефективність» є близькими, але не тотожними за 

значенням. Під економічним ефектом розуміють результат економічної 

діяльності, зокрема, праці людини під час виробництва продукції, а також 

реалізації відповідних заходів на підприємстві. 

Поняття ефекту не дає вичерпної характеристики діяльності, оскільки 

необхідно знати, із використанням яких ресурсів та затрат було досягнуто 

результату. Однаковий ефект може бути отриманий із застосуванням різних 

витрат праці і навпаки, одні й ті ж витрати можуть привести до отримання 

різного ефекту. Метою виробництва є отримання більшого ефекту при 

залученні найменшої кількості витрат праці, матеріалів та фінансів. Для 

об’єктивної оцінки результатів необхідно виконувати порівняння відношень 

ефекту до витрат, що дає відносну величину, яка називається ефективністю.  
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У ряді випадків оцінка управлінської праці не може бути виконана 

прямим шляхом, оскільки відсутні формальні критерії оцінювання або кількісні 

показники результатів роботи. З цієї причини управлінська праця часто 

оцінюється з використанням непрямих методів. Показником оцінки праці 

апарату управління є ефективність управлінської праці, що визначається як 

відношення отриманого результату до витрат на управління. Цей показник є 

досить складним для оцінювання, оскільки необхідно враховувати як 

економічний, так і соціальний ефект від управління. Тому часто для спрощення 

проведення оцінки враховують тільки економію праці, яка була отримана в 

області управління виробничим процесом внаслідок проведення 

оптимізаційних та раціоналізаторських заходів у системі управління. 

Для того, щоб оцінити ефективність праці управлінського апарату, є 

доцільним визначити критерії та показники оцінювання з метою можливості 

співставлення та порівняння їх значень до і після проведення заходів з 

удосконалення системи управління. Загальні кількісні оцінки результатів праці 

управлінського апарату прийнято вважати критеріями, а окремі результати 

роботи системи управління називають показниками, які служать базою для 

визначення критерію ефективності управління.  

Із метою визначення економічної ефективності праці управлінського 

апарату фахівці (Федоренко, 2007; Осовська та Осовський, 2006) пропонують 

використовувати різні критерії, що базуються на показниках діяльності 

підприємства, організації праці та результатів функціонування управлінських 

кадрів; на визначення якості прийнятих рішень та часу, що був для цього 

витрачений; оцінювання за реалізацією функцій окремими ланками 

управлінського апарату тощо.  

Перелік показників, що відображають ефективність управлінської праці, 

включають зниження часу, необхідного для обробки інформації внаслідок 

зменшення її трудомісткості; зниження витрат робочого часу апарату 

управління, що є наслідком покращення організації праці персоналу; 

підвищення механізації та автоматизації найбільш трудомістких операцій у 
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сфері управління; скорочення кількості персоналу апарату управління. Ці 

показники можуть бути виміряні кількісно. Ряд показників оцінюється якісно 

або кількісно лише частково, що знижує можливість порівняння отриманих 

результатів:  підвищення обґрунтованості управлінських рішень та рівня 

кваліфікації працівників апарату управління, поліпшення умов праці, 

підвищення культури управління тощо. 

Виконання задач персоналом апарату управління не призводить до 

безпосереднього створення визначених матеріальних цінностей, оскільки бере 

участь у процесі виробництва непрямо. Задачею цього етапу є забезпечення 

виконання технологічних та виробничих операцій відповідно до заданих 

термінів та якісних показників. З цієї причини вплив оптимізації системи 

управління на результати виробничої та фінансової діяльності організації чи 

підприємства може бути визначений опосередковано. 

Визначення економічної ефективності системи управління може 

базуватися на різних принципах, що лежать в основі методів визначення 

ефективності. По-перше, можна використовувати синтетичні показники, що 

відображають ефективність виробництва: коефіцієнти оперативності, 

надійності тощо. По-друге, може бути проведене порівняння фактичних та 

запланованих даних, визначення кореляції між різними показниками, такими як 

кількість персоналу в системі управління та продуктивність праці тощо. По-

третє, оцінювання може бути не кількісним, а якісним із залученням експертів 

та провідних фахівців до виконання такого оцінювання. Ще одним підходом є 

використання емпіричних формул із метою визначення ефективності 

управління. 

Ефективність заходів, спрямованих на вдосконалення системи 

управління, може бути розрахована в абсолютних та відносних величинах. У 

першому випадку ефективність є загальною величиною ефекту, що був 

отриманий у результаті запропонованих заходів. У другому випадку 

здійснюється порівняння ефективності декількох варіантів системи управління. 
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У залежності від того, які цілі переслідували запропоновані 

менеджментом заходи з удосконалення системи управління, економічна оцінка 

ефективності управління може бути визначення для системи або організації 

загалом, структури підприємства, окремих структурних підрозділів тощо. 

Щоб визначити ефективність управління, застосовують різні показники, 

зокрема, трудові, інформаційні, технічні (технологічні). Серед них найбільш 

загальними є швидкість та ефективніть роботи управлінського апарату, 

надійність АСУ та її відповідність завданням підприємства (Федоренко, 2007). 

Показник оперативності роботи управлінського апарату характеризує, 

наскільки своєчасно виконуються накази та розпорядження установ, яким 

підпорядковується підприємство, а також керівників самого підприємства.   

Під надійністю системи управління розуміють таке її функціонування, що 

забезпечує стале досягнення цілей, що поставлені підприємством. Показниками 

надійності управлінської системи є її безвідмовність, тобто усталене в часі 

збереження працездатності; готовність до застосування в необхідний момент 

або постійно; відновлюваність функцій, що означає високу швидкість усунення 

збоїв, відсутність простоїв та відновлення спроможності виконувати свої 

функції у заздалегідь визначеному режимі. 

Досвід українських та світових підприємств свідчить про те, щоструктура 

підприємства, що базується на науковому підході та застосуванні 

інформаційних та автоматизованих систем управління, раціональному 

застосуванні технологій управління, грамотному підборі персоналу та 

розстановці кадрів, дає в результаті високу надійність роботи управлінської 

системи підприємства загалом. 

Говорячи про оптимальність системи управління, виходять із рівня 

застосування сучасних підходів та економіко-математичних методів, згідно із 

якими приймаються рішення, наявності/відсутності жорстких  

зв’язків згори вниз та зворотного зв’язку між керівництвом та окремими 

структурами організації, керованості підприємства, забезпечення заданої 

стійкості тощо.  
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Оцінку економічної ефективності організації управління можна здійснити 

також за загальними критеріями, що визначають стан управлінської системи 

підприємства, зокрема, такими: коефіцієнт якості праці управлінського апарату; 

коефіцієнт стабільності персоналу; відношення темпів зростання обсягу 

виробництва до витрат на управлінський апарат. 

У якості окремих характерних показників організації праці апарату 

управління можуть виступати кількість висококваліфікованих працівників, 

коефіцієнти використання робочого часу, умов праці, організації робочих місць 

тощо. З урахуванням цих даних розраховують зведений коефіцієнт, що 

визначає рівень організації управлінської праці. 

Для того, щоб визначити, наскільки ефективним є вдосконалення системи 

управління, можуть бути застосовані наступні показники: відношення витрат на 

реалізацію до отриманих результатів об’єкта управління; відносна величина 

витрат на вдосконалення в об’ємі витрат на весь процес управління; порівняння 

динаміки витрат на вдосконалення управління та загальних витрат 

підприємства тощо. 

Щоб визначити ефективність діяльності окремих  

підрозділів, застосовують інформацію щодо виконання ними поставлених цілей 

та завдань. 

Оптимізація системи управління може бути досягнена шляхом 

скорочення кількості працівників управлінського апарату та підвищення 

продуктивності їх праці, що разом призводить до зменшення витрат на 

управління. Однак такий підхід не завжди є найбільш доцільним, оскільки на 

практиці підвищення економічних показників фінансово-виробничої діяльності 

часто реалізується при сталому або в деякій мірі зростаючому рівні 

управлінських витрат.  

При оцінюванні ефективності заходів, що спрямовані на вдосконалення 

організації управління підприємством та виробничим процесом зокрема, 

необхідно пам’ятати, що фактичний ефект від такого вдосконалення не є 

простою сумою значень економії витрат, отриманих у результаті цих заходів. 
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Виконання завдання щодо оптимізації управлінської праці може призвести до 

підвищення результативності праці працівників різних підрозділів 

підприємства, а не лише управлінського апарату, покращення організації та 

взаємодії працівників та структур підприємства, підвищення виробітку, 

зменшення тривалості простоїв тощо. Важливим є також підвищення 

відповідальності за результати праці  на місцях, сприяння можливості розвитку 

працівників, зміцнення трудової дисципліни. 

Економічна ефективність окремих раціоналізаторських заходів щодо 

оптимізації системи управління, може бути оцінена з використанням 

факторного аналізу. До таких заходів можна віднести зміну управлінської 

структури, норм управління, правил обслуговування, забезпечення кадрами із 

необхідною кваліфікацією тощо. При проведенні оцінки економічної 

ефективності необхідно усунути вплив інших чинників на кінцевий результат 

діяльності підприємств. 

Ефективність управління визначається рядом чинників, таких як 

підготовка персоналу, наявність у нього необхідних знань та навичок, 

відповідність працівника посаді, яку він займає, за освітнім та кваліфікаційним 

рівнем, застосування наукової організації праці на підприємстві тощо. 

Соціальна ефективність управління кадрами залежить від стану 

соціально-психологічного клімату на підприємстві, організації праці, мотивації 

працівників. Загалом це поняття є відношенням очікувань працівників 

підприємства до рівня реального задоволення їх потреб та інтересів.  

Показниками, що характеризують соціальну ефективність, є стан трудової 

дисципліни, швидкість та якість реалізації рішень, ухвалених керівництвом, 

рівень загальної культури виробництва та результативність заходів щодо її 

підвищення.  

Деякі з вищевказаних показників мають кількісну оцінку, зокрема, 

коефіцієнт трудової дисципліни визначається відношенням  

фактично відпрацьованого робочого часу до загального фонду  



81 

часу, а швидкість реалізації рішень може бути визначена за терміном їх 

виконання. 

Виконання управлінських завдань розраховують через співвідношення 

завдань, що були фактично виконані, до загальної кількості прийнятих рішень, 

взятих за певний період. Відмітимо, що цей показник не може 

використовуватись як основний для оцінювання соціальної ефективності 

управління, оскільки він не враховує якість прийнятих рішень, а саме їх 

доцільність, ефективність та своєчасність. 

До оцінювання виконання системою завдань соціального характеру 

необхідно підходити комплексно. Так, варто брати до уваги основні показники 

виробничої та фінансової діяльності, обсяг виробництва, а також оцінити якість 

праці та застосованих систем менеджменту якості. Ефективність управлінської 

праці може бути підвищена шляхом оптимізації управління на кожному з 

рівнів: в управлінні якістю продукції, праці та послуг, що надаються 

споживачам.  

Для того, щоб підвищити ефективність управління, в якості пріоритетних 

напрямків розвитку можна обрати: 

- застосування різних підходів, у першу чергу, економічних, для 

підсилення впливу управління на процеси в організації; 

- особливу увагу до підвищення кваліфікації управлінського 

персоналу; 

- застосування наукового підходу до організації праці як виробничих, 

так і управлінських кадрів; 

- використання механізованих та роботизованих виробничих ліній та 

автоматизація управлінням праці; 

- застосування прогресивних технологій в управлінні підприємством. 

Діяльність підприємства має багато сторін, і кожна з них у тій чи іншій 

мірі визначається результативністю процесу управління підприємством на 

різних рівнях. Ефективність управлінської праці може бути зведена до 
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зменшення витрат, що є результатом впливу управління на виробництво у 

порівнянні з витратами безпосередньо на процес управління. 

Ефективність впровадження АСУ може бути визначена за виразом (1.1): 

 

       
інвест

екондод

В

ПП
Еф


 ,      (1.1) 

 

де Пдод – додаткові прибутки, отримані завдяки впровадженню 

інформаційної системи; 

Пекон  – ресурси, отримані завдяки скороченню витрат; 

Вінест  – інвестиційні витрати на впровадження системи. 

У разі, якщо Еф > 1, можна вважати впровадження системи ефективним і 

окупним. 

Впровадження системи автоматизації визначено як процес, який потребує 

певного плану реалізації і виконання організаційних заходів, технічного 

переобладнання та проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві. 

Будь-який інвестиційний проект, яким є впровадження системи 

автоматизації управління, повинен мати економічний ефект – підвищення 

прибутковості діяльності підприємства. Оскільки АСУ найбільше впливає на 

організаційні процеси підприємства, економічна ефективність відображається у 

оптимізації процесів, збільшенні ресурсів персоналу та більш ефективному 

використанні матеріальних ресурсів завдяки швидкій обробці інформації і 

прийняття управлінських рішень керівництвом. 

Отже, оцінювання економічної ефективності системи автоматизації має 

виконуватись за такими основними критеріями: 

1) фінансові результати залежать від ефективності роботи працівників 

відділу продажу, тому оцінювання повинно здійснюватися у відношенні 

збільшення обсягів продажу до витрат на відділ; 

2) економія коштів на утримання допоміжних відділів таких як 

економічний, технологічний, закупівель, розрахунковий тощо; 
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3) ефективність використання основних засобів шляхом оптимізації 

завантаження обладнання завдяки автоматизації планування виробництва 

(Нечепуренко, 2016a). 

Для визначення вектору змін у діяльності підприємства з метою 

підвищення їх ефективності, необхідно провести аналіз підприємства для 

визначення його організаційної структури. Остання має відповідати умовам, в 

яких працює підприємство, залежати від зовнішніх та внутрішніх чинників, і за 

необхідності може бути скоригована. 

Проведений аналіз матеріалів за темою дослідження показав, що на 

організаційну структуру підприємства впливають різні чинники, основними з 

яких є швидкість змін у галузі, до якої належить підприємство, його масштаб та 

особливості діяльності відповідно до номенклатури виробленої продукції. 

(Чернявська, 2012; Нечепуренко, 2017b). 

Беручи до уваги вищевказані фактори, може бути створений масив для 

вибору вектору організаційних змін у структурі управління, зображений на 

рис. 1.19. Запропонований масив є об'ємним, оскільки має два рівні в 

залежності від розміру підприємства: одне значення для малого та середнього 

підприємства, інше – для великого. У результаті аналізу за допомогою масиву 

буде отримана одна із восьми можливих варіацій структури організації. 

 

Рис. 1.19. Масив залежності структури підприємства від зовнішніх і 

внутрішніх чинників 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко, 2017b) 
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Концепція вищевказаного масиву зводиться до того, що за умови 

збільшення значення всіх трьох чинників, що описують діяльність 

підприємства, його організаційна структура змінюється з лінійної на укрупнену 

– дивізіональну або адаптаційну. Для конкретизації вибору структури 

необхідно враховувати також інші характерні для підприємства чинники. 

За допомогою запропонованого нами масиву можна здійснювати 

швидкий попередній аналіз підприємства для визначення вектору змін 

управлінської структури. Для кожного поєднання чинників характерна власна 

структура, що може бути прийнята за основу з метою подальшого її типування. 

Одним із ключових чинників реалізації сталого розвитку підприємства є 

наявність спеціалістів із цього напрямку. Для цього пропонується створити 

постійно діючий відділ, основим завданням якого буде забезпечення 

організаційно-економічного розвитку. Цей відділ може знаходитися у 

підпорядкування одного із топ-менеджерів, оскільки для успішного 

функціонування такого відділу необхідний доступ до інформації щодо стратегії 

діяльності підприємства та можливість внесення змін в управління окремими 

підрозділами, діяльність яких не є оптимальною. Думка щодо необхідності 

такого структурного підрозділу вперше описується у працях Френча, Бела і 

Ліпітта. У зв’язку із завданням переходу підприємства до ринкової економіки 

ця ідея в тому або іншому ступені була присутня в цілому ряді робіт, 

присвячених реформуванню, реорганізації або реструктуризації підприємств 

(Пітерс та Уотермен, 1986; Робсон та Уллах, 1997). 

Головною метою вищевказаного відділу є діяльність із метою 

підтримання стабільності підприємства, його розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності його продукції на ринку. Завдання відділу 

організаційно-економічного розвитку полягають у тому, щоб забезпечити 

нововведення та організаційні зміни, що достатньою мірою відображають 

рухливість зовнішнього середовища; що приводять у відповідність соціальну та 

економічну системи. 
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1.3. Розробка концепції модернізації автоматизованих систем 

управління підприємствами машинобудування 

 

Задля успішності та ефективності, автоматизація виробничого 

підприємства повинна бути планомірним, послідовним, комплексним і 

логічним процесом. При цьому надважливо стандартизувати внутрішні процеси 

підприємства, оскільки робота кожного підрозділу в кінцевому підсумку 

впливає на результат і конкурентоспроможне положення на ринку. 

Використовуючи системи управління ресурсами підприємства, 

орієнтовані на підприємства виробничого типу, тобто такі, що підтримують 

основні бізнес-процеси виробничого підприємства (об'ємно-календарне й 

оперативне планування, облік виробництва на робочих місцях, інтеграцію з 

системами конструкторсько-технологічної підготовки виробництва), можна 

домогтися вирішення безлічі типових проблем і завдань на різних рівнях 

управління підприємством, наприклад: 

- скоротити виробничі витрати за рахунок створення розкладу, 

оптимізованого для обладнання з урахуванням технологічних обмежень і 

синхронізованого за ресурсами та матеріалами; 

- скоротити складські запаси готової продукції та забезпечувати 

виробництво під замовлення, а не на склад, використовуючи дату 

відвантаження як опорну точку; 

- скоротити запаси сировини та матеріалів за рахунок планування 

завантаження обладнання, синхронізованого з потребою в матеріалах та їх 

наявністю на складі; 

- скоротити незавершене виробництво, плануючи виробничі 

замовлення на напівфабрикати так, щоб скоротити час очікування їх у черзі на 

обробку на наступній стадії; 

- скоротити кількість переналадок обладнання, використовуючи 

критерії оптимізації, пов'язані зі зменшенням числа технологічних переходів; 
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- скоротити штрафи за відтермінування відвантаження готової 

продукції та знизити транспортні витрати на термінову доставку за рахунок 

планування виробництва до дати відвантаження; 

- підвищити продуктивність за рахунок оптимального використання 

всіх зайнятих у виробництві одиниць обладнання, збалансованості їх 

завантаження та скорочення часу перебування замовлень у виробництві; 

- поліпшити якість обслуговування клієнтів, використовуючи реальні 

плани виробництва та збільшуючи кількість замовлень, виконаних точно в 

строк; 

- прискорити виведення на ринок нових товарів за рахунок прозорого 

та нерозривного ланцюжка процесів, починаючи від отримання 

конструкторсько-технологічної документації до запуску виробів у виробництво 

та відвантаження готової продукції замовнику. 

Варто підкреслити, що автоматизація промислового підприємства 

повинна бути комплексною і впровадженою на всіх рівнях. Бо для успішної 

автоматизації роботи підприємства недостатньо тільки MES або тільки SCADA-

систем, необхідна сучасна ERP-система. За допомогою технологій, які 

оптимізують процеси всередині підприємства, що забезпечують швидкість і 

точність обміну інформацією, керівництво будь-якої виробничої компанії, у 

тому числі підприємства машинобудівної галузі, має високі шанси домогтися 

успіху в конкурентній боротьбі на світовому ринку, розширити географію 

діяльності, вибрати найбільш вдалу стратегію та усунути неефективні ланки в 

ланцюжку поставок підприємства. 

Засобом досягнення лідируючого положення в галузі є координація 

складних взаємозв'язків, що визначають пропозицію, попит і реалізацію 

намічених планів, які забезпечують досягнення нових, передових рівнів 

економічної діяльності. 

Розрізняють наступні поняття: 

1) SCADA (абр. від англ. Supervisory Control And Data Acquisition, 

диспетчерське управління і збір даних) – програмний пакет, призначений для 
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розробки або забезпечення роботи в реальному часі систем збору, обробки, 

відображення і архівації інформації про об'єкт моніторингу або управління. 

SCADA-системи використовуються в усіх галузях господарства, де вимагається 

забезпечувати операторський контроль за технологічними процесами в 

реальному часі. 

2) MES (абр. від англ. Manufacturing Execution System, виробнича 

виконавська система) – спеціалізоване прикладне ПЗ, метою якого є розв'язання 

задач відносно налагодження такту випуску продукції шляхом визначення 

часових параметрів надходження ресурсів, що затребувані під час виробництва. 

Із 2004 р. термін розшифровується як англ. Manufacturing Enterprise Solutions - 

корпоративні системи управління виробництвом. MES-системи належать до 

класу систем управління рівня цеху. 

3) ERP (абр. від англ. Enterprise Resource Planning, планування ресурсів 

підприємства) – організаційний підхід, що передбачає комплекс заходів віносно 

чіткого планування виробничих процесів, керування різними ресурсами 

(часовими, матеріальними, трудовими, фінансовими) і спрямований на постійне 

відслідковування стану системи, а також його вдосконалення з використанням 

інтегрованого ПЗ, яке відповідає особливостям підприємства і враховує всі 

напрямки його діяльності. ERP-система є програмним пакетом, що реалізовує 

стратегію ERP. 

4) CAD (абр. від англ. Computer Aided Design, система автоматизованого 

проектування) - автоматизована система, яка реалізовує інформаційну 

технологію виконання функцій проектування. Вона є організаційно-технічною 

системою, яка призначена для автоматизації процесу проектування, складається 

з персоналу і комплексу технічних, програмних і інших засобів автоматизації 

його діяльності. Також для позначення подібних систем широко 

використовується абревіатура САПР. 

Оптимізація бізнес-процесів дозволяє підприємству знайти напрямки 

ефективного розвитку, так організовувати діяльність, щоб реалізувати 

потенціал із повним використанням його внутрішніх резервів, та досягти 



88 

позитивного ефекту в зміні не тільки кількісних, але й якісних показників його 

діяльності.  

Визначення перспективних напрямків оптимізації бізнес-процесів 

машинобудівних підприємств набуває особливої актуальності на сучасному 

етапі розвитку вітчизняної економіки у зв'язку з тим, що до останнього часу 

більшість українських підприємств машинобудування виготовляло продукцію 

здебільшого не на саме замовлення, а на перспективу отримати це замовлення 

від потенційних клієнтів. Тобто, підприємство могло виробити певний обсяг 

продукції та тримати її на складі до того моменту, доки не з'явиться покупець. 

Модель бізнесу будь-якої компанії складається із сукупності окремих 

бізнес-процесів – різноманітних видів його діяльності, спрямованих 

здебільшого на забезпечення ефективних виробничих процесів. Від того, 

наскільки ефективні ці бізнес-процеси, залежить успіх бізнесу загалом 

(Коршак, 2016). Одним з напрямків забезпечення зростання ефективності 

бізнес-процесів підприємств машинобудівної галузі є їх оптимізація, 

спрямована на реалізацію виготовленої продукції, зокрема на пошук замовників 

продукції підприємств машинобудування за використання сучасних 

автоматизованих систем. 

Сучасний стан вітчизняної економіки характеризується певним падінням 

попиту на деякі види продукції підприємств машинобудівної галузі. Саме тому 

підприємствам цієї галузі потрібно постійно здійснювати пошук нових 

партнерів – замовників їх продукції. Будь-якому машинобудівному 

підприємству необхідно налагоджувати взаємодію із замовниками продукції 

таким чином, щоб вона була довгостроковою, ефективною та  вигідною як для 

нього, так і для замовника. 

Замовник – особа (фізична або юридична), зацікавлена у виконанні 

виконавцем робіт, наданні їм послуг або придбанні у продавця будь-якого 

продукту (у широкому сенсі). Іноді при цьому передбачається оформлення 

замовлення, але не обов'язково (Юридичний словник, 2016). 
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Ефективна побудова бізнес-процесу взаємодії з замовниками для 

машинобудівного підприємства повинна передбачати превентивне формування 

замовлення. Замовник робить запит щодо виконання замовлення, підприємство 

вирішує, чи в змозі воно виконати це замовлення, та, у разі позитивної 

відповіді, складаються необхідні документи. Запропонований спосіб взаємодії є 

вигідним як для виробника, так і для замовника. Задля забезпечення високої 

ефективності та конкурентоспроможності бізнес-процесів виробництва та 

реалізації пропонованої продукції, вітчизняні підприємства машинобудівної 

галузі повинні реалізувати наступну систему заходів: 

- встановлення обов'язкового мінімального терміну взаємодії із 

замовником пропонованої продукції (це надасть підприємству змогу збільшити 

обсяги виробництва продукції підприємств машинобудування, а також 

забезпечить стабільність та економічну безпеку підприємства загалом); 

- запровадження гнучкої системи знижок у разі замовлення великих 

партій товару (в цьому випадку замовник буде намагатися замовити великі 

партії продукції для зниження власних витрат, тим самим забезпечуючи 

підприємство-виробника постійним обсягом  виробництва); 

- впровадження автоматизованих систем замовлень та їх обробки, які 

можуть працювати як в мережі компанії, так і в мережі Інтернет для того, щоб 

забезпечити більш ефективну взаємодію з клієнтами. 

Отже, для оптимізації бізнес-процесів взаємодії вітчизняних 

машинобудівних підприємств із замовниками, необхідно виконувати низку 

відповідних заходів, при впровадженні яких підприємства зможуть підвищити 

власну конкурентоспроможність, розширити сферу своєї діяльності, встановити 

нові партнерські відносини, як в Україні, так і на світовому ринку. 

Питанням використання інформаційних технологій з метою підвищення 

конкурентоспроможності на промислових підприємствах присвячено ряд робіт 

українських вчених. Так, у роботі Кузьміна О.Є. та Мельник О.Г. (2011) 

розвинуто модель діагностики рівня потенціалу машинобудівного 

підприємства, що враховує такі фактори, як конкурентоспроможність, 
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інвестиційна привабливість і розвиток підприємства. У роботі Череп А.В., 

Гудзя П.В. та Сучкова А.В. (2016) розглянутий процес прийняття 

управлінських рішень через застосування інформаційних систем менеджменту 

для підвищення конкурентоспроможності. У роботі Маніци Л.В. та 

Шмиголь Н.М. (2017) розроблена та запропонована інформаційно-аналітична 

система діагностики діяльності підприємств машинобудівної галузі, що 

складається із блоків бази даних, діагностики, ідентифікації фінансового стану 

та розробки антикризових заходів. Питання інформатизації управління 

фінансовими процесами відмічене в роботі Грозного І.С. (2018), а особливості 

управління розвитком машинобудівних підприємств піднято у (Грозний та 

Коверга, 2012), де відмічений низький рівень використання інноваційно-

технологічного потенціалу на промислових підприємствах України, що 

виражено в повільних темпах зростання питомої ваги інноваційної продукції в 

загальній кількості виробництва. Важливість впровадження інноваційних 

технологій на промислових підприємствах висвітлено в ряді робіт (Череп, 2018; 

Череп та Корнєв, 2016; Гуржій та Коблик, 2013). Особливості сучасного 

інноваційно-інвестиційного ринку для українських підприємств розглянуто в 

роботі (Маказан, 2006). Застосування інфораційних систем в управлінні 

підприємствами також аналізували Лось В.О., Максишко Н.К. та Синяк М.О. 

(2017), які відмітили наступне: «Автоматизація забезпечує перехід до більш 

якісного виробництва, оптимізацію виробничих процесів, покращення якості 

продукції та зниження її собівартості». Система інформаційного забезпечення 

як частина системи управління інвестиційними проектами промислового 

підприємства розглядалася Криловим Д.В. (2016), а Світлий Д.О. (2009) 

запропонував модель підприємства, що представляє собою інформаційну 

систему із основними центрами, що формують інформацію для управління, та 

визначив, як впливає впровадження автоматизованих систем управління на 

ефективність промислового виробництва (Світлий, 2018). 

Питанням ціноутворення на продукцію підприємств машинобудування в 

умовах конкурентної боротьби приділяли увагу в роботах (Корінєв, Бокулєва та 
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Олійник, 2011; Корінєв та Гудзь, 2012). Необхідність застосування наукового 

підходу при прийнятті управлінських рішень була обґрунтована 

Мостенською Т.Л. (2010). 

Питання реінжинірингу бізнес-процесів на машинобудівних 

підприємствах та модернізації систем управління розглянуті в роботах (Пуліна 

та Маланіна, 2017; Пуліна, 2015). Зокрема, запропонована концепція 

контролінгу, яка є новим напрямом в економічній науці, пов'язаним із 

формуванням інформаційних ресурсів для стратегічного управління розвитком 

підприємства, а також із реінжинірінгом бізнес-процесів. 

Стрімке зростання конкуренції на ринку виробничих підприємств, 

обумовлене економічною ситуацією та високими вимогами замовників, все 

частіше примушує менеджмент переглядати колишні підходи до управління 

виробництвом. Для того, щоб утримувати свої позиції на ринку, випускати 

продукцію високої якості та при цьому стабільно бути в прибутку, будь-яке 

сучасне підприємство машинобудування повинне приділяти увагу оптимізації 

та автоматизації технологічного процесу. Це стосується як модернізації 

устаткування, навчання персоналу, так і впровадження нових ефективних 

технологій управління виробництвом. Головний критерій ефективної роботи 

будь-якого підприємства – досягнення планових показників при мінімальних 

витратах. В даному випадку тільки ефективного виробничого процесу явно не 

досить, оскільки виробнича частина тісно пов'язана системою збуту, 

постачання, зберігання, конструкторсько-технологічними даними. Як приклад 

може бути наведене виробництво, на якому функціонують автоматизовані 

системи, що відповідають за управління: технологічним процесом (SCADA), 

оперативне управління виробництвом (MES), а також системи управління 

діяльністю підприємства (ERP-система) і автоматизації процесу проектування 

(CAD). 

Останнім часом під ефективними технологіями управління 

виробництвом, передусім, мають на увазі системи класу MES, що зв'язують 

воєдино технологічний і бізнес-рівні управління підприємством в єдиний 
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інформаційний комплекс, вирішуючи при цьому безліч найважливіших для 

підприємства  машинобудування завдань. Проте максимальний ефект від 

використання всіх автоматизованих систем, присутніх на підприємстві, можна 

отримати тільки при створенні єдиного інформаційного простору, за 

допомогою якого всі перераховані системи можуть оперативно та своєчасно 

обмінюватися інформацією. Складно уявити ефективну автоматизацію 

виробничого процесу без урахування планування забезпечення матеріалами і 

комплектуючими, роботи складу і багатьох інших бізнес-процесів, які 

нерозривно пов'язані один з одним. 

Досить часто через відсутність об'єктивної картини діяльності, що 

ґрунтується на прозорих фінансових і виробничих показниках, складно 

реагувати на вимоги ринку, що постійно змінюються, і кон'юнктуру, що 

складається. Отже, ключовими орієнтирами в роботі залишаються збір і обмін 

інформацією, готовність до співпраці, гнучкість, мобільність і підтримка 

інновацій (Зборовська та Усик, 2012). 

Бізнес-процеси для промислового сектора надзвичайно різноманітні: 

виробничі процеси, процеси матеріального забезпечення, процеси реалізації 

продукції, фінансові процеси, процеси сервісного обслуговування виробництва, 

процеси планування та управління ресурсами (забезпечення виробничими 

ресурсами), процеси взаємодії учасників колективного ухвалення рішень, 

процеси конструкторських і технологічних розробок. 

Відповідно до (Гребеннікова, Нгуєн та Прудніков, 2016), на відміну від 

підприємств, що займаються, наприклад, дистрибуцією, для підприємств 

промислового сектору в якості критичних процесів варто назвати бізнес-

процеси, пов'язані з виробництвом. Основними такими процесами є: 

виробництво під замовлення; виробництво на склад; розробка під замовлення; 

конфігурація під замовлення. 

«Виробництво під замовлення» – один з найпоширеніших бізнес-процесів 

для середніх і малих підприємств (рідше – на великих). Включає безліч 

підпроцесів, таких як формування цінової пропозиції для замовника (розцінка), 
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оцінка потреб у ресурсах і матеріалах, формування дефіцитів і створення заявок 

на закупівлю, безпосередньо закупівлі та приймання матеріалів на склади, 

складання (корекція) основного плану виробництва і виробничих графіків, 

запуск замовлення у виробництво, облік і диспетчеризація виробничого 

процесу, управління «контроль-якість-виріб», управління «виробничий 

складський майданчик і відвантаження замовлення замовнику». У рамках цього 

бізнес-процесу можуть використовуватися також процеси конфігурації і 

розробки продукції під конкретного клієнта.  

Процес «Виробництво на склад» більш характерний для виробництв із 

високою мірою серійності виробів, і його основною відмінністю є відсутність 

постійного потоку замовлень від клієнтів, але виникає новий бізнес-процес –  

формування прогнозу збуту готової продукції. В іншому процес складається з 

того ж набору підпроцесів, що і виробництво під замовлення. 

«Розробка під замовлення» – це один з найскладніших бізнес-процесів, 

що торкається процесу конструювання виробів. При використанні цього бізнес-

процесу мається на увазі, що виріб (чи його частину), замовлений клієнтом, ще 

не має конструкторської та технологічної документації на його виробництво, 

що вимагає, відповідно, його розробки. Для наступного виробу повторюється 

процес виробництва під замовлення. 

«Конфігурація під замовлення»: цей процес також практично повторює 

процес виробництва під замовлення, за винятком того, що замовник має 

можливість змінювати геометричні або інші характеристики виробу, які не 

призводять до необхідності створення нового комплекту конструкторсько-

технологічної документації на виріб (тобто, необхідність нової розробки). 

Також широко використовуються різні логістичні бізнес-процеси, пов'язані з 

різними закупівлями (під замовлення, склад, під конкретну роботу) і 

складськими операціями (наприклад, розподіл між складськими майданчиками) 

Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУТП) – 

це комплекс технічних і програмних засобів, призначений для автоматизації 

управління технологічним устаткуванням на промислових підприємствах. Під 
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АСУТП зазвичай розуміють комплексне рішення, яке забезпечує автоматизацію 

основних операцій технологічного процесу на виробництві загалом або якійсь 

його ділянці, що випускає відносно завершений продукт. 

Складовими частинами АСУТП можуть бути окремі системи 

автоматичного управління та автоматизовані пристрої, пов'язані в єдиний 

комплекс, системи для диспетчерського управління і збору даних, розподілені 

системи управління, а також дрібніші системи управління. Зазвичай, АСУТП 

має керуючу систему для управління технологічним процесом через оператора, 

а також засоби обробки та архівації даних про хід виконання, типові елементи 

автоматизації процесів: датчики, обладнання для управління, виконавчі 

пристрої. Інформаційний зв'язок усіх підсистем здійснюється через промислові 

мережі. 

Функціональні модулі класу MES виконують прикладні задачі щодо 

узгодження операцій під час виробництва продукції та виконання 

оптимізаційних процедур із метою підвищення їх ефективності. 

Головна відмінність MES від ERP полягає в тому, що MES-системи 

орієнтовані, в основному, на автоматизацію виробничого процесу. Тоді як 

сучасні виробничі ERP-системи, включають окрім MES ширший функціонал, у 

тому числі фінансові, управлінські процеси. Експерти вважають, що для 

успішної автоматизації в промисловості не достатньо тільки MES або тільки 

SCADA-систем: автоматизація має бути комплексною і впровадженою на усіх 

рівнях. Це можливо завдяки сучасним ERP-системам. 

ERP – це комплексна система управління бізнес-процесами підприємства. 

Ця система орієнтована на планування та управління виробництвом, 

фінансовим блоком, діяльністю складу та іншими ключовими процесами. Одне 

з ключових завдань програмних продуктів цього класу –  це побудова єдиного 

інформаційного простору, який забезпечує швидкий і зручний обмін 

інформацією між підрозділами підприємства, що дозволяє менеджменту 

оперативно приймати управлінські рішення на підставі прозорих даних, що 

отримуються в режимі реального часу. 
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Незважаючи на частково суперечливе відношення до ERP-систем, багато 

виробничих компаній високо оцінюють можливості, які відкриваються з 

впровадженням системи такого класу. 

Зокрема, впровадження ERP-системи дозволяє скоординувати складну 

структуру бізнес-процесів виробничого підприємства, підвищує ефективність 

планування, оптимізує складні взаємозв'язки, що визначають пропозицію, 

попит і реалізацію намічених планів, які забезпечують досягнення нових, 

передових рівнів економічної діяльності. ERP-системи для управління 

підприємством допомагають в досягненні максимальної ефективності у рамках 

конкретного виробничого об'єкта. 

ERP-рішення є високо інтегрованими рішеннями щодо обліку та 

планування ресурсів розподіленого підприємства, необхідних для реалізації 

повного циклу його діяльності - від приймання замовлення, його виготовлення, 

відвантаження до складання бухгалтерської звітності. Розподілена база даних із 

загальним доступом забезпечує можливість отримання необхідної інформації з 

необхідного джерела в необхідний для цього момент часу, тим самим 

допомагаючи усім користувачам у технологічному ланцюжку приймати 

ефективні, обґрунтовані рішення. 

Вагомою перевагою ERP-системи, на відміну від MES, є широта 

охоплення процесів. Якщо MES орієнтована більше на виробничі процеси, то 

ERP-система охоплює ширший спектр контурів, включаючи управління 

взаємовідносинами з клієнтами, управління ланцюжками постачань, управління 

продажами, планування і формування графіків із використанням розрахунку, 

управління життєвим циклом продукції, управління показниками якості, а 

також інші області (рис. 1.20). 

Відповідно до заяви дослідницької компанії Forrester Research, що 

корпоративні системи нового покоління розроблятимуться не лише з 

урахуванням можливості змін, вони також створюватися для людей. Вони 

трансформуватимуться з урахуванням розвитку платформ, що розробляються 

такими корпораціями як Microsoft, під впливом соціальних чинників, а також 
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корпоративних інструментів Web 2.0, які формують практичний досвід 

користувача. 

 

Рис. 1.20. Особливості SCADA, MES та ERP-систем 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко та 

Маказан, 2017) 

 

Розвиток підприємств машинобудівної галузі стримується через 

відсутність чіткої концепції стабілізації та подальшого розвитку підприємств 

галузі на фоні наявних неефективних систем управління. Саме тому реалізація 

запропонованих нами концептуальних підходів (табл. А.1) до автоматизованих 

систем управління підприємствами машинобудування та їх оптимізації буде 

ефективною за умов дотримання принципів комплексності та системності 

(Нечепуренко, 2016c). 

Важливу роль у запропонованому процесі, перш за все, повинен 

відігравати менеджмент вітчизняних підприємств, який має усвідомити 

необхідність та доцільність розриву встановлених зв’язків із наявними 

партнерами, налагодження вигідних відносин із новими європейськими 

партнерами, виявити готовність до реінжинірингу бізнес-процесів. 

Узагальнюючи викладений матеріал, стає зрозумілим, що оптимізація 

систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів 

розвитку економіки України, її переорієнтації на європейський ринок, є 

можливою за умов ефективної співпраці учасників галузі машинобудування, а 
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також створення сприятливих умов ведення бізнесу. Це забезпечує реалізація 

запропонованих концептуальних підходів, які передбачають зміну системи 

управління підприємствами в розрізі наступних векторів: організаційний, 

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

приватного партнерства. Це забезпечить різновекторний розвиток ділової 

перспективи взаємодії між виробником, споживачем та державою. 

Втілення розроблених концептуальних підходів створить умови для 

залучення іноземних інвестицій задля оптимізації систем управління діяльністю 

підприємств машинобудування, модернізації технологічних процесів, 

підвищення рівня якості продукції, забезпечення її відповідності міжнародним 

стандартам загалом та стандартам ЄС зокрема. 

Крім того, використання запропонованих підходів створить умови для 

подолання машинобудівними підприємствами бар’єрів при виході на 

європейський ринок, зміцнить їх позиції на ньому за рахунок підвищення 

конкурентоспроможності. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставлених у дисертаційній роботі завдань отримано 

наступні результати:  

1. Базуючись на ключових характеристиках АСУ та враховуючи 

визначення, які розроблені різними науковцями, запропоновано власне 

трактування сутності понять «автоматизовані системи управління» та 

«модернізація систем автоматизації управління». Так, автоматизовані системи 

управління пропонується розглядати як процес збору, обробки інформації, 

аналізу, планування, розробки математичних моделей виробництва для зміни 

перебігу технологічного процесу та забезпечення безперервності та підвищення 

ефективності виробництва за допомогою обчислювальної техніки з 

урахуванням результатів науково-технічного прогресу. Поняття «модернізація 
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систем автоматизації управління», яке розглядається як процес удосконалення, 

розвитку, розширення інформаційного та програмного забезпечення бізнес-

процесів, що дозволить ідентифікувати всі технологічні процеси з метою 

налагодження взаємодії структури підрозділів на всіх ієрархічних рівнях з 

урахуванням можливих комунікаційних ресурсів, що дозволить приймати 

рішення в режимі реального часу. 

Конкретизація понять АСУ та модернізації систем автоматизації 

управління має велике значення як з погляду наукового переосмислення даних 

визначень, так і з практичної точки зору, тому що це підвищує ефективність 

розробки та удосконаленння методів, що визначають економічну доцільність 

впровадження та модернізації АСУ в діяльність машинобудівних підприємств. 

2. Запропоновано шляхи оптимізації систем управління 

підприємством із урахуванням організаційного, фінансово-інвестиційного, 

інноваційного та науково-технічного векторів, а також державно-приватного 

партнерства, що забезпечує різновекторний розвиток ділової перспективи 

взаємодії між виробником, споживачем та державою. Це забезпечить 

різновекторний розвиток ділової перспективи взаємодії між виробником, 

споживачем та державою, створить умови для залучення іноземних інвестицій 

задля оптимізації систем управління діяльністю підприємств 

машинобудування, модернізації технологічних процесів, підвищення рівня 

якості продукції. 

3. Визначені особливості адаптації та впровадження світового досвіду 

планування ресурсів підприємствами машинобудування з використанням 

хмарних технологій в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Застосування хмарних технологій є одним із можливих напрямків модернізації 

АСУ  на машинобудівних підприємствах, оскільки це надасть можливість 

значно збільшити об’єми даних, що збираються, аналізуються та оброблюються 

для отримання оптимальних управлінських рішень, які можуть стосуватися 

виробничих, фінансових та інших процесів. 
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4. Встановлено, що впровадження ERP-систем та АСУ залежить від 

двох основних факторів: державного (зовнішнього) та організаційного 

(внутрішнього), кожен з яких складається з п'яти змінних. Підприємство не 

може вплинути на змінні зовнішнього фактору, але мають їх враховувати при 

вирішенні питання впровадження ERP-систем та АСУ. Показники другого 

мають безпосередній вплив на успішність проведення заходів з впровадження 

або модернізації ERP-систем та АСУ. 

5. Визначено необхідність зміни векторів діяльності вітчизняних 

машинобудівних підприємств за рахунок реалізації концептуальних підходів до 

оптимізації процесів управління. Визначено, що розвиток підприємств 

машинобудівної галузі стримується через відсутність чіткої концепції 

стабілізації та подальшого розвитку підприємств галузі на фоні наявних 

неефективних систем управління. У зв’язку з цим запропоновано концептуальні 

підходи до оптимізації систем управління підприємствами машинобудування, 

що будуть ефективними за умов дотримання принципів комплексності та 

системності. Рекомендовані заходи, що створять умови для подолання 

машинобудівними підприємствами бар’єрів при виході на європейський ринок, 

зміцнить їх позиції на ньому за рахунок підвищення конкурентоспроможності. 

  

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: 

(Нечепуренко, 2014; Нечепуренко, 2016a; Нечепуренко, 2016c; Нечепуренко, 

2017b; Нечепуренко, 2017c; Нечепуренко та Маказан, 2017; Нечепуренко, 

2018f).  
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РОЗДІЛ 2 

РЕЗЕРВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Сучасний стан використання автоматизованих систем 

управління підприємствами машинобудування 

 

Машинобудування є однією із потужних галузей української 

промисловості, яка за останні роки зазнала значного руйнівного впливу через 

низький рівень адаптивності під час виходу на нові ринки (Додаток Б). У 2012 – 

2016 рр. обсяг експорту продукції підприємств машинобудування різко 

зменшився з 12,9 млрд. доларів США до 4,3 млрд. доларів США, що становило 

11,9% загального експорту товарів (Кабінет Міністрів України, 2017). У 

результаті постраждав кадровий, виробничий та інноваційний потенціали 

провідних підприємств галузі. Головним стримуючим фактором, що потребує 

термінового оновлення та модернізації, є наявне застаріле обладнання, 

використання якого зменшує рівень рентабельності та можливості для 

залучення фінансових ресурсів, а також подальшого їх ефективного 

використання (Нечепуренко, 2015). 

Машинобудівна промисловість складає біля 3,5 % валового внутрішнього 

продукту України (Костюк, 2014). Загалом машинобудування складається з 

шести підгалузей, із яких три виробляють значну частку продукції (майже 

51%): залізничне, авіаційне/суднобудівне та автотранспортне 

машинобудування. Лідерами на українському ринку є такі машинобудівні 

підприємства: ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ПАТ «Новокраматорський 

машинобудівний завод» (м. Краматорськ), ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» (м. Кременчук), ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» (м. Суми), низка підприємств групи 

«Corum Group» (м. Київ), СКФ «Україна» (м. Луцьк), ПАТ «АвтоКрАЗ» 
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(м. Кременчук). Перевагами названих підприємств є імплементація сучасних 

підходів до управління операціями збуту продукції, діяльність з управління 

різними шляхами поставок та робота щодо диверсифікації постачальників, 

представленість продукції та успішність продажів на зарубіжних ринках, що 

характеризуються високою конкуренцією, увага до науково-технічного 

розвитку виробництва, привабливість підприємств для інвестицій. 

Незважаючи на наявність лідерів, результати їх діяльності на 

вітчизняному та зовнішніх ринках мають тенденцію до погіршення. 

Об’єктивними причинами спаду є зменшення інвестицій на внутрішньому 

ринку, скорочення продажів на ключовому для України ринку Російської 

Федерації, хоча його частка й досі залишається суттєвою. Обсяг експорту в 

країни ЄС станом на 2014 р. складає 21 % від загального обсягу експорту 

продукції підприємств машинобудування, між тим частка російського ринку 

складає 52 %, а країн СНД – 14 %. Тим не менш, після спаду виробництва 

продукції підприємств галузі, вже у 2016 р. відмічене зростання, а індекс 

промислової продукції підприємств машинобудування склав 102,0% у 

порівнянні з 2015 р. (Україна у цифрах 2016, 2017) (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Індекс промислової продукції за видом діяльності «Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устаткування» 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Відсотків до 

попереднього року 
115,9 96,7 86,8 79,4 85,9 102,0 107,9 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Україна в цифрах, 2016, 

2017) 

 

Експорт товарів підприємств машинобудування після значного падіння в 

2013-2014 рр. почав поступово збільшуватися вже наприкінці 2015 р., і його 

повільне зростання відмічалося у 2016 (Кальна, 2016) та 2017 рр. (табл. 2.2, 2.3, 

рис. 2.1, 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Реалізація продукції підприємств машинобудування 

Рік 
Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн грн 

Із нього обсяг продукції, реалізованої 

за межі країни, млн грн 

2014 94088,4 50861,1 

2015 103708,1 57608,6 

2016 116367,3 55125,0 

2017 150417,0 68810,2 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018) 

 

Таблиця 2.3 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств машинобудування 

у 2010-2017 рр. 

Роки Млн грн у % до промисловості загалом 

2010 97056,9 9,3 

2011 130847,9 10,1 

2012 140539,3 10,3 

2013 113926,6 8,6 

2014 101924,7 7,1 

2015 115261,7 6,5 

2016 131351,8 6,1 

2017 168281,9 6,4 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018) 

 

 

Рис. 2.1. Реалізація продукції підприємств машинобудування 

Примітка: складено автором на основі статистичних да них (Державна служба 

статистики України, 2018) 
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Рис. 2.2. Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств 

машинобудування у 2010-2017 рр. 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018) 

 

Спадання обсягів реалізації можна пояснити тим, що від 1 січня 2016 р. 

набула чинності угода про вільну торгівлю між ЄС та Україною відповідно до 

розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Доля експорту продукції 

підприємств машинобудування в загальному експорті продукції промисловості 

за останні роки була найвищою у 2012 р., експорт продукції за останні роки за 

країнами представлено в табл. Б.1 (Додаток Б) та на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Експорт продукції українських підприємств машинобудування до 

основних країн-імпортерів у 2012-2017 рр. 

Примітка: згруповано автором на основі обробки статистичних даних з (Трейдмап, 

2019) 
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Одночасно спостерігається скорочення внутрішнього споживання 

продукції підприємств машинобудівної галузі через неподолані наслідки 

світової фінансово-економічної кризи 2012 р. та інші причини. 

Загальна динаміка експорту продукції підприємств машинобудування з 

урахуванням внутрішнього ринку, згідно з висновками експертів, має такий вид 

(рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємств 

машинобудування в 2001-2016 рр. 

Примітка: сформовано автором на основі обробки даних (Вайвег, Клауссен та Есслінг, 

2012) 

 

Кількісно конкурентоспроможність продукції підприємств 

машинобудівної галузі України можна оцінити за такими показниками: 

- індекс відносних порівняльних переваг (Relative Comparative 

Advantage Index – RCA) – відношення долі товару (галузі) в національному 

експорті до долі у світовому експорті; 

- індекс відносної експортної конкурентоспроможності (Relative 

Export Advantage Index – RXA) – дає змогу уникнути подвійного врахування 

обсягів експорту продукції підприємств галузі та досліджуваної країни. 

Дані щодо динаміки вищевказаних індексів на європейському ринку 

наведені в табл. 2.4 (Статистична служба Європейського Союзу). 
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Таблиця 2.4 

Динаміка індексів конкурентоспроможності продукції підприємств 

машинобудування України на ринку ЄС в 2012-2016 рр. 

Індекси  

конкурентоспроможності 
2012 2013 2014 2015 2016  

Абсолютне 

відхилення 

(2012-2016 рр.) 

Індекс відносної 

конкурентоспроможності – RXA 
0,47     0,38 0,33 0,28 0,23 -0,24 

Індекс відносних порівняльних  

переваг – RCA 
0,45    0,37 0,33 0,28 0,23 -0,22 

Примітка: складено автором на основі (Державна служба статистики України, 2018; 

Статистична служба Європейського Союзу, 2018)  

 

Враховуючи викладені аспекти сучасних умов розвитку для вітчизняних 

підприємств машинобудування, варто детально вивчити досвід впровадження 

АСУ на промислових підприємствах розвинутих країн. Машинобудування є 

складовою частиною переробної промисловості, частка якої в ВВП країни 

протягом 2010-2017 рр. складала 12-13%, в 2017 р. – 12,4%. В свою чергу, в 

обсязі реалізованої промислової продукції підприємств переробної 

промисловості частка машинобудування в 2010 р. складала 13,9%, а в 2017 р. 

цей показник знизився до 10,4%. В табл. 2.5 наведено дані щодо обсягів 

реалізованої промислової продукції в млн. грн. 

Таблиця 2.5 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємств 

машинобудування, в млн. грн. 

Види економічної діяльності 
Роки 

2015 2016 2017 

Переробна промисловість 1139213,2 1312729 1619495,3 

Машинобудування 115261,7 131351,8 167649,3 

Виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
8772,9 12366,1 13728,8 

Виробництво електричного 

устаткування 
24038,5 26594,6 32938,2 

Виробництво машин і устаткування, 

не віднесених до інших угруповань 
41998 50105,3 59339,1 

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

40452,3 42285,8 61643,2 

Примітка: згруповано автором на основі (Державна служба статистики України, 2018) 
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З табл. 2.5 та рис. 2.5 і 2.6 видно, що в структурі машинобудування 

налічується чотири основних складових, частки яких в 2010 р. відрізняються 

від часток в 2017 р., тобто спостерігаються структурні зрушення, а саме: 

зменшується частка виробництва  автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів, при цьому збільшуються частки 

всіх інших видів економічної діяльності. 

 

Рис. 2.5. Структура машинобудування за видами економічної діяльності 

у 2010 р. 

Примітка: побудовано автором  на основі (Державна служба статистики України, 

2018) 

 

Рис. 2.6. Структура машинобудування за видами економічної діяльності 

у 2010 р. 

Примітка: побудовано автором на основі (Державна служба статистики України, 2018)  
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Поряд зі структурними зрушеннями представляє інтерес аналіз динаміки 

виробництва в машинобудуванні протягом 2010-2017 рр., особливо в період 

кризи 2014-2015 рр. На рис. 2.7 та в табл. Б.3 (Додаток Б) представлено індекси 

промислової продукції (відсотків до попереднього року). Якщо в докризовому 

2010 р. машинобудування загалом та всі його складові, крім виробництва 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, мали показники вищі за 

промисловість у середньому, то вже у 2013 р. машинобудування 

продемонструвало значний спад, особливо щодо виробництва 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів. 

 

Рис. 2.7. Індекси промислової продукції (відсотків до попереднього року) 

Примітка: побудовано автором на основі аналізу статистичних даних (Україна в 

цифрах, 2018) 

 

Зниження індексів промислової продукції відбувалось і в 2014-2015 рр., 

процес відновлення почався лише в 2016 р. На кінець 2017 р. машинобудування 

загалом і всі його складові, крім виробництва електричного устаткування, за 
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індексами промислової продукції вийшли на рівень промисловості (106,6%-

115,5%). Все це означає, що машинобудування чутливе до кризових явищ в 

економіці. Тому необхідно впроваджувати сучасні методи управління, зокрема, 

автоматизовані системи управління, за допомогою яких підвищуватиметься 

адаптивність та стійкість галузі. 

Важливе значення в процесах економічного розвитку має кадрове 

забезпечення виробництва, залучення висококваліфікованих кадрів. Не 

останню роль у цьому відіграє матеріальне заохочення. На рис. 2.8 наведено 

порівняльну динаміку середньої заробітної плати в промисловості та за 

складовими машинобудування. 

 

Рис. 2.8. Динаміка середньої заробітної плати в промисловості та за 

видами промислової діяльності в машинобудуванні 

Примітка: побудовано автором на основі статистичних даних (Україна в цифрах, 

2010-2017 рр.) 

 

Так, протягом 2010–2015 рр. середня заробітна плата в машинобудуванні 

була нижчою за середню заробітну плату в промисловості, і тільки у 2016 р. на 

підприємствах, що виробляють комп’ютери, електронну та оптичну продукцію, 

середня заробітна плата перевищила цей показник по промисловості загалом. 
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Такий стан речей стримує розвиток машинобудування. Впровадження 

автоматизованих систем управління виробництвом має зменшити частку 

низькокваліфікованої праці, підвищити продуктивність праці за рахунок більш 

ефективного використання як устаткування, так і робочого часу, що призведе 

до підвищення рівня заробітної плати і зробить машинобудування більш 

привабливим для висококваліфікованих кадрів. 

Характерною рисою сучасного виробництва в машинобудуванні є 

постійне оновлення асортименту продукції, випуск продукції малими партіями, 

розробка та модифікація продукції за індивідуальними замовленнями 

споживача. На рис. 2.9 наведено динаміку обсягу нових замовлень на 

підприємствах машинобудування за 2013-2017 рр. Так, із 2014 р. обсяг нових 

замовлень постійно зростає. За січень-жовтень 2018 р. обсяг нових замовлень 

на підприємствах машинобудування вже становив 132635,3 млн грн (за весь 

2017 р. – 131929,2 млн грн), що свідчить про збереження тенденції до 

зростання. 

 

Рис. 2.9. Динаміка обсягу нових замовлень на підприємствах 

машинобудування 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики України, 

2018)  

Необхідно відмітити, що така тенденція до зростання обсягу нових 

замовлень характерна для всіх видів економічної діяльності в 
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машинобудуванні, крім виробництва інших транспортних засобів, у якому 

обсяг нових замовлень у 2017 р. відносно до 2013 р. становить 88,8% (Державна 

служба статистики України, 2018). 

Найбільші темпи зростання спостерігаються у виробництві 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – 198,6%, у виробництві 

машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, – відповідно 

190,7%. Серед замовників продукції підприємств машинобудування значну 

частину складають іноземні контрагенти. Частка іноземних замовлень у 

загальному обсязі нових замовлень за видами економічної діяльності та за 

роками наведена в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Відсоток іноземних замовлень у загальному обсязі нових замовлень 

Види економічної діяльності 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

січень-

жовтень 

2018 

Виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
57,4 60,2 46,2 34,5 31,6 28,7 

Виробництво електричного устаткування 41,2 39,4 44,1 33,0 41,3 44,6 

Виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 
50,0 50,8 60,0 41,8 49,3 44,7 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 
47,9 53,3 64,6 63,3 62,3 65,0 

Виробництво інших транспортних засобів 60,6 73,6 70,8 62,0 50,6 49,5 

Примітка: згруповано автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018) 

 

Співставлення динаміки загального обсягу нових замовлень і динаміки 

частки іноземних замовлень дає змогу зробити висновок, що у виробництві 

інших транспортних засобів відбувається одночасно і зменшення обсягу нових 

замовлень, і зменшення частки іноземних замовлень із 73,6% у 2014 р. до 50,6% 

у 2017 р. У той же час у виробництві автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів частка іноземних замовлень збільшилась із 47,9% у 2013 р. до 

65,0% у січні-жовтні 2018 р. 
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Вищезазначене підтверджує важливість розвитку сучасних 

автоматизованих систем управління, які дають змогу формувати замовлення в 

режимі реального часу за умов дистанційної участі замовника, враховуючи 

індивідуальні вимоги споживача. 

Політико-економічне середовище в Україні змінюється активно та з 

відносно невисокою достовірністю прогнозування, що, безумовно, 

позначається на особливостях управління промисловими підприємствами, 

зокрема, у галузі машинобудування. Менеджмент підприємств спрямований на 

підтримання конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність 

промислового підприємства, різноманітні та умовно поділяються на зовнішні та 

внутрішні. До зовнішніх відносять політико-правову базу, економічну ситуацію 

та міжнародні відносини, наявність конкуруючих підприємств, особливості 

розміщення потужностей виробництв галузі та споріднених підприємств, 

наявність або відсутність сировинних ресурсів, технічно-інноваційний рівень в 

країні загалом, особливості державної регуляторної політики тощо. До 

внутрішніх факторів зазвичай відносять матеріально-технічне забезпечення на 

підприємстві, особливості системи управління, застосовувані технології 

виробничого процесу, організаційні особливості, наявність концепції 

довгострокового планування, особливості маркетингової політики, рівень 

застосування інноваційних підходів на виробництві та в організації системи 

управління (Должанський та Загорна, 2012). Зовнішні фактори слабко або 

взагалі не піддаються коригуванню, у той час як внутрішні фактори 

конкурентоспроможності цілком залежать від обраної стратегії керування 

підприємством. 

Конкурентоспроможність сучасних підприємств прямо пропорційно 

залежить від впровадження інноваційних підходів у процеси управління 

технологічними, виробничими та фінансовими процесами. Підприємства 

машинобудування в порівнянні з іншими промисловими підприємствами 

інтенсивніше здійснюють інноваційну діяльність. Так, у середньому тільки 
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16,2% промислових підприємств у 2017 р. було інноваційно активними, в той 

час як частка інноваційно активних підприємств серед тих, що займаються: 

- виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

складала 34,0%; 

- виробництвом автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів – 30,2%; 

- виробництвом електричного устаткування – 25,2%; 

- виробництвом машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань – 22,6% (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Відсоток інноваційно активних підприємств, 2017 р. 

Примітка: побудовано автором за даними щодо наукової та інноваційної діяльності 

(Державна служба статистики, 2017) 

 

Проте варто відмітити, що у порівнянні з 2015 р. всі ці показники 

зменшилися на понад 3%. Найбільш значним було спадання серед підприємств, 

що займаються виробництвом автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів – на 6,8% (37,0% у 2015 р. проти 

30,2% у 2017 р.). 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у відсотках до загального 

обсягу реалізованої продукції у 2017 р. у промисловості складав всього 0,7%, в 

той час як серед тих підприємств, що займаються: 

- виробництвом комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

складав 3,1%; 
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- виробництвом автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів – 4,4%; 

- виробництвом електричного устаткування – 2,5%; 

- виробництвом машин і устаткування не віднесених до інших 

угруповань – 3,5%. 

Порівняння витрат на інноваційну діяльність українських та 

європейських підприємств машинобудування свідчить про значну різницю не 

лише в абсолютних, але і у відносних показниках (рис. 2.11). Так, корпорація 

Siemens Aktiengesellschaft (Стратегія і світ, 2018) витрачає на інноваційну 

діяльність у 3,26 рази більшу частку від реалізації власної машинобудівної 

продукції. Такий підхід надає можливість європейським підприємствам 

машинобудування розвиватися значно швидшими темпами і використовувати 

більше здобутків Індустрії 4.0. 

 

Рис. 2.11. Витрати машинобудівних підприємств на інноваційну 

діяльність в 2017 р. 

Примітка: складено автором на основі даних (Державна служба статистики, 2018; 

Стратегія і світ, 2018)  

Важливо також враховувати, що реалізована інноваційна продукція може 

бути новою для ринку або тільки для конкретного підприємства. Так, у 
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промисловості 25,3% реалізованої інноваційної продукції є новою для ринку, у 

той час як для підприємств, що займаються виробництвом електричного 

устаткування, цей показник складає 61,7%, виробництвом машин і 

устаткування, не віднесених до інших угруповань – 58,8%. Усе вищезазначене 

свідчить про значний інноваційний потенціал підприємств машинобудування, 

реалізація якого залежить, у тому числі, від впровадження сучасних 

автоматизованих систем управління. Джерела фінансування інновацій наведені 

в табл. Б.4 (Додаток Б). Прямі іноземні інвестиції підприємств 

машинобудування за 2017 р. зросли на 55,8 млн дол США і склали на кінець 

року 826,8 млн дол США. 

У товарній структурі експорту машини, обладнання та механізми, та 

також електротехнічне обладнання у 2017 р. склали 9,9%, засоби наземного 

транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 1,4%, прилади оптичні – 0,4%. 

Машинобудування займає третє місце за часткою в експорті після металургії та 

рослинництва, при цьому в структурі імпорту продукція підприємств 

машинобудування займає перше місце (30%), що свідчить як про потенціал 

розвитку в напрямі імпортозаміщення, так і достатньо високий рівень 

міжнародної конкурентоздатності галузі. 

Капітальні інвестиції в промисловість складають 32% від загального 

обсягу капітальних інвестицій У 2017 р., проте з них всього 2,3% припадають 

на машинобудування, тобто інвестори недооцінюють потенціал розвитку 

машинобудування. Динаміка капітальних інвестицій У машинобудування є 

аналогічною як до загального обсягу капітальних інвестицій, так і до інвестицій 

у промисловість (рис. 2.12). Виникає необхідність у залученні капітальних 

інвестицій для випереджального розвитку машинобудування. 

Важливим напрямком управління підприємствами машинобудування є 

також підвищення ефективності їх економічної діяльності. Це вимагає 

використання сучасних підходів то керування, що дозволяє отримати 

відповідно високий рівень якості управління бізнес-процесами на виробництві 

та у фінансовій області. 
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Рис. 2.12. Динаміка капітальних інвестицій у відсотках до 2010 р. 

Примітка: побудовано автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018)  

 

Сьогодні на багатьох українських підприємствах машинобудування (авіа-, 

авто-, залізнична, ракетно-космічна та хімічна промисловість, 

енергомашинобудування, машинобудування, суднобудування, робототехніка) 

йдуть спроби розробки та впровадження сучасних методів та відповідних 

інформаційних систем управління підприємством. Вони передбачають 

економне виробництво, планування виробництва відповідно до принципу «Just-

in-Time», система планування потреб у матеріалах  (MRP), система планування 

виробничих ресурсів (MRPII) з метою скорочення, а за можливістю, повного 

запобігання основних видів втрат (перевиробництво; нераціональні транспортні 

перевезення, переміщення, операції; виправлення браку; надлишкові запаси; 

простої тощо). Така інформаційна система представляє собою операційне 

середовище, що здатне забезпечити менеджерам та спеціалістам актуальну та 

достовірну інформацію про всі бізнес-процеси підприємства, необхідного для 

планування операцій, їх виконання, реєстрації та аналізу. Така система несе в 

собі опис повного ринкового циклу, від планування бізнесу до аналізу 

результатів діяльності підприємства (Орлов, 2003). На практиці розробка, 
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впровадження та вдосконалення автоматизованих систем управління 

супроводжуються низкою проблем: від простого нерозуміння цілей та завдань 

на підприємстві до нестачі матеріальних ресурсів. 

Одним із напрямків оптимізації роботи, характерних для успішних 

сучасних підприємств, є використання інформаційних технологій, 

спеціалізованих технологій та програм, зокрема, ERP-систем. Вони об’єднують 

інформаційний простір підприємства, роботу його окремих підрозділів та 

реалізують можливість коригування діяльності на кожному етапі виробничого 

процесу шляхом внесення необхідних виправлень з урахуванням змін різних 

факторів. Це дозволяє приймати управлінські рішення з більш глибоким 

аналітичним підґрунтям. 

Із загальноприйнятого розуміння ERP-систем випливає потреба в таких 

рішеннях для холдингів та великих підприємств із багаторівневою структурою 

фінансових потоків та наявністю серійного виробництва. Стандартні засоби 

адміністрування не завжди відповідають потребам малосерійного та 

одиничного виробництва. Для невеликих компаній оптимальним варіантом є 

відносно недорогі виробничі виконавчі продукти з дещо обмеженим 

функціоналом, який, тим не менш, задовольняє потребам підприємства та 

дозволяє переналаштування при змінах у виробництві продукції (збільшення 

об’єму, номенклатури виробів, введення або заміна виробничих ліній, 

врахування додаткових параметрів процесів виробництва та управління тощо). 

ERP-системи можуть використовуватись і на невеликих підприємствах, які 

активно реалізовують бізнес-операції у складному конкурентному середовищі. 

Однією із позитивних властивостей вітчизняних програм є територіальне 

розташування розробника, що забезпечує більш швидку адаптацію функцій та 

форм додатків відповідно до корегувань, які вносяться до законодавства та 

правил обліку. Серед недоліків – морально застарілі технології з додаванням 

деяких нових функцій. Програмне ядро не має адекватної основи в якості 

стратегій та методик управління проектами розробки. Базові математичні 

моделі не сприяють подальшому розвитку програм та приводять до 
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нестабільності кінцевих продуктів. Закордонні системи управління 

відрізняються розширеним функціоналом та високим ступенем стабільності в 

роботі. 

Головними проблемами у впровадженні великих західних програмних 

рішень є: 

1) Непідготовленість підприємств до впровадження: для ефективного 

розсортування корпоративних інформаційних систем у 90% випадків необхідна 

значна реорганізація процесів протікання бізнес-операцій. Функціональність 

імпортних продуктів базується на кращому досвіді в певних напрямках 

промисловості, які мають суттєві відмінності від бізнес-процесів вітчизняних 

підприємств машинобудування.  

2) Низький рівень управління впровадженням: відсутність досвіду у 

спеціалістів, які здійснюють контроль оптимізації мережевої інженерно-

технічної інфраструктури. Кваліфіковане впровадження процесів управління 

перерозподілу ресурсів є одним із найважливіших критеріїв побудування 

успішно функціонуючого робочого середовища підприємства. 

3) Нестача фінансового ресурсу, яка виявлена в результаті нечіткого 

ціноутворення на впровадження систем: використання вітчизняними 

постачальниками програмних ERP-продуктів політики заниження оціночних 

витрат на сукупне оволодіння та інтегрування програмних рішень. Такий підхід 

може привести до повного провалу проекту впровадження АСУ на 

виробничому підприємстві. За оцінками незалежної лабораторії МЕТА Group, 

середня світова сума експлуатаційних витрат на впровадження ERP-систем 

складає більш ніж 50 000 000 доларів, а собівартість робочого місця – близько 

50000 доларів. 

У якості пріоритетних параметрів повинні враховуватись потреби та 

можливості конкурентного підприємства. Вибір системи автоматизації бізнес-

процесів є відповідальним рішенням, яке потребує цілого комплексу 

підготовчих дій. Для підвищення інвестиційної привабливості та ефективної 

роботи крупних підприємств машинобудування з розгалуженою інженерно-
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технічною інфраструктурою оптимальним рішенням буде вибір комплексних 

програмних продуктів західного виробництва. Витрати на впровадження таких 

продуктів можуть складати декілька мільйонів доларів, а вартість володіння – 

3-5% річного обороту підприємства. При відсутності необхідного масштабного 

охоплення всіх сфер бізнес-процесів або для організації обліку в окремих 

сегментах локальної мережі, найбільш раціональним буде використання 

вітчизняних рішень. 

У будь-якому випадку, процес вибору постачальника програмного 

продукту є відповідальним рішенням, яке потребує створення окремого проекту 

з аналізу предметної області та формування структурних переваг. Оптимально 

реалізувати вказаний етап можливо за допомогою залучення кваліфікованих 

консультантів, які володіють спеціальними знаннями, методиками та досвідом. 

Відповідальним процесом є оцінка термінів впровадження та експлуатаційних 

витрат, які потребують розгорнутої аргументації та обґрунтування. 

Впровадження масштабних рішень передбачає реінжиніринг поточних 

бізнес-процесів. Без реорганізації існуючих схем роботи рішення актуальних 

управлінських задач може бути реалізоване не у повному обсязі. У таких 

випадках експлуатаційні витрати на впровадження та обслуговування системи 

можуть бути економічно не обґрунтованими.  

Управління реінжинірингом та впровадженням програм рекомендується 

здійснювати із залученням професійних аутсорсерів, які мають позитивний 

досвід реалізації подібних проектів та відповідну методичну базу. Реорганізація 

та побудова удосконаленої інженерно-технічної інфраструктури виконується із 

внесенням суттєвих змін в інформаційну архітектуру менеджменту та потребує 

висококваліфікованого підходу до її здійснення. 

Початок впровадження ERP-систем супроводжується значними змінами 

існуючих засобів адміністрування. Ступінь готовності до реорганізації 

визначається шляхом усвідомлення керівництвом підприємства 

неприпустимості поточного положення, необхідністю застосування нових 

технологій управління бізнес-процесами для підвищення конкурентних переваг 
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та очікуванням суттєвого поліпшення ефективності та продуктивності 

промислового підприємства. Керівництво компаній має бути готовим до 

внесення послідовних змін до процесу функціонування корпоративної 

інженерно-технічної інфраструктури.  

Відмінними рисами національного впровадження ERP-систем є: 

- відсутність встановлених галузевих практик і стандартів у сфері 

управління бізнес-операціями, у результаті чого обмежується ефективність 

використання функціональності галузевих рішень; 

- низький рівень компетентності інженерно-технічних спеціалістів та 

відповідальних за прийняття рішень співробітників зумовлює помилкову 

оцінку основних критеріїв, параметрів та потреб організації, які 

супроводжуються помилкою у виборі рішень для автоматизації; 

- орієнтованість на цінову політику забезпечує вибір неоптимальних або 

невідповідних продуктів для автоматизації системи управління підприємством 

машинобудування. 

Українське машинобудування відзначається технологічністю, і його 

продукція є конкурентоспроможною, проте попит на нього представлений 

здебільшого країнами СНД. Успішне подальше функціонування галузі вимагає 

виходу на світовий ринок.  Однак протягом останніх 20 років в Україні 

машинобудування втрачає провідні позиції, оскільки на перший план виходять 

металургійна та хімічна промисловості, які поставляють на зовнішній ринок 

сировину на напівпродукти виробництва, що вимагають подальшої обробки. 

Така продукція має низьку додану вартість, що негативно позначається на 

фінансових показниках підприємств та економіки країни в загалом. Подібна 

ситуація характерна і для підприємств машинобудування (Зубаіров, 2011). У 

період із 2001 до 2012 рр. середнє зростання обсягу експорту продукції 

підприємств машинобудування складало 5,2%, у подальшому відбувся спад як 

за абсолютними, так і відносними показниками (табл. Б.2 в Додатку Б). 

Високий рівень конкурентоспрожності мають лише ті підприємства галузі, що 

виробляють продукцію, що не має альтернативи за показниками ціни та якості. 
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До таких можна віднести ПАТ «Мотор Січ», КБ «Південний», 

ПАТ «Турбоатом». 

На рис. 2.13 наведено графік динаміки експорту продукції підприємств 

машинобудівної галузі з 2001 до 2017 р. У Додатку Б представлена аналітична 

інформація щодо діяльності підприємств машинобудування України. 

Основними складовими українського експорту товарів машинобудівної 

промисловості є продукція важкого та залізничного машинобудування, що 

разом складають понад 80% у структурі галузевого експорту. Відповідно до 

проаналізованих статистичних даних, у 2013 р. порівняно з 2012 р. загальний 

експорт цих товарних груп знизився на 15,2% причому експорт залізничних 

локомотивів зменшився на 40%, електричних машин – на 3%, літальних 

апаратів – на 66,1%, суден – на 44,6%, засобів наземного транспорту – на 

35,8%. Позитивну динаміку мав лише експорт ядерних реакторів, котлів, машин 

(зростання експорту на 1,2%) (Собкевич та Шевченко, 2014.). 

 

Рис. 2.13. Експорт продукції підприємств машинобудування за роками 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики, 2018) 
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Однією із причин скорочення експорту продукції машинобудування є 

зменшення товарообігу з РФ. Крім того, спадання пов’язано з тим, що частина 

підприємств машинобудівної галузі знаходяться на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, а також у зоні проведення 

антитерористичної операції. 

Питання підвищення конкурентоспроможності продукції кожне 

машинобудівне підприємство України вирішує самостійно, тому оптимізація 

бізнес-процесів може підвищити стабільність роботи підприємств та випуску 

продукції шляхом коригування відповідних показників. 

Прийняття ефективних управлінських рішень можна досягнути 

використанням сучасних інформаційних технологій, що забезпечить 

достовірність, повноту, своєчасність інформації щодо наявних або 

прогнозованих технологічних та фінансових процесів, а також можливість 

попереднього їх моделювання для проведення аналізу та прогнозування 

результатів діяльності на кожному з етапів діяльності. 

Проте варто відмітити наявність деякого дисбалансу у впровадженні АСУ 

та ERP-систем в Україні на сьогодні в сторону автоматизації та інформатизації 

таких бізнес-процесів, як поставки, продаж та адміністративно-фінансове 

управління. Також характерним є відтермінування (або ігнорування) проблем 

автоматизації основних виробничих процесів і задач управління ресурсами 

виробничого рівня. 

На ряді підприємств машинобудування на рівні виробництва сьогодні 

переважає локальна автоматизація. При цьому універсальна інформаційна база 

для обліку та керування процесами та ресурсами для забезпечення виробництва 

на всіх рівнях підприємства відсутня, що знижує узгодженість виробничих та 

фінансових операцій. 

У той час, як на адміністративно-господарському рівні ERP-системи 

забезпечують облік усіх процесів та документації, що стосуються фінансового 

стану підприємства, на виробничому рівні такий контроль не здійснюється. Це 

може призвести до зниження ефективності економічної діяльності 
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підприємства машинобудування, оскільки саме від особливостей процесу 

виробництва продукції залежить її якість, здійснюється більшість витрат, 

з'являється додана вартість, що в значній мірі визначає 

конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку. Таким чином, з 

ланцюжка автоматизованого контролю та керування підприємством 

випускається основна частина – безпосередньо виробничий процес. Для 

вирішення проблем керування підприємством та підвищення його економічної 

ефективності необхідна система  управління виробничими процесами в режимі 

реального часу, здатна здійснювати коригування виконання окремих операцій 

із метою оптимізації виробничних процесів підприємства загалом. 

 

 

2.2. Вплив автоматизованих систем управління на діяльність 

підприємств машинобудування 

 

Економічна ефективність управління підприємством може бути 

забезпечена за умов рішення багатьох задач, таких як висока якість проведення 

контролю, наявність повної і достовірної інформації про стан процесів, 

відповідність АСУ, що використовується, задачам підприємства тощо. 

Легковажність по відношенню до цих факторів призводить до зниження або 

втрати економічної ефективності управління. Це є характерним і для інших 

елементів АСУ, але для успішного керування виробництвом на нижніх рівнях 

цей підхід є особливо важливим. Саме тут можна отримати якісну інформацію, 

необхідну та достатню для прийняття управлінських рішень. Показниками 

якості інформації є її оперативність та об'єктивність (Леньшиков та Кумінов, 

2002). 

Оперативність дозволяє: 

− своєчасно виявляти вузькі та проблемні місця виробництва, 

забезпечуючи тим самим можливість оперативно впливати на процес; 
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− у режимі реального часу контролювати завантаження та технічний 

стан виробничого обладнання; 

− керувати ключовими показниками виробництва не за нормативними 

параметрами, а за їх реальним поточним станом. 

Достовірність забезпечує: 

− оптимізацію виробничих процесів на основі їх об'єктивного аналізу; 

− підтримку заданих виробничих показників: продуктивності, якості 

продукції, собівартості; 

− виключення людського фактору при вирішенні облікових задач. 

Саме тому питання автоматизації діяльності підприємством 

машинобудування є складним і комплексним, і тому вимагає узгодженості в 

роботі всіх складових ланок (Нечепуренко, 2016b). 

Інвестиції в правильний вибір АСУ є важливим процесом, який включає 

людей із різних рівнів організації та відділів для того, щоб цей вибір підвищив 

продуктивність, знизив експлуатаційні витрати, збільшив ефективність та 

доходи тощо. 

Але з такою кількістю варіантів, доступних сьогодні, підприємство 

повинно мати чіткі критерії відбору, щоб прийняти правильне  

рішення та вибрати АСУ, яка найкращим чином відповідає  

його бізнес-потребам. Для того, щоб прийняти оптимальне  

рішення щодо АСУ для підприємства, можна рекомендувати наступні кроки 

(рис. 2.14). 

Крок 1. Оцінка підприємницької діяльності підприємства. 

На цьому кроці необхідно дати відповідь на запитання, чому для 

конкретного підприємства автоматизована система управління є необхідною; 

якщо на підприємстві вже використовується АСУ, які причини заміни її на 

іншу. 

Бажано визначити список побажань про всі основні та особливі вимоги, 

які очікуються від нового постачальника АСУ. Також корисним буде список 

очікувань щодо вдосконалення бізнес-процесів, таких як кращі інструменти 
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звітування, оцінка стратегії, підвищення ефективності, економія коштів та 

контроль, зростання та відповідність завданням. 

 

Рис. 2.14. Послідовність кроків для успішного вибору ERP-рішення та 

його постачальника 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Крок 2. Призначення команди для вибору АСУ та дотримання процесу 

структурованого відбору. 

Якщо було прийнято рішення про вибір АСУ, необхідно призначити 

команду, яка пройде весь процес від початку до кінця. Зазвичай ця команда 

повинна складатися з корпоративних працівників та керівників компаній, але 

також повинна включати відповідних працівників з різних організаційних 

рівнів та відділів для того, щоб нова система вирішувала всі існуючі проблеми. 
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Керівником команди має бути людина із знанням існуючої системи та її 

проблем. 

Крок 3. Оцінка вимог до бізнесу та ресурсних обмежень. 

Що нам потрібно для досягнення мети? Призначена команда повинна 

вивчити бізнес-процеси на підприємстві та підготувати перелік необхідних 

вимог, які повинні бути присутніми в рамках нової АСУ. Важливими є 

функціональність, адаптивність та чутливість системи до змін. 

Крок 4. Спілкування з потенційними постачальниками. 

На цьому кроці необхідно розглянути такі питання, як область 

застосування, величина охоплення завдань, наявність структурованої 

методології впровадження, можливість віддаленої підтримки у випадках, коли 

система впроваджується у підрозділах машинобудівного підприємства, 

територіально віддалених один від одного. 

Крок 5. Визначення критеріїв вибору за особливостями АСУ. 

Важливо визначити критерії вибору під час пошуку потрібного ERP-

рішення, а також створити оціночну картку, щоб отримати всі функції ERP-

системи від конкретного постачальника. При створенні критеріїв вибору можна 

користуватись такими параметрами, як річні витрати, масштабованість, 

мобільність, основні модулі, автоматизація робочого процесу, бізнес-аналітика 

та звітність, безпека та шифрування, інтеграція тощо. 

Одним із варіантів оцінювання є зведення даних за обраними критеріями 

у таблицю, де визначається оцінку для кожної функції, яку надає конкретний 

постачальник АСУ. Після закінчення градації характеристик різних ERP-рішень 

визначається загальна оцінка для кожного постачальника. 

Крок 6. Визначення критеріїв вибору постачальників АСУ. 

Оптимальним є вибір серед 5-10 постачальників АСУ. Важливо 

визначити критерії вибору під час пошуку потрібного постачальника ERP-

рішення, а також створити оціночну картку, як і на попередньому кроці. Серед 

критеріїв можна назвати такі, як оцінка бізнесу, технічні вимоги, фінансові 

сили постачальника, майбутній план розробки продукту постачальника, 
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вартість ліцензії, витрати на навчання, підтримка клієнтів, корпоративні 

цінності постачальника тощо. Після надання оцінок за кожним критерієм 

визначається результат для кожного постачальника АСУ. 

Крок 7. Порівняння результатів та презентація обраних АСУ від обраних 

постачальників. 

Після підсумовування результатів за попередніми двома етапами (кроки 5 

та 6), необхідно порівняти загальний рахунок, отриманий для кожного 

постачальника АСУ. До 2-3 постачальників із найвищими оцінками 

надсилається запит демонстрації можливостей системи. Необхідно 

зосередитися на областях, які є критичними для конкретного підприємства. 

Крок 8. Вибір переможця та формалізація плану проекту для 

впровадження АСУ 

Після вибору найкращого рішення ERP, наступним завданням є 

ініціювання відносин між клієнтом і продавцем та початок процесу 

впровадження. Цей процес починається із завершення договору про надання 

послуг, ліцензії та обслуговування.  

Треба відзначити, що часто існуючі АСУ або пропозиції постачальників 

ERP-рішень не задовольняють вимогам конкретного підприємства, тому постає 

задача розробки та впровадження власних  автоматизованих систем управління. 

Під час впровадження власних АСУ виникає безліч проблем, які тягнуть 

за собою багато нюансів, такі як затримки в установці системи, непередбачені 

трудові, а також фінансові витрати. Всі ці питання повинні бути вирішені 

керівним персоналом на етапі проектування автоматизованої системи в 

максимально короткі терміни (Нечепуренко, 2017a). 

При впровадженні будь-яких автоматизованих систем управління, 

виникають загальні проблеми та завдання перед організацією (Добак, Жуков та 

Оршанко, 2016), серед яких варто виділити: 

1. Відсутність постановки завдання менеджменту на підприємстві. 

Найважливічим чинником, що визначає ефективність діяльності 

підприємства загалом та успішність проекту впровадження АСУ, є чітка, 
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обґрунтована, структурована система завдань менеджменту. У зв'язку з цим, 

першочерговою задачею для керівництва є формалізація ланцюгів управління 

(підрозділів та зв'язків між ними), в які імплементується АСУ. У переважній 

більшості випадків, для виконання цього завдання залучення професійних 

консультантів є необхідним. 

2. Необхідність реорганізації об'єкта або повна зміна організації. 

Вказана проблема полягає в тому, що роботу відділу, який проходить 

автоматизацію, доведеться повністю вивчити і проаналізувати. На основі 

отриманих результатів необхідно реорганізувати структуру, щоб підприємство 

не понесло збитки під час впровадження системи, а також із метою підвищення 

якості процесу автоматизації та досягнення його оптимальності. 

3. Підвищення рівня навантаження на співробітників під час 

імплементації АСУ.  

На певних етапах впровадження автоматизованих систем управління 

тимчасово підвищується кількість задач, що виконують працівники. Це 

зумовлено тим, що співробітникам доведеться не тільки проходити 

перенавчання для роботи з новими технологіями, а й виконувати роботи згідно 

зі своїми прямими обов'язками. Тому керівник підприємства або підрозділу, де 

відбувається впровадження, має запропонувати робітникам певні заходи, що 

сприятимуть підвищенню мотивації до отримання знань щодо роботи із АСУ, 

наприклад, фінансового або організаційного характеру.  

4. Безпека впровадження системи і безпека системи загалом. 

Ці проблеми варто вирішувати на етапі складання технічного завдання з 

розробки та впровадження системи на підприємство. Повинні бути розглянуті 

наступні аспекти модернізованого об'єкта: 

- загальні відомості про функціонування об'єкта; 

- процеси, які можуть бути піддані автоматизації; 

- можливі проблеми під час роботи автоматизованої системи. 
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Отримані при цьому дані мають служити основою для обліку можливих 

нюансів, які можуть будь-яким чином спричинити за собою збій або вихід із 

ладу системи автоматизації. 

5. Необхідність зміни в інформаційних технологіях та веденні 

підприємницької діяльності. 

Якщо планується реальне, а не номінальне впровадження інформаційної 

системи або АСУ, необхідно розуміти, що це обов'язково призведе до змін в 

управлінні процесами на підприємстві, у тому числі – фінансових.  

Пояснюється це тим, що рішення, які приймаються керівниками кожного 

відділу, відповідно до їх рівня та функціональних обов’язків, надходять до 

модулей, що виконують облік та контроль рішень. У результаті підвищується 

відповідальність керівників підрозділів та контрольованість ситуації, 

спрощується планування фінансових операцій, оцінка стану підприємства в 

режимі реального часу та його прогнозування на визначений період. 

Наявність інформаційної бази надає можливості керівництву отримувати 

повну та своєчасну інформацію «з перших рук», що зменшує ймовірність 

ненавмисного або спеціального спотворення даних. Імплементація АСУ на 

промислове підприємство призводить до значних перетворень процесу 

управління бізнес-процесами. Будь-яка операція, що входить до складу БП, 

після її проведення автоматично відображається в системі у вигляді відповідної 

документації з указанням стартового документа. При цьому відповідальні 

працівники, що супроводжували виконання операції, не можуть видалити 

інформацію про її проведення, вони мають право лише на обмежені та 

контрольовані зміни. 

6. Опір працівників об'єкта автоматизації. 

При впровадженні автоматизованої системи управління виникають 

перешкоди з боку співробітників. Перш за все, це пов'язано з психологічними 

факторами людини, такими як: консерватизм, страх перед нововведеннями, 

побоювання можливості втратити роботу (процес автоматизації пов'язаний зі 

скороченням числа виконуваних персоналом об'єкта робіт, що, своєю чергою, 
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тягне за собою незатребуваність деяких працівників). Застосування 

автоматизованої системи управління істотно збільшує відповідальність 

персоналу за їх дії. Варто згадати про те, що багато систем автоматизації 

можуть контролювати роботу персоналу об'єкта, що також сприяє виникненню 

негативної реакції з боку співробітників. 

Якщо керівництвом підприємства було прийнято стратегію автоматизації 

діяльності, воно має забезпечити умови для її успішної реалізації: створити 

робочу группу для імплементації АСУ на підприємстві, твердо дотримуватись 

обраного курсу та підтримувати у працівників розуміння невідворотності змін. 

Неготовність до змін, небажання впровадження нових технологій та підходів в 

управлінні виникають іноді навіть у керівників найвищого рівня, тому керівник 

проекту має бути наділений розширеними повноваженнями. Також позитивним 

є рішення підтримувати всі прийняті організаційні зміни виданням відповідних 

наказів і письмових розпоряджень. 

7. Постійний контроль за системою. 

Проблема, насамперед, пов'язана з тим, що за багатьма вузлами і 

агрегатами автоматизованої системи управління потрібен постійний контроль 

для стабільної і правильної роботи системи. Своєю чергою, це може 

спричинити за собою необхідність в розширенні кола посадових обов'язків, які 

виконують працюючі співробітники, або залучення додаткових фахівців, що, 

своєю чергою, несе додаткові витрати. 

8. Формування кваліфікованої групи впровадження та супроводу системи, 

керівника групи. 

Для підвищення ефективності результату, імплементацію масштабних 

АСУ здійснюють відповідно до такого сценарію: з працівників підприємства 

формують робочу групу (зазвичай 3-6 робітників різного рівня), що отримує 

знання щодо роботи із системою в максимально повному обсязі. Далі ця робоча 

група стане відповідальною за впровадження АСУ на підприємстві та її 

супровід. Обґрунтуємо переваги дотримання такого сценарію: по-перше, 

наявність кваліфікованих спеціалістів зі знаннями особливостей впровадженої 



130 

АСУ на самому підприємстві сприяє оперативно розв'язувати робочі задачі як 

під час імплементації системи, так і в ході її експлуатації. По-друге, такий 

підхід є істотно дешевшим за користування послугами сторонніх організацій. 

Отже, створення кваліфікованої робочої групи є необхідною умовою для 

успішного впровадження АСУ (Кузьмін та Горячка, 2013). 

Головним завданням при цьому є правильний вибір двох ключових посад: 

керівника групи та адміністратора системи. Керівник групи повинен мати, 

щонайменше, базові знання інформаційно-комп'ютерних технологій, а також 

високий рівень кваліфікації в галузі менеджменту за напрямом діяльності 

підприємства. 

До інших членів робочої групи висувається ряд вимог, таких як високий 

або достатній рівень знань в області інформаційних технологій, здатність до 

навчання, гарні соціальні навички, високий рівень відповідальності, 

дотримання трудової дисципліни, готовність до ненормованого робочого 

графіка тощо. Окремо відзначимо важливий аспект при виборі адміністратора. 

Оскільки він матиме доступ до значних обсягів інформації, що можуть містити 

стратегічне значення або комерційну таємницю,  вибір працівника на цю 

посаду є особливо відповідальним. 

У випадку, коли один із членів робочої групи вибуває з її складу, 

отримання запланованого результату може бути відтерміноване на 

невизначений термін, що пов'язано з витратами часу на пошуки нового фахівця 

та його навчання. Тому необхідно передбачити систему мотиваційних та 

стримуючих заходів, що стимулюватимуть фахівців продовжувати роботу на 

підприємстві в рамках групи протягом визначного періоду, необхідного для 

впровадження та налаштування АСУ. Коли група сформована, а ролі визначені, 

перед керівником проекта постає задача чіткого визначення завдань, що 

виконуються кожним із фахівців, планування задач, форми та терміну звітності 

щодо виконання поставлених задач. 

Усі перераховані вище проблеми виникають під час впровадження 

автоматизованої системи на підприємстві. Рішення багатьох із перерахованих 
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проблем є відомими і мають бути враховані керівним складом підприємства. 

При впровадженні системи необхідно взяти до уваги особливості організаційної 

структури підприємства, його специфіку. Також у ході впровадження можуть 

виникнути й додаткові проблеми, пов'язані з безліччю факторів роботи 

підприємства, видом виробничих робіт, а також робочим персоналом. Крім 

того, варто відзначити, що при впровадженні автоматизованих систем 

управління необхідно враховувати, що такі системи будуть потребувати 

постійної модернізації, яка повинна проводитися паралельно з удосконаленням 

інших процесів підприємства. Дані зміни повинні бути спрямовані на 

підвищення ефективності та якості виробництва. 

Використання автоматизованих систем управління належить до сфери 

управлінської праці, де вплив на виробництво визначається кількісно 

вимірюваними показниками, такими як (Федоренко, 2007): 

- приріст прибутку; 

- збільшення обсягів реалізації продукції; 

- зростання продуктивності праці; 

- зниження фондомісткості; 

- збільшення фондовіддачі; 

- прискорення оборотності оборотних коштів; 

- збільшення рентабельності виробництва; 

- зменшення невиробничих витрат; 

- зниження трудомісткості продукції; 

- зменшення обсягів незавершеного виробництва; 

- зниження собівартості продукції; 

- економія заробітної плати; 

- зменшення втрат робочого часу; 

- підвищення культури виробництва; 

- підвищення рівня організаційної роботи; 

- поліпшення умов праці; 

- підвищення якості продукції; 
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- підвищення кваліфікації виробничого персоналу; 

- зростання технічного рівня оснащення виробництва. 

Внаслідок модернізації АСУ на підприємстві або її заміни на таку, що 

краще відповідає його потребам, досягаються як економічні, так і соціальні 

покращення: збільшення обсягу та підвищення якості виробленої продукції, 

удосконалення синхронності випуску продукції, зменшення трудових витрат 

різного типу, зростання рівня задоволеності робітників своєю працею, 

підвищення кількість працівників, що довго працюють на підприємстві і, 

відповідно, зменшення необхідності працевлаштування нових робітників, що 

потребують часу для повного включення у трудовий процес. Проте не всі 

елементи економічного та соціального ефекту мають кількісний вияв, що 

призводить до необхідності комплексної оцінки ефективності управління, 

причому за різними показниками (як кількісними, так і якісними). 

Оптимізація задач планування, обліку та регулювання на базі 

комплексного аналізу виробничої ситуації реалізується за допомогою 

автоматизованих систем управління. При цьому рішення задачі вибору 

оптимального варіанта, наприклад, способу отримання заготовки надає 

можливість сформувати оптимальну потребу в матеріалах (по підприємству, 

концерну тощо), встановлювати та регулювати завантаження обладнання та 

устаткування, визначати потребу в ньому, формувати раціональний виробничий 

план виробництва, оцінювати необхідність та доцільність впровадження нових, 

більш прогресивних, технологічних процесів.  Крім того, скорочення 

тривалості технологічної підготовки виробництва за рахунок оптимізації 

вертикальних та горизонтальних інформаційних потоків сприяє збільшенню 

продуктивності праці. 

Ключову роль у впровадженні передового досвіду в управлінні об’єктами 

відіграють сучасні інформаційні системи, зокрема, ERP-системи. Процес 

управління підприємством охоплює величезну кількість даних, які необхідно 

архівувати та класифікувати відповідно до різних критеріїв, що охоплюють 

потреби тактичних та стратегічних управлінських рішень. Основним питанням 
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для управління ефективністю процесу є використання відповідного 

програмного забезпечення. Найважливішими областями, охопленими ERP-

системами, є: 

- стратегічне планування нерухомості, ділових операцій, вимог до кадрів, 

прогнозування майбутнього валового продукту; 

- планування та управління об’єктами з точки зору асигнувань, 

інвентаризації, класифікації; 

- управління кадрами; 

- управління технічним обслуговуванням як з попитом, так і з плановим 

(профілактичним) обслуговуванням; 

- управління надзвичайними ситуаціями, включаючи планування та 

відновлення стихійних лих, інформацію про безпеку; 

- управління капітальним проектом, що стосується будівництва / 

реконструкції, управління переміщенням; 

- управління орендою за допомогою майнових фінансових даних; 

- управління активами, що стосуються амортизації, обладнання, меблів, 

ліній зв’язку, телекомунікацій тощо; 

- побудова інтеграції управління інформацією; 

- стійкість із точки зору енергетичних показників, сертифікація будівель тощо. 

Точний та повний аналіз виробничих та бізнес-процесів для підприємств 

машинобудівної галузі є необхідним, оскільки визначає рівень управління та 

адаптивності до змін та у великій мірі зумовлює економічну ефективність 

діяльності промислових компаній. Використання ERP-технологій дає наступні 

переваги: 

1) Гнучкий робочий план. 

Рішення з планування ресурсів підприємства за допомогою ERP-систем, 

активно підтримує адаптацію та оптимізацію існуючих та нових виробничих 

процесів. Інструменти для промисловості забезпечують необхідну гнучкість. 

Управлінські рішення для підприємств машинобудування, отримані шляхом 

використання ERP-систем, також надають важливі дані для тактичних та 
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стратегічних рішень за допомогою обчислювального аналізу виробничих 

замовлень та проектів. Крім того, бізнес-процеси стають значно ефективнішими 

завдяки швидкому отриманню інформації про критичні показники, такі як 

рівень зносу та утилізація машин та обладнання, детальна інформація про 

проект та точне завантаження. 

2) Можливість зміни характеристик та вартості. 

Детальний аналіз відповідно до опису процесів та наявного обсягу 

витратних матеріалів може внести зміни до виробничих процесів, наприклад, 

збільшити список комплектуючих частин навіть під час поточного 

виробництва. Інтегроване управління версією робочих планів дозволяє швидко 

змінювати декілька характеристик матеріалу та виробничих потужностей під 

час планування виробництва. 

3) Планування витрат. 

Застосування ERP-систем дозволяє з високою достовірністю попередньо 

визначити у робочих планах та уточнити після розрахунку виробничих витрат. 

За необхідності може бути визначена погодинна вартість машини до дня з 

використанням окремого календаря. Крім того, можливе визначення 

деталізованої сукупності витрат на придбання та виготовлення виробів із 

партіями та серійними номерами (Бізнес рішення PART, 2016). 

4) Планування потужностей. 

Пропускна здатність обладнання загалом та окремих його частин може 

бути визначена з високою точністю, базуючись на відомостях про операції та 

календарний план завантаження для виробництва замовлень. Плани роботи 

можна налаштовувати для кожної машини/устаткування окремо. Ефективність 

запропонованого плану та наявність вузьких місць під час графічного 

планування деталей визнається на ранній стадії, що надає можливість розробки 

альтернативного плану завантаження. Послідовне планування виробничих 

замовлень може бути  представлено оптимально за допомогою діаграми Ганта 

(Михайлова, Сазонов та Петров, 2017). 

5) Управління якістю. 
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Застосування ERP-систем реалізує повністю інтегроване управління 

якістю: гнучкі та налаштовувані плани випробувань для елементів списку, 

робочих позицій та окремих видів продукції, що виробляється. На основі 

інтегрованої системи обміну повідомленнями всі необхідні контрольні дії є 

розрахованими та документально підтвердженими. Крім того, в системі можуть 

зберігатися заключні звіти про управління якістю для відображення результатів 

випробувань та налагоджувальних процесів. 

6) Управління матеріалами. 

Інтеграція планування матеріалів надає можливість швидкого аналізу 

відсутніх деталей для виробничих замовлень. Ряд ERP-систем реалізують 

функцію повного відображення аутсорсингу виробничих етапів з наданням 

матеріалів за ключовим словом, наприклад, «токарний верстат». Існує функція 

відсилання інформації про недостатність матеріалів для їх закупівлі у 

відповідний підрозділ підприємства. Простежуваність життєвого циклу 

продукції на виробництві може бути реалізована при використанні або 

виробництві пакункових і серійних номерів для окремих партій продукції з 

відповідною реєстрацією даних у системі. 

7) Управління комунікаціями. 

Застосування АСУ призводить до підвищення продуктивності та 

оперативності за допомогою відкритих комунікацій, підключення кожної ланки 

до спільної інформації, що покращує співпрацю та підвищує точність шляхом 

спільного використання документів, даних, онлайнових нотаток, вкладень, 

інших каналів зв’язку. 

8) Управління проектом загалом. 

Окремі виробничі операції, об’єднані в одному технологічному процесі  

виробництва продукції, надають можливість повного аналізу всіх процесів, не 

залишаючи поза увагою операції налагоджування та процес закупівель 

необхідних витратних матеріалів. Оформлення всіх документів для відповідних 

процесів стає автоматизованим, що спрощує документообіг на підприємстві та 

реалізує прозорість фінансової звітності. Основними цілями систем управління 
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документами є підвищення якості прийняття рішень, підвищення 

продуктивності праці, формалізація процесів організаційного управління, 

технологічний обмін даними з іншими документними системами, сувора 

регламентація доступу до неструктурованої корпоративної інформації, а також 

контроль виконання бізнес-процесів. 

Переваги електронного документообігу полягають у підвищенні якості 

обслуговування клієнтів, ефективності обробки інформації, захищеності 

інформації та продуктивності праці, а також у зниженні витрат на діловодні 

операції та зберігання інформації (Шаповалова та Максишко, 2015). При цьому 

до переваг автоматизації роботи з електронними документами можна віднести 

підвищення рівня відповідності мінливим регулятивним вимогам; забезпечення 

несуперечності; стандартизацію; підвищення ефективності; підвищення 

швидкості реагування; удосконалення процесів; узагальнення досвіду; більше 

задоволення персоналу від виконуваної роботи тощо. 

Більш деталізовані управлінські цілі для досягнення кращої 

продуктивності внаслідок автоматизації системи управління на 

машинобудівному підприємстві можуть бути визначені так: 

1) Категоризація простоїв відповідно до критеріїв їхнього походження з 

метою зменшення кількості пробілів за допомогою інструментів контролю 

якості. 

2) Збільшення використання показників загальної ефективності 

обладнання, які враховують доступність, продуктивність та якість процесу, щоб 

ефективніше контролювати обладнання та обладнання. 

3) Зниження витрат на виробництво та технічне обслуговування – 

розрахунок вартості аварійних машин може потенційно призвести до кращого 

розподілу ресурсів підприємства. 

4) Підвищення робочого часу інструментів за допомогою наявних 

технологічних та матеріальних інновацій. 
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5) Реалізація регулярних технічних перевірок (запланованих, 

профілактичних і автономних), які забезпечують відсутність простоїв у роботі 

та безпеку об'єкта. 

6) Стабілізація виробничих процесів, яка включає в себе декілька 

аспектів, таких як встановлення стандартів виробництва, норм регулювання 

устаткування та заміни інструментів. 

Аналіз відгуків користувачів автоматизованих систем управління на 

підприємствах показав, що їх використання може мати і певні недоліки: 

− використання АСУ може призвести до погіршення комунікацій. 

Коли система управління ресурсами підприємства повністю реалізуватиметься, 

скасовується необхідність безпосереднього зв’язку з іншими відділами або 

департаментами. Це може призвести до того, що зміни або коригування не 

передаються необхідним адресатам, які не пов’язані з виконавцями певних 

технологічних операцій безпосередньо, але їхня недостатня поінформованість 

призведе до негативних наслідків; 

− неповністю прогнозовані витрати: існують значні інвестиційні 

витрати, пов’язані з необхідністю придбання апаратних засобів, програмного 

забезпечення та оплати консультаційних послуг, що не завжди можна 

попередньо визначити в повному обсязі; 

− складна оцінка отримуваних нематеріальних благ: незважаючи на 

те, що існують явні можливості та переваги для ERP-рішень у процесі 

упорядкування процесів та зменшення дублювання даних, важко оцінити їхню 

економічну ефективність, поки система не буде впроваджена в процес 

управління повністю; 

− передача даних від виробництва до АСУ може зайняти більше часу, 

ніж передбачалося, що особливо характерно для відокремлених підрозділів 

машинобудівного підприємства; 

− для ряду українських підприємств електронний документообіг є 

недостатнім для звітності, що призводить до дублювання електронної та 

паперової документації; 
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− автоматизовані системи управління потребують постійного 

перегляду та  вдосконалення для того, щоб забезпечувати відповідність 

мінливій ситуації у виробництві та на ринку; 

− відсутність призначених ресурсів для підтримки організаційних 

змін, оскільки основна увага приділяється технічній підтримці впровадження 

АСУ в технологічний та фінансовий процеси; 

АСУ є не тільки технічним інструментом, а соціально-технічною 

системою, яка спирається на людей, що мають змінити практику своєї роботи. 

Для найбільш ефективного впровадження АСУ всі вищезгадані фактори 

мають бути проаналізовані, і питання застосування автоматизованих систем 

управління на виробничому підприємстві є комплексним. Реалізація АСУ є 

безперервним процесом, для позитивного впровадження якого необхідно 

переконатися, що нова система може дозволити користувачам робити те, що 

вони могли б зробити у попередній системі або за її відсутності, заохочувати 

ефективний діалог та взаємодію з користувачами, а також надавати 

користувачам можливість експериментувати із новою АСУ. 

Точна інформація про справжній стан об'єкта та його технічні та 

економічні параметри суттєво впливає на процес прийняття управлінських 

рішень. Саме тому інформаційні системи управління сьогодні реалізуються так 

часто. Дослідження впливу системи інформаційної підтримки, проведені на 

основі порівняння даних щодо ефективності управління до впровадження 

системи управління інформацією і після її реалізації, довели, що надання 

підтримки через інформаційну систему обслуговування допомагає 

підприємству досягти вищого рівня показників загальної ефективності 

обладнання. Незважаючи на обмеження цього набору даних, результати 

забезпечують краще уявлення про виробничі процеси та вказують на 

важливість використання інформаційних систем в управлінні об'єктами. Проте 

кожна компанія також повинна брати до уваги витрати, пов'язані з 

впровадженням систем ERP, MES або CRM, які зазвичай є значними. Для того, 

щоб побачити загальний ефект, необхідно порівняти заощадження зі 
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скорочення простоїв, зменшення витрат тощо, із загальною вартістю, 

пов'язаною з реалізацією управлінських систем. 

Управління процесом обслуговування виробничого підприємства можна 

представити як взаємодію окремих блоків: набори даних, інформаційні 

технології, алгоритми та рішення (рис. 2.15). На основі запропонованих 

моделей технічного обслуговування (Клос та Паталас-Малішевська, 2013) 

пропонується модель підтримки технічного обслуговування ERP-систем. 

Модель охоплює набір даних, важливі звіти та основні функції ERP-системи, 

які роблять технічну підтримку ефективнішою. Крім того, модель повинна 

включати в себе алгоритми інформаційних технологій та обробки даних. 

Область «Набори даних» містить інформацію за такими темами: запасні 

частини; постачальники запасних партій; основні операції; прихильність 

працівників; виробничі ресурси; виробничі події; вимоги щодо продуктивності; 

час роботи (початок, зупинка, затримка тощо); матриця переходів; сервісна 

діяльність; основні витрати; замовлення на утримання; розклад основних 

питань; технічна документація. 

 

Рис. 2.15. Управління процесом технічного обслуговування виробничого 

підприємства 

Примітка: складено автором на основі (Клос та Паталас-Малішевська, 2013) 
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Область «Інформаційні технології» відповідає за такі пункти: 

повідомлення про відмову (SMS, електронна пошта тощо); реєстрація онлайн-

даних із виробничої зони; звіт про технічне обслуговування. 

Область «Алгоритми» виконує такі задачі: розрахунок бонусу 

працівників технічного обслуговування; планування замовлень на технічне 

обслуговування; визначення ймовірності поломки. 

Область «Рішення» відповідає за вирішення таких питань: аналіз та 

модернізація виробничого ресурсу; розмір і вартість складу запасних частин; 

кількість та кваліфікація працівників у сфері технічного обслуговування; вибір 

постачальників запасних частин; вибір працівників технічного обслуговування; 

оцінка замовлень на обслуговування та працівників; частота перевірок 

виробничих ресурсів; пріоритет замовлень технічного обслуговування. 

Щоб отримати функціональність ERP-системи у сфері технічного 

обслуговування, необхідно підтримувати набір рішень, важливих для 

функціональної сфери. Дані, зареєстровані в базі даних ERP-системи, 

дозволяють розробляти алгоритм оцінки працівників технічного 

обслуговування. Алгоритм може автоматично розрахувати зарплату та премії 

для кожного працівника технічного обслуговування в місяць. Для розрахунку 

заробітної плати та премії для обслуговуючого персоналу необхідно 

враховувати такі аспекти: 

- особиста відповідальність за кожне завдання з технічного 

обслуговування; 

- оцінка кожної задачі з технічного обслуговування; 

- час завершення робіт з технічного обслуговування; 

- капітальний ремонт / налаштування / час відновлення після аварій. 

Остаточна оцінка працівника технічного обслуговування може бути 

безпосередньо розрахована в грошовому еквіваленті. Загальний  

щомісячний бюджет премій та заробітної плати розподіляється  

серед працівників технічного обслуговування на основі підсумкових оціночних 

акцій. 
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В цьому і полягає ідея авторського бачення поняття «моделювання 

технологічного обслуговування з використанням ERP-технологій» як 

інструменту систем передачі, обробки, аналізу, контролю,  

зберігання інформації, який забезпечує систематизацію модулей  

виробничих і адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і 

управлінський облік.  

Незалежну оцінку аспектам впровадження ERP-систем  

надають різні консалтингові компанії, однією з яких є Panorama  

Consulting Solutions, яка щороку надає звіт щодо особливостей застосування 

ERP-систем. 

У звіті (Консалтингові рішення «Панорама», 2017) були використані дані 

від 342 організацій у різних галузях промисловості. 

Проведений аналіз вищевказаного звіту показав такі характерні риси, що 

притаманні широкому колу індустріальних підприємств. 

1. Вартість та тривалість впровадження ERP-систем знижується в 

порівнянні з минулими роками. 

Ця тенденція, безумовно, є позитивною, проте зниження витрат часто 

означає обмеження функціональності ERP-систем, відмову від довготривалої 

технічної підтримки, а зменшення часу на впровадження може зумовлюватись 

мінімальною кількістю тестувань перед безпосереднім використанням у 

виробничому процесі, що за певних умов може стати критичним для 

підприємства. 

2. Обмежене застосування хмарних технологій для зберігання, обробки та 

передачі даних. 

Загальні причини неприйняття хмарних систем включають потенційний 

ризик втрати даних (72% респондентів) та ризик порушення безпеки (12% 

респондентів). Що стосується підприємств машинобудівної галузі України, 

значна їх частка має стратегічне значення, що зумовлює особливий підхід до 

зберігання даних. Тому, на нашу думку, ця риса буде притаманна українському 

машинобудуванню тривалий час. Проте приватні підприємства, що виконують 
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замовлення для широкого кола споживачів, цілком позитивно ставляться до 

такого підходу, оскільки він дозволяє скоротити витрати на апаратне 

забезпечення для зберігання великої кількості даних. В умовах дрібносерійного 

або одиничного виробництва, при регулярному переналаштовуванні систем та 

обладнання, хмарні технології є шляхом до зменшення навантаження на IT-

відділи підприємств. 

3. Індивідуальний підхід при впровадженні ERP-систем є непростим, але 

необхідним. 

Більшість ІТ-директорів ставляться до настроювання програмного 

забезпечення негативно, оскільки це висуває додаткові вимоги як до ERP-

систем, так і до компаній, що здійснюють технічний супровід їх використання 

на промислових підприємствах. Проте у переважній більшості випадків (88%) 

до вихідного коду вносяться певні зміни. Під час впровадження ERP-систем 

налаштовування є необхідним і часто складним, однак його потрібно проводити 

прискіпливо, щоб пом'якшити ризики перевитрати коштів, надмірні складності 

та нездатність виконувати майбутні модернізації. 

4. Збільшення рівня виправданих очікувань та відчутних переваг після 

впровадження ERP-систем. 

Опитування показали, що більшість організацій отримали реалізацію 

планів та задоволені своїми інвестиціями. Це говорить про те, що незважаючи 

на проблеми, із якими вони можуть зіткнутися під час впровадження, більшість 

організацій отримують позитивну рентабельність інвестицій у порівнянні з 

минулими роками. 

5. Підприємства інвестують більше в організацію управління змінами та 

реінжинірингу бізнес-процесів. 

У 2017 р. 84% опитаних організацій заявили, що вони мають помірковану 

або інтенсивну спрямованість на організацію управління змінами, що є 

збільшенням порівняно з попередніми роками. Також 93% висловили, що вони 

поліпшили деякі або всі свої бізнес-процеси під час їх цифрової трансформації, 

що є значним збільшенням цього показника порівняно з минулими роками. Це 
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показує, що більшість організацій визнають необхідність і витрачають час на 

реінжиніринг бізнес-процесів у рамках своїх проектів. 

Для того, щоб використання АСУ на машинобудівних підприємствах 

надавало більше користі, рекомендуємо таке: 

1. Визначення основні мотиви поточного бізнес-процесу та 

технологічного середовища. 

Недостатньо високий рівень ефективності АСУ зазвичай є результатом 

неправильних дій персоналу або невисокого ступеня аналізу процесів, а не 

самої технології ERP. Більшість застосувань АСУ є результативними, але часто 

не досягає високої результативності для конкретного підприємства. Наприклад, 

у разі, коли бізнес-процеси не були чітко визначеними, використання 

автоматизованих систем управління ускладнюється. Важливо проаналізувати 

причини невідповідності між технологією та очікуваннями від застосування 

АСУ. 

2. Оцінка та визначення шляхів удосконалення поточних бізнес-процесів. 

Надлишкові або перервані бізнес-процеси часто є причиною 

неефективності бізнес-систем. Навіть у випадках, коли запроваджується нова 

АСУ, є доцільним попередньо визначити потенційні бізнес-процеси, які можуть 

бути вдосконалені до застосування нових інформаційних технологій 

управління. Це також сприяє швидкості зміни працівників, які потребують 

адаптації, при цьому збільшуються потенційні вигоди бізнесу. 

3. Аналіз та прогнозування можливих проблем організації управління при 

внесенні змін у зв’язку з впровадженням АСУ. 

Опір змінам працівниками є ще однією з найпоширеніших причин 

виникнення недоліків ERP-систем. Як і в усталених бізнес-процесах, нова ERP-

система не вирішить цю проблему. Можливо, опір працівників важко 

ідентифікувати та вирішити, але це необхідно робити для покращення робочої 

та фінансової ефективності. Для цього необхідно провести аналіз, із визначення 

проблемних організаційних питань, і допомогти розробити план змін 

управління організацією для їх вирішення. 
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4. Об'єктивна оцінка різні альтернатив та сценаріїв. 

При аналізі можливих корінних причин проблем управління на 

підприємстві машинобудування, важливо розглянути всі варіанти. Інколи 

дешевші АСУ можуть дати більше покращень поточного середовища. 

Необхідно оцінити витрати, переваги, часові зобов'язання, вимоги до ресурсів 

та ризики, пов'язані з різними варіантами АСУ. Об'єктивна оцінка альтернатив 

забезпечить прийняття обґрунтованого рішення, а також надійний стратегічний 

план руху вперед. 

5. Звертання за технічно-діагностичною допомогою до незалежного 

консультанта з АСУ. 

Вищенаведені чотири кроки важко виконати без належної компетенції та 

об'єктивності. Допомога незалежного консультанта з ERP-систем може 

забезпечити об'єктивне уявлення про труднощі, потенційні сценарії та 

рекомендовані плани дій для конкретного підприємства. Необхідно бути 

впевненим, що консультант добре обізнаний у програмному забезпеченні АСУ, 

і буде рекомендувати певну систему, якщо вона не є максимально ефективною 

для підприємства машинобудівної галузі. 

Загалом можна виділити 3 основні аспекти, у яких використання АСУ 

надає значних переваг: стратегічний, фінансовий та технічний. Це стосується як 

більш традиційних, так і сучасних систем автоматизованого управління, що 

використовують хмарні технології.  

1. Стратегічний аспект. 

Впровадження АСУ дозволяє підприємства зосередити увагу на їх 

основному бізнесі, збільшити гнучкість для того, щоб відповідати вимогам 

ринку, що постійно змінюється. Застосування АСУ дає можливість легше 

реалізувати інновації.  

Зосередження уваги на основному бізнесі є одним із головних принципів 

успішного підприємства (Пітерс та Уотермен, 1982). Підприємства, які 

зміцнюють цей принцип, можуть досягти чіткої переваги над своїми 

конкурентами (Хьюгос та Хуліцький, 2011). Підприємства шукають 
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альтернативи фінансовим та обчислювальним потужностям, щоб зробити 

простір для концентрації своїх фінансових та людських ресурсів із метою 

отримання більших прибутків та результатів бізнесу. Тому хмарні обчислення 

стають центром уваги для великої кількості підприємств в даний час (Гонсалес 

та ін., 2009), у тому числі в машинобудівній галузі. 

Із використанням АСУ підприємства можуть збільшувати гнучкість 

завдяки постійній переробці своїх контрактів, що, своєю чергою, дозволить їм 

задовольняти свої інформаційні вимоги в будь-який конкретний час. 

АСУ підвищують можливості торгових операцій, оскільки формування 

замовлень може здійснюватися у спрощеній формі завдяки налаштованим 

каналам зв’язку між виробництвом, відділом постачання та контрагентами 

(Нечепуренко, 2017b). 

Також спеціалісти (Марстон та ін., 2011) відмічають зниження бар'єрів в 

інформаційних технологіях для інновацій після успішного провадження ERP-

систем. 

Для міжнародних корпорацій використання ERP-систем допомагає 

управляти бізнесом більш глобально та мобільно. Впровадження ERP-системи 

дає змогу мобільності для значної кількості працівників, оскільки вони не 

обмежуються спеціальним розташуванням, часом та пристроєм для роботи з 

автоматизованими системами управління. 

2. Фінансовий аспект. 

Прийняття ERP-систем допомагає клієнтам керувати витратами на ІТ-

витрати у формі операційних, а не капітальних витрат.  

Ряд авторів стверджують, що ERP-системи зменшують вимоги щодо 

великих попередніх та позапланових інвестицій для підприємств (Ксінь та 

Левіна, 2008; Ву, 2011). 

Гнучкість та масштабованість автоматизованих систем управління 

призводять до того, що при зміні об’ємів виробництва витрати на інформаційні 

технології практично не збільшуються, що дозволяє виконувати більшу 
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кількість замовлень із тією ж ефективністю управління, що і раніше, без 

додаткових витрат. 

Зменшення витрат на персонал при застосуванні АСУ відзначається як на 

великих, так і на малих підприємствах, оскільки автоматизація документообігу 

значно зменшує затрати часу на передачу інформації між окремими відділами. 

3. Технічний аспект. 

Із технічної точки зору, користувачі отримують переваги від доступу до 

найновітніших технологій, що часто за принципом ланцюгової реакції 

призводить до оновлення обладнання та устаткування.  

Впровадження ERP-систем також скорочує термін реалізації продукції, 

що дозволяє застосовувати обладнання ефективніше, при цьому 

відслідковуючи час роботи та відпочинку. Іншою перевагою є більш 

раціональне використання енергії, що на сьогодні є актуальним для багатьох 

підприємств маши нобудування. Окремо необхідно відзначити, що сучасні 

АСУ мають більш потужні засоби безпеки. 

Отже, використання автоматизованих систем управління надає переваг не 

лише для вирішення тактичних питань із управління виробництвом, але і для 

більш серйозних, далекоглядних цілей, із урахуванням сучасних особливостей 

ведення підприємницької діяльності. 

 

 

2.3. Переваги та недоліки існуючих АСУ на підприємствах 

машинобудування України 

 

Опитування, що було проведене Асоціацією підприємств промислової 

автоматизації України на форумі машинобудування у Харкові в 2018 р. щодо 

впровадження автоматизованих систем управління підприємствами (Асоціація 

Підприємств Промислової Автоматизації України, 2018), дало досить 

суперечливі результати. 
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На питання: «Що на сьогодні є найбільшими бар’єрами у  

впровадженні сучасних технологій IT-АСУ?» респонденти дали  

такі відповіді: 

- це далеко не перший пріоритет у стратегії нашого підприємства (44,4% 

опитаних); 

- недостатні знання і навички персоналу (40,7%); 

- прихований опір ряду керівників середньої ланки (37%); 

- дефіцит бюджету (29,6%); 

- високі бар'єри між підрозділами (25,9%); 

- недостатня мотивація інженерів (22,2%); 

- наше керівництво не розуміє, що це і навіщо (22,2%); 

- слабкі пропозиції сторонніх розробників, вендорів тощо (14,8%); 

- у нас немає бар'єрів (3,7%). 

Із одного боку, майже половина опитаних відзначає низьку зацікавленість 

керівництва в розробці цифрової стратегії розвитку підприємств, а з іншого 

боку, представники підприємств машинобудування розуміють важливість 

застосування АСУ та переваги, які будуть досягнуті у результаті їх 

впровадження. 

Реалізація комплексних автоматизованих систем управління дозволяє 

мінімізувати неточності за рахунок автоматизації введення даних і виробничих 

параметрів; зменшити людський вплив на результативність  

виробничих процесів, збільшити їх прозорість і можливість контролю; 

підвищити зв’язок між окремими відділами для оперативного  обміну даними, 

що дозволяє постійно вдосконалюватися протягом усього життєвого циклу 

продукту. 

На світовому ринку ERP-систем існують як системи загального 

призначення, так і спеціалізовані, інколи призначені для потреб окремого 

виробничого підприємства, проте в загальному випадку розподіл за 

використанням різних ERP-систем має наступний вид (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Застосування ERP-систем на світовому ринку у 2017 р. 

Примітка: складено автором на основі  (EPR-ньюз, 2018) 

 

Для українських підприємств відношення розповсюдження окремих EPR-

систем дещо відрізняється від світового, його графічне зображення наведене на 

рис. 2.17. 

 

Рис. 2.17. Застосування ERP-систем на українських підприємствах у 

2017 р. 

Примітка: складено автором на основі (Ніколаєва, 2018) 

 



149 

Ряд підприємств машинобудівної галузі України протягом довгого часу 

доволі успішно використовували програмне забезпечення «1С: Предприятие», 

не лише для ведення фінансової звітності, а і для керування документообігом 

технічного характеру, використовуючи деякі спеціалізовані програмні 

продукти. Так, конфігурацію «1С: Підприємство. Управління промисловим 

підприємством для України» використовували такі підприємства, як 

ТОВ «НПП «РОСТ» (м. Вільнянск), ЗАТ «Електроград» (м. Кривий Ріг), 

ПАТ «НПО ЕТАЛ» (м. Олександрія), ПАТ «Гідросила» (м. Кропивницький), 

ПАТ «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Завод бурової техніки «ДСД» 

(м. Кривий Ріг), ТОВ «ЧеркасиЕлеваторМаш» (м. Черкаси), ТОВ «Астра» 

(м. Верхньодніпровськ). Останні два підприємства з перелічених також 

успішно використовували конфігурацію «1С: PDM Управління інженерними 

даними» (1С:Підприємство, 2018). Можливості системи «Галактика» наведено 

на рис. В.1 у Додатку В. 

Проте відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони 

України від 28 квітня 2018 р. та наказу Президента України №133/2017, 

використання вказаного програмного забезпечення є обмеженим (Адміністрація 

Президента України, 2015). Тому підприємства мають знайти інші рішення, до 

яких можна віднести такі програмні продукти: 

1) IT-Enterprise (Україна) - повнофункціональна ERP-, MRPII-, MES-, 

APS-, EAM-, SCM-, CRM-система, що здійснює керування всіма напрямками 

діяльності підприємства, а також може здійснювати ефективне управління не 

одним підприємством, а групою. Програмне забезпечення повністю відповідає 

актуальному українському законодавству і регулярно оновлюється; 

2) SAP (Німеччина) – одне з найпопулярніших у світі програмне 

забезпечення, із великою кількістю позитивних відгуків від користувачів. 

Названа програма значно дорожча за подібні до неї. Доопрацювання SAP під 

індивідуальні особливості підприємства можливе, але досить трудомістке. 

3) Microsoft Dynamics AX (США) – багатофункціональна ERP-система 

управління ресурсами підприємства для середніх і великих компаній. Охоплює 
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всі галузі менеджменту: виробництво та дистрибуцію, ланцюжки поставок, 

проекти, фінанси та засоби бізнес-аналізу, взаємовідносини з клієнтами та 

персоналом. Ця система досить поширена в світі, але на українському ринку 

поки не є популярною. Серед позитивних особливостей даного рішення – 

інтегрованість з продуктами Microsoft – Outlook, Excel тощо. Ліцензії дешевші, 

ніж у SAP, а кастомізація програмного забезпечення така ж трудомістка. 

4) Dynamics Nav (США) – легко адаптоване рішення в області 

планування ресурсів підприємства для малого і середнього бізнесу, що дозволяє 

оптимізувати та інтегрувати процеси продажів, закупівель, операційної 

діяльності, бухгалтерського обліку та управління запасами. Поставляється 

компанією Microsoft в лінійці продуктів Microsoft Dynamics, які об'єднують 

бізнес-рішення ERP і CRM. Програма пропонує сучасний стиль оформлення, 

виведення більшої частини інформації відразу на перший екран, але загалом 

потребує додаткового налаштування. Незважаючи на спробу розробників 

створити програмне забезпечення інтуїтивно зрозумілим, воно може здатися 

надмірно перевантаженим функціями, але при бажанні можна змінити 

налаштування і розвантажити інтерфейс для конкретного користувача. 

5) IFS (Швеція) – входить до п'ятірки світових лідерів серед 

постачальників ERP-рішень. Компанія успішно конкурує з SAP в автоматизації 

фондоємних галузей, особливо в тих областях, де затребувані 

техобслуговування і ремонти. Рекомендується для впровадження 

підприємствам машинобудівного комплексу, енергетики, харчової 

промисловості, фармацевтики, кабельної промисловості. 

6) Epicor (США) – американська компанія, розробник ERP-систем для 

підприємств малого і середнього бізнесу в сферах виробництва, оптової та 

роздрібної торгівлі, індустрії готельного обслуговування та сервісних 

організацій. 

7) Oracle (США) – дозволяє створювати та підтримувати в 

актуальному стані дані про клієнтів, постачальників, службовців, продукції 

підприємства, забезпечуючи миттєвий доступ усіх зацікавлених осіб компанії 
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до корпоративної інформації. Рекомендується для підприємств важкої 

промисловості (в тому числі машинобудування), телекомунікаційних компаній, 

фінансового сектора, хімічної промисловості. 

Розглянемо докладніше ці системні рішення, проаналізувавши їх 

функціональність, вартість придбання та впровадження (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Порівняння програмного забезпечення для АСУ підприємств 

Програмне забезпечення Функціональність Ціна Країна-виробник 

IT-Enterprise Висока Середня Україна 

SAP Висока Висока  Німеччина 

Microsoft Dynamics AX Висока Середня США 

Dynamics Nav Висока  Середня США 

IFS Висока Висока  Швеція 

Epicor Середня Середня США 

Oracle Висока Висока США 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень  

 

Як зазначалось вище, низка українських підприємств машинобудування 

впроваджує спеціалізовану конфігурацію вітчизняної ERP-системи IT-

Enterprise. Конфігурація системи враховує особливості конструкторсько-

технологічної підготовки виробництва, управління одиночним, серійним і 

масовим процесами виробництва, галузеві особливості калькулювання 

собівартості тощо (IT-Enterprise, 2017). Інформація про особливості 

впровадження цього програмного забезпечення на підприємствах 

машинобудівної галузі представлена у Додатку В (табл. В.1, В.2). 

Німецьке програмне забезпечення SAP (Systems, Applications and Products 

in Data Processing) відрізняється, у першу чергу, високою вартістю своїх 

програмних продуктів. Тому в українській промисловості ERP-системи від SAP 

використовуються рідше, ніж 1С, хоча необхідно вказати про впровадження 

ERP-системи SAP (раніше SAP R/3) на п’яти підприємствах гірничорудного 

дивізіону «Метінвест Холдинг», ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь) (Офіційний 

сайт ВАТ «Азовмаш», 2018), а також на ПАТ «Мотор-Січ». 
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Із точки зору кінцевого споживача, ERP-система SAP за основними 

сферами застосування ділиться на ряд компонентів (рис. 2.18). Із широкого 

набору модулів, що пропонується в ERP-системі SAP, клієнт може обрати 

системи, що відповідають його вимогам, адаптувати їхні функціональні 

можливості до власних потреб і постійно узгоджувати із господарськими 

процесами підприємства (Кобиляцький, Пархоменко, Галушко, Новосела та 

Рибакова, 2009). 

Microsoft Dynamics AX має меншу кількість користувачів, ніж попередні 

системи, і серед підприємств машинобудівної галузі застосовується тільки на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор». В ERP-системі для цього підприємства 

реалізовані такі бізнес-процеси, як бухгалтерський та фінансовий звіти, 

управління персоналом, закупівлі, складський облік, продажі, облік 

виробництва. 

Oracle застосовується низкою підприємств, але дані про використання на 

підприємствах машинобудівної галузі України відсутні (Моргунов, 2018). 

 

Рис. 2.18. Основні сфери застосування ERP-системи SAP 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Було розглянуто та проаналізовано вище перераховані системи 

автоматизованого управління підприємством за такими критеріями, як 
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функціональні можливості, тривалість впровадження, період окупності, 

вартість відносно доходу. За результатами аналізу складено табл. 2.8 для 

порівняльного аналізу. Як видно із табл. 2.8, ERP-системи з високим рівнем 

функціональних можливостей зазвичай відзначаються значним періодом 

впровадження, окупності та вартістю.  

Таблиця 2.8 

Порівняння різних ERP-систем, що застосовуються на підприємствах 

машинобудування 

Назва ERP-

системи 

Охоплення на 

світовому ринку, % 

від загального обсягу 

ERP-систем на ринку 

Рівень функціо-

нальності за  

5-бальною 

шкалою 

Термін 

окупності, 

міс. 

Вартість 

впрова-

дження, % 

від доходу 

Тривалість 

впрова-

дження, міс. 

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

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

Microsoft 

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

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

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

Примітка: розроблено автором на основі (Консалтингові рішення «Панорама», 2018) 

 

Дослідивши ринок сучасних АСУ, можна зробити висновки щодо 

можливостей використання різних систем за такими критеріями: адаптованість 

системи до методів керування та бізнес-моделі вітчизняних підприємств 

машинобудування; термін впровадження; вартість системи та вартість 

впровадження; термін окупності. 

Такі системи, як SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Epicor, IFS розроблені 

на основі світової практики та методів керування бізнес-процесами. Саме цей 

фактор і висока спроможність до адаптування на підприємствах розвинутих 

країн є найбільшим недоліком для використання на вітчизняних підприємствах, 

оскільки управління процесами на підприємствах машинобудування України 

перебуває у перехідній стадії між пострадянським методом господарювання та 

вимогами світових стандартів. Отже, впровадження таких систем або зазнає 

повної невдачі, або інтеграція таких систем є частковою. Зважаючи на 

достатньо високу вартість адаптування цих систем до існуючих процесів на 
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кожному окремому підприємстві, зміна модулів і функціональних можливостей 

є необґрунтовано великою інвестицією в процес управління підприємством. 

Також достатньо суттєвим бар’єром є ускладнена комунікація підрозділів 

вітчизняних підприємств безпосередньо з розробником програмного продукту 

для будь-яких коригувань у роботі системи. 

Тож, незважаючи на світове лідерство та покриття значної частки 

світового ринку, закордонні системи АСУ підприємствами досить складно 

впроваджувати на вітчизняних підприємствах, та ще складніше обслуговувати 

впродовж життєвого циклу використання таких систем. Зважаючи на це, можна 

зробити висновки, що для вітчизняного ринку більш адаптованими є такі 

системи, як IT-Enterprise (українська розробка) або 1С (російська розробка), 

оскільки ці системи створювались безпосередньо на основі методів керування 

та бізнес-моделі підприємства, які мають своє історичне походження на 

території пострадянського простору. Саме ці системи найбільш адаптовані до 

формування звітності, яка відповідає законам України, і легко інтегруються до 

форматів даних систем державної електронної звітності. Широке застосування 

системи 1С протягом останніх 10 років на території України на підприємствах 

різних галузей дозволило сформувати велику кількість підприємств і фахівців, 

які можуть обслуговувати, адаптувати або створювати нові модулі на вимогу 

підприємства машинобудівної галузі, що полегшує інтеграцію АСУ в існуючі 

ланцюги керування на підприємстві. Але в умовах існуючої геополітичної 

ситуації та відповідних рішень уряду Україні подальше використання системи 

1С-Підприємство втрачає перспективи. 

Отже, найбільш перспективним для підприємств машинобудування 

України є вітчизняна система IT-Enterprise. Безумовними перевагами є 

побудова системи у відповідності до законодавства України та основним 

продуктом є галузеве рішення для підприємств машинобудування. Саме в 

системі, адаптованій для машинобудівної галузі, побудовані максимально 

близькі до діючих бізнес-процесів алгоритми керування, обліку та оперативної 

звітності. Великою перевагою системи IT-Enterprise є можливість 
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безпосередньої взаємодії фахівців та керівництва підприємства з розробником 

як у період впровадження, так і при подальшій експлуатації даної АСУ. 

Безумовно, із урахуванням існуючої економічної ситуації в Україні та 

можливостей використання ресурсів для інвестицій, IT-Enterprise є 

конкурентоспроможним рішенням для автоматизації і, відповідно, має  

найкоротші строки окупності. Проте висока вартість ліцензії АСУ IT-Enterprise 

призводить до того, що її придбання та оплата технічної підтримки стає 

проблематичним питанням для підприємств, особливо середнього та малого 

масштабу. Саме тому виникає необхідність у розробці автоматизованих систем 

управління для підприємств з оборотним капіталом різного рівня, здатних до 

внесення коректив під час роботи для оптимізації горизонтальних та 

вертикальних інформаційних потоків. 

Крім вищерозглянутих прикладів АСУ, можливе також застосування 

відкритих вільно розповсюджуваних систем, наприклад, Opentaps (Abto 

Software, 2018). Вона представляє собою ERP/CRM–систему, надає можливість 

аналізу даних клієнтів і збуту, інвентаризації, складування і відвантаження, 

виробництва, закупівлі, фінансів і звітності. Розповсюджується безкоштовно, 

дуже гнучка і масштабована. Це рішення з відкритим вихідним кодом ERP 

системи, доступне з будь-якого мобільного пристрою, браузера  

або операційної системи, легко інтегрується з іншими програмами через веб-

сервіси. Значними недоліками є відсутність безкоштовного оновлення та 

англомовний інтерфейс. 

Розглянемо декілька підприємств машинобудування Запорізького регіону 

з точки зору використання АСУ. 

1) ПАТ «Завод агротехнічних машин». 

До 1966 р. підприємство спеціалізувалося на виробництві 

експериментальних зразків жаток, підбирачів, машин для збирання цукрового 

очерету і незернової частини врожаю. У 70-80-ті рр. підприємство 

реалізовувало виробництво дослідних зразків і промислових партій машин, 

призначених для підготовки, навантаження та внесення органічних і 
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мінеральних добрив. Із середини 80-х рр. завод приступив до одиничного та 

дрібносерійного виробництва машин для переробки та підготовки до 

використання органічних добрив, універсальних навантажувачів, установок, 

призначених для виконання ветеринарно-дезінфекційних робіт у тваринництві 

та птахівництві, універсальних причепів, агрегатів для добрив, машин для 

індивідуальних і фермерських господарств, технологічної оснастки для 

промислових підприємств України. Із середини 90-х «Завод агротехнічних 

машин», окрім виконання індивідуальних замовлень із виготовлення 

сільськогосподарської техніки, займається виробництвом навісних знарядь для 

тракторів і навантажувачів. На сьогодні Публічне акціонерне товариство «Завод 

агротехнічних машин» – промислове підприємство з повним циклом 

металообробки, що cпеціaлізуєтьcя на виготовленні обладнання. Скорочена 

назва даного підприємства – ПAТ «Aгромaш». 

ПAТ «Завод агротехнічних машин» має власне відокремлене майно, 

caмоcтійний бaлaнc, обігові кошти, розрахунковий, валютний та інші рахунки в 

банку. ПAТ «Завод агротехнічних машин» здійснює діяльність на території 

України та за її межами. Воно діє на підставі повної caмоcтійноcті, a тaкож 

caмоcтійного фінaнcувaння, та має право створювати на території України свої 

підрозділи та предcтaвництвa, a тaкож спільні та дочірні підприємства за участі 

іноземного капіталу та іноземних партнерів відповідно до чинного 

Зaконодaвcтвa України.  

ПAТ «Завод агротехнічних машин» представляє собою комплексне 

підприємство, що має в своєму складі ковaльcько-зaготівельну, механічну, 

cлюcaрно-cклaдaльну та термічну ділянки. Розробку технологічних процеcів 

реалізує технологічний відділ. Підприємство здійснює виробництво та монтаж 

промислових металоконструкцій в Україні та за її межами для досить широкого 

спектру замовників. До їх числа належать представники будівельно-монтажних, 

металургійних, машинобудівних підприємств, a тaкож підприємств паливно-

енергетичного комплексу. Вироблені підприємством промислові 

металоконструкції мають високий ступінь надійності та тривалий 
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екcплуaтaційний термін служби. Крім того, вони прості при трaнcпортувaнні, 

що дозволяє cпівпрaцювaти з підприємствами по всій Україні. При виробництві 

та монтажі промислових металоконструкцій збірні деталі піддаються різним 

випробуванням і проходять перевірку якості на всіх етапах виробництва. 

ПAТ «Завод агротехнічних машин» є виробником металоконструкцій для 

пило- та газоочисного обладнання. Окрім широкого спектру продукції 

ПAТ «Завод агротехнічних машин» пропонує широкий спектр послуг. Серед 

них виділяють послуги з металообробки та порізки металу на cтрічкопильній 

пилі. ПAТ «Завод агротехнічних машин» пропонує послуги металообробки 

різних матеріалів, a caме бронзи, cтaлі, чавуну, нержaвіючих cплaвів, титану та 

ін.: свердління, розточування, нарізка різьби, проточка та інші токарні роботи. 

На підприємстві токарні роботи проводяться на універcaльних токарних 

верcтaтaх, a токарна обробка дрібних деталей з металу – на токарних верcтaтaх 

із числовим програмним керуванням. Можливе виготовлення за кресленнями 

або зразками замовника.  

Отже, ПAТ «Завод агротехнічних машин» має широкий спектр 

виробництва продукції та послуг, є одним із нaйcтaріших суб’єктів 

гоcподaрювaння в місті Запоріжжі, є одним із перших в галузі виробництва як 

сільського оснащення, так і різноманітного додаткового обладнання в 

промисловості. При цьому підприємство має невеликі розміри за кількістю 

персоналу та номенклатурою виробництва. 

Було проведено аналіз фінансових показників на ПAТ «Завод 

агротехнічних машин» для оцінки наявності вільних коштів для ведення 

інвестиційної діяльності. Основні показники діяльності підприємства наведені 

в тaбл. 2.9. 

Чиcтий дохід від реaлізaції продукції на ПAТ «Завод агротехнічних 

машин» у розглянутий період мав коливальний характер. У порівнянні з 

2013 р., у 2014 р. він значно впав, але вже в кінці 2015 р. відбулося підвищення 

чистого доходу майже до рівня 2013 р., а в наступні роки зростання 

продовжилося. Це означає, що продукція підприємства користується попитом 
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на конкурентоспроможному ринку машин сільськогосподарського 

призначення, а ПАТ «Завод агротехнічних машин» зможе виділити кошти на 

модернізацію АСУ. 

Таблиця 2.9 

Техніко-економічні показники діяльності ПAТ «Завод агротехнічних машин» за 

2013-2017 рр. 

Показник 
2013 р., 

тиc грн 

2014 р., 

тиc грн 

2015 р., 

тиc грн 

2016 р., 

тиc грн 

2017 р., 

тиc грн 

Чиcтий дохід (виручкa) від реaлізaції 

продукції (товарів, робіт, продукції) 
5964 3745 5913 6785 13901 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, продукції) 
- 4560 - 1835 - 2891 - 3329 - 7847 

Валовий прибуток 1404 1910 3022 3456 6054 

Інші операційні доходи 1386 2033 2870 5188 4748 

Інші операційні витрати - 2070 - 3155 - 2 - 2 - 45 

Разом витрати 3184 3714 5165 8115 10031 

Чиcтий прибуток 0 206 741 475 783 

Примітка: сформовано автором на основі фінансової звітності ПАТ «Завод 

агротехнічних машин») 

 

2) ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування». 

Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування був головним центром з розробки 

конструкцій вітчизняних біогазових установок (а також інших машин для 

переробки відходів аграрного виробництва) у 70-80-тих рр. ХХ ст. Зібрані 

вченими дані лягли в основу створення декількох лабораторних і дослідних 

установок. 

Сьогодні підприємство реалізує такі види діяльності: виробництво 

гідравлічного та пневматичного обладнання; виробництво машин та 

устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво інших 

машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших 

угрупувань; виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів, 

напівпричепів; виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не 



159 

віднесених до інших угрупувань; механічна обробка металевих виробів; 

виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших 

угруповань; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами і 

устаткуванням; допоміжне обслуговування наземного транспорту; ремонт і 

технічне обслуговуванням інших транспортних засобів; ремонт і технічне 

обслуговування інших машин та устаткування. 

Також серед напрямків діяльності ДП «Запорізький конструкторсько-

технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування» зазначені 

посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та 

літаками, оптова торгівля сільськогосподарською технікою, функціонування 

інфраструктури автомобільного та міського транспорту, дослідження і 

розробки в галузі природничих та технічних наук. 

ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» зареєстровано 19.03.1997 р. 

Основним напрямком діяльності ДП «Запорізького конструкторсько-

технологічного інституту сільськогосподарського машинобудування» є 

виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства. 

Підприємство займається виготовленням машин, обладнання, агрегатів, 

причепів, трап-візків, насосів, транспортерів, систем фракціонування та 

очищення стоків для тваринницьких господарств. 

Крім того, ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» пропонує послуги з розробки і 

виготовлення нестандартного устаткування. 

3) ТОВ «Аккумтех». 

Це підприємство входить до консорціуму підприємств, що працює в 

кількох напрямках: виробництво машин та механізмів для транспорту, 

стартерних акумуляторних батарей для всіх видів автомобілів,  мотоциклетних 

акумуляторів; розвиток власної роздрібної мережі магазинів, дилерської мережі 

по Україні і за кордоном, розвиток напрямку по роботі з великими 

підприємствами (у тому числі - участь в тендерах). 
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Діяльність ТОВ «Аккумтех» здійснюється за наступними напрямками: 

оптова торгівля запасними частинами і приладдям для автомобілів; роздрібна 

торгівля запасними частинами і приладдям для автомобілів; вантажні 

перевезення автомобільним транспортом; оренда і управління власною або 

орендованою нерухомістю; ремонт електричного обладнання. 

З проведеного огляду можна зробити попередній висновок, що 

впровадження АСУ на цих підприємствах можливе за умов ретельного аналізу 

потреб цих підприємств та можливостей автоматизованих систем управління з 

урахуванням вартісних показників на придбанння та технічну підтримку АСУ 

під час експлуатації на підприємствах (Нечепуренко, 2018b). 

Для розглянутих підприємств використання більшості із наведених вище 

АСУ та ERP-систем є економічно недоцільним через високу вартість цих 

програмних рішень або обмеженість функціональних можливостей у 

безкоштовних систем. 

Виходячи із проведеного аналізу, можна вважати, що розробка власних 

автоматизованих систем управління підприємствами машинобудування в ряді 

випадків є оптимальним рішенням завдяки можливості врахування всіх 

особливостей конкретного підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформулювати 

такі висновки та рекомендації:  

1. Головними проблемами у впровадженні великих західних рішень є 

непідготовленість підприємств до впровадження, низький рівень управління 

впровадженням, нестача фінансового ресурсу, яка є результатом нечіткого 

ціноутворення на впровадження систем тощо. Тому впровадження масштабних 

рішень передбачає реінжиніринг поточних бізнес-процесів. 
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2. Визначено відмінні риси національного впровадження ERP-систем 

на машинобудівних підприємствах, проаналізовано особливості експорту 

продукції підприємств машинобудівного комплексу за останні 15 років, 

визначено важливість використання сучасних інформаційних технології, що 

забезпечують достовірність, повноту, своєчасність інформації щодо наявних 

або прогнозованих технологічних та фінансових процесів, а також можливість 

попереднього їх моделювання для проведення аналізу та прогнозування 

результатів діяльності на кожному з етапів діяльності, для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

3. Встановлено, що до загальних проблем, що виникають при 

впровадженні АСУ на підприємствах машинобудування, належать такі 

фактори: відсутність постановки завдання менеджменту на підприємстві; 

необхідність реорганізації об'єкта або повна зміна організації; збільшення 

навантаження на співробітників під час впровадження автоматизованої 

системи; безпека впровадження системи і безпеку системи загалом; 

необхідність у зміні технології роботи з інформацією, і принципів ведення 

бізнесу; опір працівників об'єкта автоматизації; постійний контроль за 

системою; формування кваліфікованої групи впровадження та супроводу 

системи, керівника групи. Вирішенню зазначених проблем буде сприяти 

модернізація АСУ та використання ERP-технологій, які суттєво впливають на 

діяльність підприємств машинобудування. Проведений аналіз характерних рис 

особливостей впровадження ERP-технологій на підприємствах 

машинобудування показав, що їх використання надає значні переваги: 

стратегічні, фінансові та технічні. 

4. Запропоновано авторське визначення понятійного апарату 

«моделювання технологічного обслуговування з використанням ERP-

технологій» як інструменту систем передачі, обробки, аналізу, контролю, 

зберігання інформації, який забезпечує систематизацію модулей виробничих і 

адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і управлінський облік. 

Таке трактування терміну розширює його функціональні можливості, що 
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дозволить підвищити точність оцінки економічної ефективності 

запропонованих рішень в майбутньому. Запропоновано модель технологічного 

обслуговування з використанням ERP-технологій.  

5. Визначено вплив АСУ на діяльність підприємств машинобудування 

та переваги, що надає використання ERP-технологій. Проведено аналіз 

характерних рис особливостей впровадження ERP-технологій на 

індустріальних підприємствах. 

6. Запропоновано рекомендації для підвищення ефективності 

використання АСУ. Виділено 3 основні аспекти, у яких використання АСУ 

надає значних переваг: стратегічний, фінансовий та технічний. Проведено 

аналіз застосування існуючих АСУ на підприємствах машинобудівної галузі 

України, виконано їх порівняння за такими критеріями, як функціональні 

можливості, тривалість впровадження, період окупності, вартість відносно 

доходу. 

7. Обґрунтовано необхідність розробки автоматизованих систем 

управління для підприємств з оборотним капіталом різного рівня, здатних до 

внесення коректив під час роботи для оптимізації горизонтальних та 

вертикальних інформаційних потоків, що сприяє підвищенню швидкості 

комунікацій та зменшенню помилок при передачі інформації між різними 

ланками. 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Нечепуренко, 2015; Нечепуренко, 2016b; Нечепуренко, 2017a; Нечепуренко, 

2017b; Нечепуренко, 2018b).  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АСУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Розробка методу вибору системи АСУ та методу аналізу 

готовності підприємств машинобудування до модернізації та 

впровадження АСУ 

 

Як відзначають Ватченко О.Б., Ватченко Б.С. та Черевко О.Л. (2017), 

використання дистанційного доступу до електронної бази даних і 

функціонального інструменту АСУ в межах інфраструктури інформаційно-

комунікаційних технологій є одним із чинників економічного розвитку. 

Пояснюється це тим, що внаслідок підвищення рівня мобільності завдяки 

віддаленому доступу до АСУ продуктивність праці окремих робітників та 

підприємства загалом збільшується. 

У зв’язку з цим в Україні та світі підвищується популярність АСУ, ERP-

систем, та інших корпоративних інформаційних систем. Повнофункціональна 

ERP-система є базою, за допомогою якої вирішуються значні задачі управління 

та довгострокового планування, а не тільки інструментом для автоматизації 

рутинних процесів на підприємстві, таких як розрахунок витрат матеріалів або 

відстеження наповнюваності складів. Саме впровадження підприємствами ERP-

систем означає перехід на більш високу стадію розвитку, бо вони дозволяють 

найбільш ефективно реалізовувати можливості компанії (Орлова та Мохова, 

2017). 

Більшість підприємств галузі машинобудування були створені за умов 

планової економіки та працювали за обставин практичної відсутності 

конкурентного середовища. В умовах виходу на відкриті ринки такі 

підприємства вимушені конкурувати з великою кількістю  

аналогічних виробників, оскільки через занепад економіки вітчизняні 
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виробники втратили позиції за критеріями: висока технологічність виробництва 

та якість продукції. 

У зв’язку з цим однією із ключових умов отримання замовлень фактично 

стає ціна на вироби, наступними  за значенням є якість та строки виготовлення 

замовлень. 

Враховуючи ці фактори, при створенні методики автоматизації будь-

якого машинобудівного підприємства потрібно, у першу чергу, розглядати такі 

напрямки як: 

- ціноутворення, а саме формування конкурентної ціни на продукцію; 

- скорочення часу на виробництво за рахунок внутрішніх 

організаційних процесів; 

- формування технологічного ланцюга процесу виробництва, 

починаючи з постачання необхідних матеріалів; 

- формування плану виробництва за технологічними нормами, 

необхідними для отримання якісної продукції. 

Сучасний ринок вимагає активних дій маркетингових дій, а саме гнучкого 

ціноутворення та швидкого прийняття рішень щодо комерційних пропозицій. 

Визначення собівартості продукції за застарілими методиками розрахунку має 

значний відсоток похибки, що може негативно вплинути на результат при 

отриманні замовлень. Помилково завищена ціна програє серед конкурентних 

пропозицій і навпаки, помилково занижена ціна призведе до  

збитків при виробництві продукції. Отже, процес автоматизації варто 

розпочинати зі створення модуля автоматизованого розрахунку собівартості, 

який надалі може бути базою для формування технічного завдання на всіх 

ланках процесу виробництва, починаючи з закупівлі матеріалів та закінчуючи 

формуванням завдань відділу логістики для виконання доставки продукції 

замовнику. 

Нещодавнє дослідження, проведене компанією Planat (Планат, 2017),  

показало, що більшість опитуваних організацій знають, що вони  

повинні оновлювати свої системи управління ресурсами підприємства, проте 



165 

вони не мають наміру зробити це в найближчому майбутньому.  

Основною причиною для відмови від модернізації ERP-системи була її висока 

вартість. 

Проблема такого підходу полягає в тому, що це може бути непродуманою 

статтею економії, яка в кінцевому підсумку призведе до збільшення бюджетних 

видатків для підтримки системи, а також до зменшення доходу в умовах 

високої конкуренції на ринку. Обмеження видатків є доцільним кроком 

загалом, але воно не повинне бути єдиним підходом при оцінці необхідності 

модернізації ERP-систем. Наступні три головних аспекти повинні відігравати 

важливу роль у процесі прийняття рішень. 

1. Зміни – невідворотній процес. 

Будь-яка АСУ або інший програмний комплекс завжди змінюються. Коли 

ERP-система як додаток досягла стадії зрілості, це може призвести до зростання 

конкуренції, оскільки застарілі додатки ERP-систем можуть бути такими ж 

небезпечними, як і відсутність автоматизованих систем управління на 

підприємстві взагалі. Старіші системи можуть не мати функціональних 

можливостей, які мають нові системи. Використання відразу декількох систем 

часто є недоцільним. Поточна застаріла ERP-система може завдати шкоди 

новим системам в інших сферах, таких як управління відносинами з клієнтами 

або управління складами. 

Якщо підприємство оновлює будь-які системи, які пов’язані з існуючою 

ERP-системою обміном даними або певними функціональними зв’язками, 

якість нової системи буде визначатися найнижчим показником поточної, 

немодернізованої АСУ. Тобто, новостворений комплекс управління буде 

обмежений ERP-системою, яка не має такого рівня можливостей. Тому 

необхідно пам’ятати, що модернізація є необхідною умовою для 

використовуваної ERP-системи, оскільки її функціональність може впливати на 

інші програми, що застосовуються на підприємстві. 

2. Успішність полягає у продовженні конкурентної боротьби. 
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Хоча в практичній діяльності багатьох підприємств користуються 

принципом невтручання у відлагоджений процес, для АСУ цей підхід може 

виявитися згубним для ефективності підприємства. Незважаючи на те, що 

модернізація поточної ERP-системи може здатися дорогою, якщо вона 

неефективна, необхідно визначити, наскільки використання застарілих АСУ 

підходить для сучасного підприємства машинобудування та оцінити ризики в 

умовах змін на ринку. 

Навіть за умов успішного багаторічного застосування ERP-системи немає 

гарантії, що вона є найбільш ефективним рішенням для конкретного 

підприємства сьогодні. Необхідно порівняти вартість модернізації із 

втраченими вигодами, які могли би бути отриманими у результаті застосування 

модернізованої ERP-системи. 

3. Консервативність може бути легковажною. 

Одним з важливих аспектів при визначенні того, чи модернізація 

поточної ERP-програми є необхідною, є безпека цієї системи. Навіть про 

короткочасному зниженні рівня безпеки існує значна потенційна можливість 

несанкціонованого доступу до системи та витоку важливих фінансових, 

технологічних та інших даних. На сьогодні безпека є найважливішою умовою 

виживання, тому відмова від модернізації існуючої ERP-системи може 

фактично поставити підприємство під загрозу. 

Необхідно порівняти параметри безпеки, доступні в нових системах, із 

функціями безпеки поточної системи. Після цього необхідно оцінити 

потенційні витрати у разі порушення безпеки.  

Для зваженої оцінки необхідно враховувати всі ці аспекти при визначенні 

необхідності модернізації існуючої ERP-системи на підприємстві. Потрібно 

оцінити, наскільки неконкурентоспроможною, неефективною та ризикованою є 

існуюча ERP-система, до яких наслідків може призвести відмову від 

модернізації АСУ.  

Такий аналіз може виявити системні проблеми, для вирішення яких 

оновлення функціоналу ERP-системи виявиться недостатнім (Нечепуренко, 

2018c).   
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У порівнянні із західними підприємствами машинобудування, українські 

підприємства мають труднощі щодо виходу на світовий ринок. Це пов’язано із 

рядом причин. 

1) Європейські підприємства володіють багаторічним досвідом в області 

виробництва продукції машинобудування, застосовують досягнення науково-

технічного прогресу та впроваджують сучасні засоби інформаційних 

технологій для контролю якості виробнитцва, завдяки чому значно 

випереджають українські підприємства. 

2) Для ряду провідних підприємств машинобудування у світі характерне 

використання стратегії співпраці із замовником «під ключ», що перебачає 

виконання повного комплексу робіт та дозволяє знизити витрати, пов'язані з 

отриманням та передачею інформації контрагентам, а також ведення договірної 

діяльності з ними. 

3) Зовнішні умови праці підприємств машинобудування мають значні 

відмінності. Так, іноземні виробники продукції машинобудування можуть мати 

додаткові можливості: виробництво на умовах позик, довгострокове 

кредитування з низькою ставкою відсотків тощо. Українські підприємства 

машинобудування працюють в інших умовах, відповідно до законодавства та 

особливостей банківської системи України. Крім того, часто підприємствам не 

вистачає фінансових ресурсів, вільних від виконання інших операційних задач, 

для досягнення вищевказаних цілей. 

Перші дві причини можуть бути успішно подолані із використанням 

сучасних автоматизованих систем управління підприємствами 

машинобудування (Нечепуренко та Маказан, 2017). 

Як зазначалось у розділі 1 (рис. 1.11), фактори готовності підприємства 

до модернізації АСУ поділяються на зовнішні та внутрішні. Стосовно 

зовнішніх факторів пропонується виділити один, основний – динаміка попиту 

на основну продукцію підприємства. 

Основні внутрішні фактори, які обрано для оцінювання готовності 

підприємства до модернізації АСУ наступні: 
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- розмір або масштаб підприємства; 

- наявність фахівців в галузі ІТ; 

- термін використання існуючої АСУ; 

- рівень комп’ютеризації робочих місць; 

- рівень стандартизації виробничих процесів. 

Кожний фактор оцінюється в балах від 0 до 4, правила оцінювання 

наведено в табл. 3.1. 

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована підприємству, 

складає 24. Сумарний бал від 0 до 9 свідчить про неготовність підприємства до 

впровадження АСУ. Витрати на впровадження АСУ (купівля готового 

продукту або розробка власного ПЗ) будуть неефективними інвестиціями, 

оскільки функціонально підприємство не готове використовувати інструменти 

АСУ в повному або частковому обсязі. Отже, відсутність використання АСУ як 

інструмента в діяльності підприємства не надасть очікуваного економічного 

ефекту щодо підвищення ефективності роботи підприємства загалом. Таким 

підприємствам пропонується комплекс заходів, згідно з якими за кожним 

фактором, що піддається корекції, збільшити показник на 1-2 бали, після чого 

провести повторне оцінювання. Кількість балів від 10 до 14 свідчить про 

слабкий рівень готовності підприємства до впровадження АСУ. У цьому 

випадку треба вдосконалювати організаційну та кадрову складову підприємства 

або залучати до впровадження АСУ сторонню організацію. За наявності 

кількості балів від 15 до 19 спостерігається помірний рівень готовності 

підприємства до впровадження АСУ, необхідно звернути увагу на фактори, за 

якими отримано мінімальні оцінки і перед етапом вибору типу АСУ та форми 

впровадження прийняти рішення щодо заходів із покращення стану за даними 

факторами. Після проведення заходів щодо усунення недоліків за визначеними 

факторами таке підприємство може переходити до аналізу щодо визначення 

типу АСУ, що буде оптимальною для певних економічних та  

організаційно-технологічних особливостей даного підприємства. У разі, якщо 

кількість балів складає від 20 до 24, спостерігається високий рівень готовності 
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підприємства до впровадження АСУ, можна переходити до етапу вибору 

конкретної АСУ. 

Таблиця 3.1 

Комплексна шкала оцінювання готовності підприємства до модернізації АСУ 

Критерії 

Кількість балів за кожним із критеріїв 

0 1 2 3 4 

1. Динаміка 

попиту на 

продукцію 

Попит 

сильно 

зменшується 

Попит 

зменшується 

Попит 

сталий 

Попит 

збільшується 

Попит 

значно 

збільшується 

2. Розмір 

підприємства 

До 10 

працівників 

– мікро-

підприєм-

ство 

Від 11 до 50 

працівників 

– мале 

підприєм-

ство 

Від 51 до 250 

– середнє 

підприєм-

ство 

Від 251 до 

1000 – 

велике 

підприєм-

ство 

Більше 1000 

– надвелике 

підприєм-

ство 

3. Наявність 

фахівців у 

галузі ІТ 

Фахівців 

немає 

Є від 1 до 5 

фахівців, які 

займаються 

підтримкою 

роботи 

комп’ютер-

ної техніки 

Є спеціалі-

зований ІТ 

відділ, який 

не має 

досвіду 

впрова-

дження АСУ 

Є спеціалі-

зований ІТ 

відділ, який 

має досвід 

впрова-

дження АСУ 

Є спеціалізо-

ваний ІТ 

відділ з 

фахівцями, 

здатними 

розробляти 

власне 

програмне 

забезпечення 

4. Термін 

використання 

існуючої 

АСУ 

Від 0 до 3 

років 

Від 3 до 5 

років 

Від 5 до 7 

років 

Від 7 до 9 

років 

10 років і 

більше або 

взагалі немає 

АСУ 

5. Рівень 

комп’ютери-

зації робочих 

місць 

Менше 10% Від 11 до 

40% 

Від 41 до 

60% 

Від 60 до 90 

% 

Більше 90% 

6. Рівень 

стандарти-

зації 

виробничих 

процесів 

Не існує 

загальних 

стандартів, 

для кожного 

процесу 

розробля-

ється 

індивідуаль-

ний план-

графік 

Стандарти-

зовано від 10 

до 40% 

процесів 

Стандарти-

зовано від 40 

до 60% 

процесів 

Стандарти-

зовано від 60 

до 90% 

процесів 

Повна 

стандарти-

зація 

Примітка: розроблено автором  
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Для проведення оцінки ступеня готовності до впровадження АСУ було 

обрано 3 підприємства машинобудування: ПАТ «Завод агротехнічних машин», 

ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» та ТОВ «Аккумтех». Стисло 

проаналізуємо діяльності цих підприємств. 

1) Аналіз діяльності підприємства ПAТ «Завод агротехнічних машин» 

показав, що її можна вважати досить ефективною та стабільною, оскільки за 

останні 5 років зросли обсяги реaлізaції продукції і фінансові результати, що 

свідчить про досить продуману та зважену політику управління 

гоcподaрcькими процеcaми. 

Якщо проводити аналіз структури інвестицій за цей же період, то можна 

побачити, що головним джерелом інвестицій є власні кошти підприємства, хоча 

залучення капіталу ведеться активно, a caмі інвестиції направлені у матеріальні 

активи, машини, обладнання та електронне уcтaткувaння. При цьому суб’єкт 

гоcподaрювaння накопичив кошти, які він може реалізувати для ведення 

інвестиційної діяльності. 

Політика управління інноваціями підприємства cпрямовaнa більшою 

мірою на впровадження нових технологій механізації та aвтомaтизaції прaці, і 

на економію матеріалів. 

2) ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» виконує замовлення із 

проектування конструкції, технологічних процесів виготовлення машин та 

механізмів сільськогосподарського призначення. Тип виробництва цього 

підприємства – одиничний та дрібносерійний із високою якістю розроблених 

проектів. Персонал підприємства є висококваліфікованим, що дозволяє 

інституту виконувати складні розробки із використанням сучасної 

обчислювальної техніки.  

3) ТОВ «Аккумтех», що знаходиться у м. Запоріжжі, займається 

виробництвом батарей і акумуляторів, а також вузлів, деталей та приладдя для 

автомобілів та їх двигунів. 
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ТОВ «Аккумтех» виконує випуск продукції малими та середніми 

партіями, а також надає послуги виконання індивідуальних замовлень щодо 

виробництва продукції підприємствами машинобудування. 

Підприємство має низький рівень комп’ютеризації робочих місць та 

невелику кількість спеціалістів в області інформаційних технологій. 

Можна зробити висновок про значну кількість технологічних та 

фінансових процесів на ТОВ «Аккумтех», які можуть бути оптимізовані при 

використанні спеціалізованих автоматизованих систем управління. 

Проведемо оцінку підприємств щодо ступеня готовності до 

впровадження автоматизованих систем управління у виробничий процес 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Оцінка ступеня готовності підприємств, що аналізуються, до впровадження 

АСУ 

Показник 

Кількість балів 

ПАТ «Завод 

агротехнічних 

машин» 

ДП «Запорізький 

конструкторсько-

технологічний інститут 

сільськогосподарського 

машинобудування» 

ТОВ «Аккумтех» 

Динаміка попиту на продукцію 2 3 2 

Розмір підприємства 1 2 1 

Наявність фахівців у галузі ІТ 1 2 1 

Термін використання існуючої АСУ 4 2 2 

Рівень комп’ютеризації робочих 

місць 
2 3 1 

Рівень стандартизації 

виробничих процесів 
3 2 2 

Сумарний бал 13 15 9 

Примітка: складено автором відповідно до власної методики 

 

Сумарний бал підприємства ПАТ «Завод агротехнічних машин» дорівнює 

13, що є недостатнім для початку впровадження АСУ. Підприємству 

запропоновано завершити комп’ютеризацію робочих місць, а також розглянути 
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питання щодо створення спеціалізованого ІТ відділу або пошуку фірми-

партнера, яка надасть послугу зі здійснення модернізації або впровадження 

нової АСУ. 

На основі детальнішого аналізу, підприємству були надані такі 

рекомендації: 

- залучити IT спеціалістів до процесу оснащення робочих місць 

комп’ютерної технікою, та побудови загальної системи обміну даними на 

підприємстві, створення системи доступу до загальної інформаційної бази; 

- провести комп’ютеризацію складів матеріалів, оснастки, 

виробничих менеджерів; 

- встановити системи контролю робочого часу з залученням 

електронних ідентифікаторів (карток) персоналу; 

- провести стандартизацію процесів, а саме сформувати довідник 

виробничих операцій; 

- здійснити нормування та внесення до довідника операцій 

усереднених показників щодо часу виконання кожної окремої операції. 

Сумарний бал підприємства ДП «Запорізький конструкторсько-

технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування» дорівнює 

15, що свідчить про готовність підприємства до впровадження АСУ. Однак, 

зважаючи на гранично низькі показники рівня стандартизації виробничих 

процесів, підприємству надано рекомендації щодо проведення цього процесу з 

підвищеною увагою щодо подальшого використання даних в АСУ, яка 

впроваджується на підприємстві. 

Сумарний бал підприємства ТОВ «Аккумтех» дорівнює 9, що свідчить 

про неготовність підприємства до впровадження АСУ. Підприємству було 

надано рекомендації: 

- залучити IT спеціалістів для побудови системи доступу з робочих 

місць до загальної бази даних (серверу); 

- збільшити використання комп’ютерної техніки у виробничих та 

складських відділах підприємства; 
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- провести стандартизацію виробничих процесів шляхом створення 

бази даних (довідника) з одночасним нормуванням середньостатистичного 

часу, необхідного для виконання кожної операції. 

Запропонований нами алгоритм формування комплексної шкали бального 

оцінювання дає змогу обґрунтувати своєчасність та напрямки модернізації, 

прийняття оптимального рішення з вибору АСУ, що найкраще відповідає 

вимогам конкретного підприємства машинобудівної галузі. Це надало нам 

можливості удосконалити методичний підхід до оцінювання готовності 

підприємства машинобудування до впровадження АСУ. 

Проаналізуємо питання оптимізації вибору АСУ на підприємствах 

машинобудування. 

Оскільки, як було розглянуто вище, вартість програмного забезпечення 

для АСУ підприємств коливається в широких межах, перед підприємством 

постає питання прийняття рішення придбання готового продукту або розробка 

власного програмного забезпечення. У випадку рішення щодо придбання 

готового продукту постає нове питання щодо його вартості. Основними 

факторами, які необхідно враховувати при прийнятті відповідного рішення, є 

розмір (або масштаб) підприємства, ступінь унікальності та різноманіття 

виробничих процесів. Розмір підприємства може оцінюватись за кількістю 

працівників, валовим доходом тощо, при цьому чим більший розмір 

підприємства, тим більшу вартість програмного забезпечення разом з оплатою 

послуг по впровадженню підприємство може собі дозволити. Зростання рівня 

унікальності та різноманіття виробничих процесів, як правило, є наслідком 

зростання масштабу виробництва, при цьому зростають витрати на адаптацію 

готового програмного забезпечення, що робить привабливим прийняття 

рішення щодо розробки власного програмного забезпечення. Матрицю 

прийняття рішення в залежності від градації означених двох факторів наведено 

на табл. 3.3, причому є три варіанта рекомендацій для підприємств: розробка 

власного ПЗ; придбання ПЗ відносно низької або середньої вартості; придбання 

ПЗ високої вартості. 
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Для обґрунтування аналітичної моделі щодо рішення про вибір 

програмного забезпечення введемо відносну змінну x  – розмір підприємства, 

яка буде приймати значення від 0 до 1. Згідно з визначенням Господарського 

Кодексу України, для підприємств із кількістю працюючих 1000 і більше (дуже 

великі підприємства) змінна приймає значення 1. Для всіх інших підприємств – 

кількість працюючих, поділена на 1000. Так для великих підприємств –

125,0  x , для середніх підприємств – 25,005,0  x  і для малих 05,0x . 

Таблиця 3.3 

Матриця прийняття рішення в залежності від градації розміру та 

унікальності підприємства 

Унікальність 

продукції 

Розмір підприємства 

Мале Середнє Велике 

Висока 
Придбання ПЗ 

відносно низької 

або середньої 

вартості 

Власна розробка 

Власна розробка 

Середня 
Придбання ПЗ 

високої вартості Низька Придбання ПЗ 

середньої вартості 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Результуюча змінна z  теж буде приймати значення від 0 до 1 і буде 

характеризувати відносну вартість ПЗ АСУ. Оскільки зі зростанням розміру 

підприємства зростає вартість ПЗ, яку може оплатити підприємство, z  буде 

пропорційно 
x . Зі зростанням розміру (масштабів) підприємства 

зростатимуть особливості та унікальність виробничих процесів, цей фактор у 

моделі буде враховано як пропорційність z множнику 
)1( x . Для підвищення 

адекватності моделі введемо також змінну y  – рівень  

автоматизації та комп’ютеризації робочих місць на підприємстві, яка 

прийматиме значення від 0 до 1. Чим ближче значення цієї змінної до 1, тим 

більший ефект від впровадження можна буде отримати, тобто тим більше буде 

значення z. 

Отже, модель приймає наступний загальний вигляд (формула 3.1): 
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 yxАxz )1(  ,     (3.1) 

 

де А, 
 ,,  – нормуючі параметри, які приймають позитивні значення. 

За наявності достатнього обсягу статистичних даних можливим є 

оцінювання значень параметрів методами регресійного аналізу. За відсутності 

таких даних пропонується спростити модель, врахувавши, що значення y  в 

першому наближенні пропорційно x . Тоді отримаємо модель 
 )1( xАxz   

з параметром 1 . 

Виконаємо розрахунок нормуючих коефіцієнтів на основі фактичних 

показниках підприємств, які впровадили АСУ, результати зведені до табл. Д.1, 

де z – відносна вартість АСУ, х – кількість працюючих на підприємстві. 

Визначимо значення нормуючих коефіцієнтів за допомогою проведення 

дисперсійного аналізу на основі регресійної статистики (табл. Д.2 та Д.3). 

Результати проведених розрахунків зведені в табл. Д.4. Використаємо 

отримані значення для розрахунків коефіцієнтів: A= EXP(0,341883)=1,41.  

Отже, нормуючи коефіцієнти, отримаємо: А= 1,41; α=1,34; β=0,16.  

Коефіцієнт детермінації R2=0,964 , що свідчить про високу якість моделі. 

Для розрахунку значення z, використавши вище розраховані коефіцієнти 

А, α, β та спростивши параметр, отримуємо такий вираз (формула 3.2): 

 

16,034,1 )1(41,1 xxz  .     (3.2) 

 

На рис. 3.1 наведено графік функції (вираз 3.3):  

 










1,1

10,)1(41,1 16,034,1

x

xxx
z .    (3.3) 
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Рис. 3.1. Графік функції аналітичної моделі щодо прийняття рішення про 

вибір програмного забезпечення 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Пропонується наступна інтерпретація моделі – для підприємств з 

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

забезпечення відносно високої вартості. Для малих і середніх підприємств, а 

також великих з кількістю працюючих до 500 ( 45,0z ) –   

придбання програмного забезпечення відносно невисокої вартості.  

При 9,045,0  z  пропонується розробка власного програмного забезпечення 

АСУ. 

Запропонована аналітична модель може використовуватися на 

підприємствах машинобудування, що не впровадили АСУ, для прийняття 

рішення про вибір програмного забезпечення. 

Удосконалений нами методичний підхід до обґрунтування рішення щодо 

вибору АСУ та варіантів програмного забезпечення відрізняється від існуючих 

тим, що бере до уваги кількість працюючих на підприємстві машинобудування, 

його готовність до впровадження та особливості виробництва.  

Використання удосконаленого методичного підходу  

дозволяє здійснити оптимальний вибір ПЗ, удосконалити  

документообіг на підприємстві, сприяє покращенню взаємодії всіх його 

відділів.  
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3.2. Побудова ефективних моделей модернізації АСУ на 

підприємствах машинобудування 

  

У цій роботі пропонується використання модульної концепції 

формування АСУ. 

Модульна концепція передбачає відносно самостійну роботу кожного 

модуля при взаємодії окремих модулів між собою та передачі інформації до 

інформаційної системи для аналізу, обробки та передачі даних до відповідних 

підрозділів. Схема модулю наведена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Схема модуля автоматизованого розрахунку собівартості 

продукції 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Взаємодія модулів та послідовність обміну інформацією відображено на 

рис. 3.3. 

Аналізуючи зміни на вітчизняних та світових ринках, можна зробити 

висновки, що  вектор замовлень для підприємства машинобудування 

направлений на зменшення партій виробів, збільшення асортименту та 

скорочення довжини шляху від пошуку потенційних замовників до фактичного 

замовлення.  
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Ці умови вимагають мати інструмент оперативного розрахунку вартості 

продукції залежно від розміру партії, залучених матеріалів, комплектуючих, 

умов доставки, термінів оплати та ін. 

Враховуючи викладене, пропонуємо почати модернізацію будь-якої 

існуючої АСУ або створення нової з формування електронного документа 

«Розрахунок замовлення». Саме цей документ можна коригувати неодноразово 

за вищенаведеними параметрами, що впливають на вартість продукції, поки не 

буде досягнуто оптимального рішення і згоди з потенційним замовником, тоді 

замовлення буде передане у виробництво. 

Будь-який процес виробництва продукції можливо сформувати з 

технологічних відділів, які безпосередньо виконують ту чи іншу операцію, 

використання додаткових матеріалів, комплектуючих деталей та послуг 

підрядних організацій. 

Для підвищення гнучкості модулю розрахунку собівартості замовлень 

пропонується сформувати цей модуль як такий, що складається із 

автоматизованих розрахунків за кожним напрямком витрат. 

Під час формування основного блоку автоматизованого розрахунку 

собівартості необхідно безпосередньо враховувати технологічний процес на 

певному промисловому підприємстві. Але з огляду на перспективу розвитку та 

модернізацію виробництва, запропонований модуль потрібно створювати з 

можливістю додавання або заміни параметрів на кожній із технологічних 

ділянок.  

Кожна технологічна ділянка повинна мати вхідні параметри, вибір 

безпосередньо виконуючого обладнання, вихідні параметри собівартості 

виконання технологічної операції. Можливість вибору для виконання операції 

відповідного за технічними параметрами обладнання, із наявних у виробничих 

потужностях підприємства, дає гнучку можливість як в режимі рельного часу 

оцінити зміну ціни залежно від обраної одиниці, так і оперативно додавати нові 

одиниці обладнання в технологічний процес. 
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Витрати ресурсів визначаються відповідно до коефіцієнту залежності від 

певного параметру замовлення. Таким чином, легко формується техніко-

економічне визначення кожної виробничої одиниці в технологічному 

ланцюжку виготовлення будь-якого виробу. Відповідно, інформація щодо 

кожного із використаних ресурсів має бути попередньо занесена до бази даних 

із зазначенням собівартості для визначення базової ціни продажу готового 

виробу. 

Для розрахунку собівартості кожної технологічної операції необхідно 

використовувати загальні параметри замовлення, такі як кількість, розмір, тип, 

вага, тощо, а також додаткові дані, необхідні виключно для даної операції. 

Моделювання методики автоматизованої системи управління необхідно 

базувати на принципі багаторазового використання будь-якої інформації. Це 

дозволить уникати неоптимального використання ресурсів щодо збирання такої 

інформації та виникнення помилок у використанні різних даних за одним і тим 

самим параметром. Отже, саме цього принципу можна дотримуватися при 

будуванні моделі автоматизованої системи, починаючи з модулю розрахунку 

собівартості продукції / замовлення, оскільки технічні дані починають 

формуватися на підприємстві з цього етапу. Використання загальних даних 

щодо  певної продукції також використовуються для розрахунку собівартості 

кожної технологічної операції, необхідної для виготовлення продукції 

(рис. 3.4). 

Технологічна операція 

Загальні вхідні параметри Спеціальні вхідні параметри 

Обладнання 

Перелік необхідних матеріалів.  

Їхня кількість у відповідності від 

факторів залежності 

Перелік необхідних трудових витрат.  

Їхня кількість у відповідності від 

факторів залежності 

Вихідні параметри вартості виконання операції 

Рис. 3.4. Загальна схема формування блоку розрахунку собівартості 

технологічної операції 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 
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Для можливості використання даної моделі автоматизованого розрахунку 

собівартості технологічної операції необхідно сформувати норми використання 

матеріалів, праці та прописати правила залежності даних норм від параметрів 

продукції. Наприклад, для здійснення операції на обладнанні з числовим 

програмним управлінням налаштування виконується одноразово, тобто, таким 

чином створюється програмне завдання, незалежно від кількості необхідних 

деталей, і навпаки, час на виконання механічної обробки залежить від кількості 

деталей, їх розмірів та характеру обробки. 

Тож, створивши гнучку систему формування правил і факторів для 

розрахунку собівартості продукції, економічний відділ підприємства 

машинобудування отримує потужний інструмент для автоматизації їх праці. У 

подальшому функції економічно-розрахункового відділу підприємств 

трансформуються на обслуговування та контроль коректної роботи модуля 

автоматизованого розрахунку. Отже, основними функціями повинні стати 

коригування норм, створення розрахункових модулів при використанні на 

підприємстві нового обладнання та аналіз економічної ефективності 

використання того чи іншого обладнання.  

Запровадивши в використання запропоновану модель автоматизованого 

розрахунку собівартості продукції, підприємство машинобудування отримує 

такі переваги: 

- оперативне отримання інформації щодо точної собівартості при 

формуванні комерційних пропозицій; 

- скорочення витрат на утримання економічно-розрахункового відділу; 

- наявність технічної інформації щодо замовлення для подальшого 

використання в автоматизованій системі управління виробничим процесом; 

- наявність інформації щодо замовлення для інших відділів, таких як 

відділ постачання, відділ планування виробництва, відділ логістики та ін. 

Автоматизація є необхідною умовою євроінтеграції українських 

підприємств, оскільки основні цілі автоматизації управління – розширення 

ринків за рахунок покращення оперативності та економічності виготовлення 
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продукції (Шевченко, 2015). У сучасних ринкових умовах гнучкість у 

налаштуванні системи автоматизованого управління виробничим 

підприємством є безумовно необхідним критерієм. На практиці, підприємства 

машинобудування потребують модернізації технічної бази. (Нечепуренко, 

2018d). За умов модернізації обладнання в АСУ, необхідно здійснювати 

відповідні коригування, враховуючи зміни норми виробництва, витрат 

матеріалів, оплати праці тощо. 

Структура документа «Розрахунок» повинна включати як загальні дані, 

так і індивідуальний набір необхідних для виготовлення виробничих одиниць. 

До загальних даних належать найменування, кількість, тип продукції, розмір, 

умови доставки, умови оплати тощо. До індивідуальної інформації належать 

дані, які включають параметри, що стосуються безпосередньо цих виробничих 

одиниць: видів витрачених матеріалів, одиниці необхідної обробки тощо 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Інформація, що міститься в документі «Розрахунок замовлення» 

Назва 

замовлення 

Дата 

формування 
Номер розрахунку Замовник 

Інші загальні 

параметри 

Загальні дані 

Автор Категорія виробу – – 

Умови оплати Умови доставки – – 

Кількість – Розміри – 

Застосовані 

виробничі 

одиниці 

Виробнича 

одиниця 1 

Параметри необхідні для 

виробничої одиниці 
– – 

Виробнича 

одиниця n 

Параметри необхідні для 

виробничої одиниці n 
– – 

Додаткові 

витрати 

Матеріали – – – 

Послуги – – – 

Номенклатура 

замовлення 
– – – – 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Модель розрахунку замовлення наведена на рис. 3.5. Структура 

документу «Розрахунок замовлення», що враховує різні параметри, які 

впливають на вартість замовлення, наведена на рис. 3.6. 
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Рис. 3.5. Модель розрахунку замовлення 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко, 2018a)  

 

Рис. 3.6. Структура документа «Розрахунок замовлення» 

Примітка: розроблено автором 
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Саме модульна концепція документа дозволяє гнучко змінювати будь-які 

компоненти замовлення та миттєво отримувати нові результати розрахунку. На 

практиці замовник бажає отримати декілька цінових пропозицій на вироби, які 

можуть відрізнятися якістю та, відповідно, ціною застосованих матеріалів, 

кількістю виробів у партії, застосованих технологічних видів обробки та 

виготовлення деталей.  

При модернізації або оптимізації роботи технологічних ділянок 

машинобудівного підприємства нові дані заносяться в базу відповідно до  даної 

виробничої одиниці, а саме: норми витрат матеріалів, вартість оплати праці, 

норми використання ресурсів, час обробки щодо одиниці продукції.  

Запропонована концепція використання автоматизованого розрахунку 

вартості замовлення на базі формування даних щодо окремих виробничих 

одиниць або комплектів дозволяє значно скоротити витрати на утримання 

планово-економічного відділу. Крім того, зменшується час обробки замовлень 

та надання комерційних пропозицій у декілька разів. Це, безумовно, відкриває 

нові можливості участі підприємства у тендерних пропозиціях та виявлення 

найоптимальнішого варіанта пропозиції, миттєво обчисливши декілька якісно-

цінових варіантів виготовлення продукції. 

У рамках автоматизації системи управління можливо розширення 

функцій електронного документа «Розрахунок замовлення» до 

автоматизованого формування комерційної пропозиції, рахунку тощо. Отже, 

можна створити відділ продажів, який відповідає світовим стандартам за 

параметрами швидкості реагування на зміни ситуації на ринку. Іншими 

перевагами є швидкий сервіс щодо обробки пропозицій для клієнтів 

підприємства та здатність знаходити конкурентоспроможні варіанти 

виготовлення продукції. Ці особливості є надважливими в жорстких умовах 

високого рівня конкуренції на світових ринках. Безумовно, оперативна робота 

відділу продажів позитивно буде впливати на відносини з існуючими клієнтами 

машинобудівного підприємства та збільшить конкурентоспроможність серед 

українських виробників на внутрішньому ринку. 



185 

Можливість формування розрахунку собівартості/вартості продукції в 

декількох варіантах, зі зміною використання однотипних виробничих одиниць, 

дозволяє провести аналіз та виявити «слабкі місця» на підприємстві. Таким 

чином можна виявити, які саме виробничі одиниці не є оптимальними для 

використання та невиправдано збільшують собівартість (Морщенок та Біла, 

2014). Такі виробничі одиниці варто поставити в план оновлення матеріально-

технічної бази підприємства. 

За базову одиницю розрахунку собівартості виконання кожної 

технологічної операції пропонуємо брати собівартість роботи кожної 

виробничої одиниці, такої як верстат, виробнича лінія, бригада (при ручних 

операціях) та ін. Для визначення виробничих витрат кожної такої одиниці в 

АСУ потрібно сформувати довідник (список) таких виробничих одиниць, де 

для кожної одиниці формується перелік використання видів робіт та витрати 

торгово-матеріальних цінностей (ТМЦ) з урахуванням коефіцієнту 

використання відповідно до параметрів замовлення. Під замовленням тут і далі 

розуміється продукція, яка виготовляється відповідно до вимог замовника. 

Концепція формування такої одиниці наведена в табл. 3.5 та на рис. 3.7.  

Таблиця 3.5 

Формування розрахунку вартості роботи виробничої одиниці 

Назва одиниці Використання Залежність 
Коефіцієнт 

використання 

Верстат 1 

Операція 1 Параметр 1 К1 

Операція 2 Параметр 2 К2 

Операція n Параметр n Кn 

ТМЦ 1 Параметр 3 К1 

ТМЦ 2 Параметр 4 К2 

ТМЦ n Параметр n Кn 

Примітка: розроблено автором 

 

Для розрахунку собівартості продукції, що враховує  

використання виробничних одиниць, пропонуємо скористатися виразом 

(формула 3.4):  
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,    (3.4) 

 

де Св1 – собівартість використання виробничої одиниці в замовленні, яка 

включає витрати матеріалів, трудових та інших ресурсів; 

Цn – ідентикативна ціна матеріалу, ресурсу, праці; 

Кn – коефіцієнт використання на одиницю параметра; 

Fn(Пт) – функція вирахування кількості ресурсу в залежності від 

параметру; 

Пn – параметр залежності використання ресурсу n, за технологічною 

картою виробництва. 

 

Рис. 3.7. Концепція формування розрахунку вартості виробничої одиниці 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Таким чином, собівартість виготовлення продукції визначається за сумою 

розрахунків собівартості всіх задіяних у виробництві партії продукції 

виробничих одиниць (формула 3.5): 

 

,     (3.5) 
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де Сзамовлення – загальна собіварість виконання замовлення; 

Сn – собівартість окремої виробничої одиниці; 

n – кількість виробничих одиниць, задіяних у виробництві замовлення. 

Для застосування наведеної концепції розрахунку собівартості 

використання виробничої одиниці в процесі виготовлення продукції необхідно 

сформувати довідники операцій, що містить інформацію про найменування та 

вартість виконання (заробітну платню) такої операції, а також довідникові 

параметри. Такі довідники можливо доповнити даними орієнтовної ринкової 

вартості виконання такої операції. 

Отже, можливо водночас отримувати не тільки собівартість продукції, 

але й орієнтовну ринкову вартість реалізації. Останнє є невід’ємною частиною 

визначення ціни продукції і значно полегшує роботу з замовником для відділу 

продажів підприємства в наданні комерційної пропозиції щодо умов 

виготовлення замовлення. 

Формування вартості операції в розробленій системі управління 

здійснюється шляхом проведення нормування та обробки вибірки отриманих 

даних. Чим більша оброблена вибірка, тим точніша отримана середня вартість 

операції. На практиці успішно застосовується метод виведення вартості 

операції за розрахунком середньої кількості необхідного для виконання 

операції часу. При цьому враховується середній рівень заробітної плати 

відповідного спеціаліста у регіоні та встановленої кількості робочих годин за 

місяць. Для формування вказаної бази застосовується окремий модуль системи 

автоматизованого управління. 

Для ТМЦ показник Цn ілюструє вартість матеріалів з доданням витрат на 

доставку та ін. 

Можливе розширення фунціоналу АСУ шляхом введення модулів для 

розрахунку амортизації обладнання та інших важливих для підприємства статей 

витрат. Однак варто враховувати, що збільшення кількості застосованих у 

розрахунках собівартості продукції параметрів може призвести до 

неконтрольованого або необґрунтованого результату, невідповідності 



188 

розрахунку собівартості та, як наслідок, вартості продукції ринковому рівню. 

Концепція розрахунку вартості використання кожної виробничої одиниці 

для виготовлення замовлення дає гнучкий інструмент для менеджменту 

компанії. Це дозволяє формувати в АСУ необмежену кількість і різноманітність 

моделей технологічних одиниць, доповнювати та удосконалювати параметри 

для більш точного визначення вартості виробництва.  

Довідники операцій можливо доповнити зручним інструментом для 

визначення вартості (оплати праці) такої операції, виходячи з даних 

нормування та середньо ринковим рівнем заробітної плати для задіяних 

фахівців (робітників). 

Модернізація системи управління підприємств машинобудування є 

циклічним процесом, у якому оновлення та поліпшення роботи однієї ділянки 

неминуче потребує або надає можливості для модернізації наступної. 

Оскільки розрахувати будь-яке замовлення неможливо без розрахунку 

виробничих складових і матеріалів, формуючи документ «Розрахунок 

замовлення», співробітник відділу продажів фактично формує технологічну 

карту – завдання для виробничої ділянки, відділу закупівель матеріалів, 

планового відділу. Виходячи з принципів максимального використання наявних 

даних у всіх бізнес-процесах підприємства, пропонуємо для формування 

завдання на виробництво продукції повністю використовувати дані з документу 

«Розрахунок замовлення». Якщо розрахунок перетворюється на замовлення, 

варто доповнити необхідними даними, такими як дата відвантаження, номер 

договору/рахунку та ін. Таким чином, підприємство майже миттєво отримує 

документ «Замовлення», який містить: 

− номенклатуру та кількість необхідних матеріалів; 

− перелік виробничих ділянок з параметрами для кожної з них; 

− номенклатуру готової продукції для подальшого формування 

документів на відвантаження; 

− перелік додаткових послуг субпідрядників, які необхідно замовити. 

Застосування модернізованої системи документообігу дозволить 
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підвищити рівень автоматизації процесів у роботі відділу закупівель матеріалів 

(Нечепуренко, 2018d). 

У рамках модернізації системи управління на підприємствах 

машинобудування пропонується сформувати електронну онлайн обробку всіх 

замовлень, які є в роботі в даний час на підприємстві. Для цього необхідно 

проводити аналіз щодо кожного матеріалу на фактор необхідної кількості при 

розміщені замовлення з урахуванням кількості, яка видана зі складів у 

виробництво (використана) на даний час. Отримана величина є важливою на 

момент обробки. Такі дані необхідно зводити у табличні форми з 

відображенням кількості фактичної наявності та, відповідно, кількості 

матеріалів та комплектуючих, потрібних для закупівлі (Нечепуренко, 2018e). 

Тож, відділ закупівель отримує онлайн інформацію вже в обробленому та 

проаналізованому виді, що фактично є важливою на поточну хвилину. 

Інформація для відділу закупівель щодо нових замовлень потрапляє 

безпосередньо після автоматичного перетворення документа «Розрахунок 

замовлення» в документ «Замовлення», що виконує направлення завдання в 

виробничий процес.  

Розширення функцій модуля АСУ «Закупівля матеріалів» можливе у 

напрямках автоматичного створення списків (таблиць), сформованих за 

певними типами матеріалів або за параметром «постачальник». Таким чином 

можливо отримати готове замовлення для постачальника, тендерного 

майданчику тощо. 

Така концепція взаємодії відділів виробничого підприємства дає 

можливість надзвичайно швидко обробляти та передавати інформацію. 

Оперативність щодо виготовлення замовлення є безумовною конкурентною 

перевагою будь-якого підприємства. Отримуючи вже оброблену інформацію 

щодо матеріалів, необхідних для закупівель, співробітники відповідного відділу 

значно скорочують робочий час, необхідний для виконання своїх функцій. 

Отже, менеджмент підприємства отримає можливість скоротити видатки на 

утримання цього відділу, одночасно отримавши більш результативну роботу, 
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що є надзвичайно перспективним на сьогодні. Використання модернізованих 

систем управління підприємством означає перехід на більш високу стадію 

розвитку, бо вони дозволяють найбільш ефективно реалізовувати можливості 

компанії (Нечепуренко, 2018b). 

Описана концепція взаємодії відділів лягла в основу запропонованої нами 

модель взаємодії функціональних модулей АСУ, яка враховує наявні ресурси, 

планує їх витрати, оптимізує графік завантаження виробничих потужностей та 

обладнання. Це надає змогу зменшити витрати матеріальних, трудових та 

часових ресурсів, покращити якість управління процесами на підприємстві, 

зменшити простої обладнання, врахувати можливість виникнення 

непередбачених змін в діяльності підприємства. 

Для сучасного підприємства машинобудування потік замовлень повинен 

мати безперервний характер. Отже, відповідний потік інформації про необхідні 

для виробництва матеріали є такими, що безперервно змінюються (рис. Д.1 в 

Додатку Д). Нові замовлення формують перелік необхідних матеріалів на 

замовлення, які вже виготовляються, частково або повністю видані матеріали зі 

складів підприємства, деякі матеріали є в наявності, деякі необхідно закупити. 

Оперативно обробляти цю інформацію неможливо без використання АСУ, яка 

пов’язує показники всіх перелічених факторів.  

Запропонована концепція модульної побудови системи управління 

виробничим підприємством використана на ПП «Фірма «Дінас». Приватне 

підприємство «Фірма «Дінас» засновано у 1997 р. Основними спеціалізаціями 

підприємства є: 

- розробка та виготовлення пакувального обладнання; 

- виготовлення пакувальних матеріалів для запчастин та приладів, 

промислових товарів. 

Площа виробничих потужностей становить близько 2000 м2. 

Підприємство для виготовлення продукції використовує сучасне обладнання 

переважно європейського виробництва. У 2009 р. підприємство було відзначене 

нагородою «Лідер галузі – 2009» за декількома показниками, такими як обсяг 
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виробленої продукції, оптимальне використання праці, отриманий прибуток та 

сплата податків. На сьогодні підприємство, працюючи у декілька змін, 

продовжує розвиток виробничих потужностей, розширення ринків збуту в 

міжнародній площині, освоєння новітніх технологій та обладнання для 

виробництва продукції, яка відповідає міжнародним стандартам, має високу 

якість і конкурентну вартість. 

Основними клієнтами ПП «Фірма «Дінас» є виробничі та промислові 

підприємства, такі як ПрАТ «Мотор Січ», ДП «Новатор», ПАТ «Завод 

агротехнічних машин», ВАТ «Запорізький абразивний комбінат», 

ТОВ «Вентс», ПАТ «Київхліб», ЗАТ «Одесакондитер», ТОВ «Биол», 

ТОВ «Віола», ТОВ «Вітапак», ПП «Лукас», ТОВ «Продснаб плюс», 

ТОВ «Фрунзе-електрод», ЗАТ «Запоріжелектрод» та ін. Маркетинг ПП «Фірма 

«Дінас» постійно працює над диверсифікацією клієнтів як за видами продукції, 

що виробляється, так і за їх геополітичним розташуванням. На сьогодні ринки 

збуту продовжують розширюватися. 

Основними постачальниками сировини та витратних матеріалів є такі 

компанії: ТОВ «Камоцци», ДП «Фесто», ТОВ «Запоріжпідшипник», Київський 

картонно-паперовий комбінат, ЗАТ «Імпап», ТОВ «Ям Сервіс Україна», 

ТОВ «Ітрако», ПП «Лазер штанц». 

На приватному підприємстві «Фірма «Дінас» застосовується 

автоматизована система управління власної розробки. Інформаційна система 

цієї АСУ побудована за принципом модульної архітектури, описаної в цьому 

розділі. 

Впродовж усього терміну використання АСУ, система зазнає постійних 

змін та розширення функціональних можливостей, що свідчить про 

неможливість використання будь-якого ERP-продукту у вигляді «чорної 

скриньки», що лише сприймає обмежений набір вхідних даних та видає вихідну 

інформацію у певному форматі. Можливість розробки та введення нових 

додаткових модулів програмного забезпечення для АСУ, а також модернізація 

існуючих модулів є необхідною та закономірною. Така практика пояснюється 
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постійним розвитком підприємства, збільшенням виробничих потужностей та 

успішним досвідом автоматизування все більшої кількості процесів на 

підприємстві. 

Для ілюстрації наведемо опис модуля автоматизованого розрахунку 

собівартості продукції підприємства з виготовлення пакувального обладнання 

та пакувальної продукції «Фірма «Дінас». На рис. 3.8 та рис. 3.9 відображена 

практична реалізація концепції побудови модулю на основі кореляції 

параметрів виробу та задіяного в технологічному процесі відповідного 

обладнання. У результаті обробки введеної інформації щодо параметрів виробу 

та застосування технологічно необхідного обладнання програмний модуль 

формує карту собівартості продукції.  

 

Рис. 3.8. Форма введення технічних та кількісних параметрів партії 

продукції 

Примітка: розроблено автором (Нечепуренко, 2018d) 

На наведеному прикладі водночас використовується принцип 

формування ціни виробу для реалізації на основі поопераційної вартості. В 

цьому разі кожна операція пронормована та має базову ціну реалізації з 

урахуванням собівартості та ринкової вартості даної операції. Відповідно до 

цієї інформації формується таблиця розрахунку собівартості, а також водночас 

мінімальної та рекомендованої ціни реалізації, що відображено в табл. 3.6 та у 

Додатку Г. 
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Поопераційне відображення розрахунку вартості виробу надає 

можливість оперативного аналізу інформації про те, яка саме операція впливає 

на зменшення або збільшення вартості виробу. Можливість проведення 

декількох розрахунків, які відрізняються взаємозамінними параметрами, та 

отримання результатів для аналізу дозволяє оперативно знайти оптимальний 

спосіб виготовлення виробу. Це, своєю чергою, надає конкурентних переваг 

для формування комерційної пропозиції замовникам та успішної реалізації 

продукції.  

 

Рис. 3.9. Форма визначення використання необхідного технологічного 

обладнання 

Примітка: розроблено автором (Нечепуренко, 2018с) 

 

Модуль автоматизованого розрахунку вартості продукції є не тільки 

оперативним інструментом для відділу збуту, але водночас є фактором економії 

людських ресурсів на підприємстві. Це надає можливості значно скоротити 

планово-економічний відділ. При застосуванні запропонованої концепції 

розрахунку витрат на виробництво продукції є можливість перерозподілити 

обов’язки співробітників планово-економічного відділу. Так, вони можуть 

змістити акценти праці з поточних операцій розрахунку замовлень на 

обслуговування бази даних, яка використовується безпосередньо для 



195 

розрахунків, а саме нормування операцій та технологічних спроможностей 

обладнання, моніторинг ринкових цін на ту чи іншу операцію. 

Модуль автоматизованого розрахунку вартості виробу базується на 

використанні обладнання, яке формує виробничі потужності підприємства. 

Отже, важливим фактором для вдалого впровадження автоматизованої системи 

є актуальність даних щодо витрат матеріалів, ресурсів, оплати праці 

відповідних фахівців для кожної виробничої одиниці. На рис. 3.10 наведено 

приклад формування техніко-економічної моделі для кожної виробничої 

одиниці. 

 

Рис. 3.10. Фото техніко-економічної моделі виробничої одиниці з описом 

витрат матеріалів, ресурсів, оплати праці 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Витрати ресурсів визначаються відповідно до коефіцієнту залежності від 

певного параметру замовлення. Отже, легко формується техніко-економічне 

визначення кожної виробничої одиниці в технологічному ланцюжку 

виготовлення окремого виробу. Відповідно, інформація щодо кожного із 

використаних ресурсів має бути попередньо занесена до бази даних із 

зазначенням собівартості для визначення базової ціни продажу готового 

виробу. 
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Формування вартості оплати праці для кожної операції реалізовано в 

автоматизованій формі занесення результатів нормування часу виконання та 

кількості операцій, виконаних за цей час у відношенні до базової ставки за 

кваліфікацією робітника. Результат наведено на рис. 3.11. 

Впровадження АСУ на ПП «Фірма «Дінас» почалося у 2009 р. за 

запропонованою вище схемою. Розробка та оптимізація окремих модулів 

системи проводилася за спіральним принципом. Кожен із модулів 

впроваджувався в систему в режимі реального часу і випробовувався на 

дійсних на той момент замовленнях. Така перевірка функціональності 

дозволила знаходити недоліки і/або повертати модулі на доопрацювання та 

узгодження з іншими діючими елементами системи. 

 

Рис. 3.11. Фото модуля довідника вартості виробничої операції, який включає 

автоматизований розрахунок за нормуванням 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Розробка та впровадження АСУ проходили протягом 2009-2013 рр., і їхня 

вартість склала близько 500000 грн. Підтримка роботи системи та незначна 

оптимізація в період 2014-2018 рр. здійснюється штатним програмістом, оплата 

праці якого складає 120000 грн на рік. 

Окремою статтею видатків є технічне забезпечення роботи АСУ. Для 

проведення поточного ремонту серверів, оновлень, відлагодження каналів 

зв’язку тощо щороку витрачається близько 20-30 тис грн. Для зберігання 

інформації використовується система дзеркальних серверів, на якому 

архівується вся технічна та фінансова документація. Такий підхід надає 
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можливість швидкого відновлення роботи в разі виникнення критичних 

ситуацій, що призвели до втрати даних, шляхом використання даних, що 

зберігаються на запасних серверах. 

ПП «Фірма «Дінас» працює за принципом «виробництва за 

замовленням». Клієнт надає технічне завдання менеджеру з продаж, після чого 

останній виконує попередній розрахунок замовлення, використовуючи наявну 

систему обробки замовлень. Запропонована система визначає необхідний 

перелік матеріалів, інструментів, обладнання для виконання замовлення, 

формує технологічний процес виробництва, визначає наявність необхідної 

кількості матеріалів на складах, кваліфікацію робітників, що необхідні для 

виконання замовлення тощо. Для цього менеджер вводить усі необхідні дані до 

системи, і за необхідності вони можуть бути скориговані замовником, 

менеджером чи відповідальним виконавцем за домовленістю з іншими 

сторонами. Кожна зміна фіксується системою. Такий підхід дозволяє 

мінімізувати кількість помилок, а у разі їх виникнення швидко виявляти 

помилкове рішення. 

Після узгодження особливостей виконання, термінів та вартості 

замовлення, клієнт та менеджер із продажів ПП «Фірма «Дінас» оформлюють 

замовлення, яке відразу потрапляє у виробничий відділ та відділ постачання. 

Для відділу постачання розроблена система автоматизованого 

управління, яка самостійно проводить аналіз для визначення необхідності 

придбання додаткових витратних матеріалів та інструментів для виконання 

замовлення. У разі недостатньої кількості матеріалів/інструментів автоматично 

за визначеним шаблоном формується лист від підприємства до партнера-

постачальника щодо придбання необхідного об’єму товарів. Після перевірки 

інформації працівником відділу постачання лист надсилається постачальнику. 

Для реалізації замовлення у виробничому відділі до нього надходить 

технічна документація, у першу чергу, маршрутна карта для кожної одиниці 

номенклатури продукції. Ця інформація є доступною для керівника відділу 

виробництва та відповідних працівників. Використовуючи спеціально 
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розроблену схему авторизації в системі, працівник самостійно отримує наряд 

на виконання визначених технологічною документацією операцій відповідно до 

своєї кваліфікації. 

Після проведення робіт працівник фіксує результати в системі, і після 

перевірки результатів керівником відділу, інформація потрапляє до фінансового 

відділу, де враховується при розрахунку заробітної плати кожному окремому 

виконавцю робіт. У разі повного завершення всіх необхідних операцій та 

виконання замовлення дані надходять до відділу збуту, де опрацьовується 

отримана інформація та формуються відповідна фінансова документація.  

Крім того, протягом усього періоду виконання замовлення до відділу 

логістики надходить інформація щодо необхідності забезпечення 

транспортними послугами. 

Використання розробленої автоматизованої системи управління надало 

можливість зменшити кількість працівників (табл. 3.7) одночасно зі 

збільшенням кількості виконаних замовлень, і, відповідно, збільшенням 

доходів підприємства. 

Отже, за період, що аналізувався, кількість персоналу скоротилась: 

- у відділі продажів – на 40%; 

- у виробничому відділі – на 25%; 

- у відділі постачання – на 50%; 

- загалом за підприємством – на 26,7%. 

Таблиця 3.7 

Кількість працівників основних відділів ПП «Фірма «Дінас» 

 Кількість працівників, за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відділ продажів 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

Виробничий відділ 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Бухгалтерія 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Відділ постачання 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Відділ логістики 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Примітка: складено автором на основі даних ПП «Фірма «Дінас» 
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Скорочення відділу логістики не відбулося з об’єктивних причин: зараз 

там працює одна особа. Оскільки об’єм продажів, відповідно до фінансової 

звітності, за цей період збільшився, зменшення бухгалтерії є недоцільним на 

цей момент, хоча продовження розширення функціоналу розробленої системи 

автоматизації управління в подальшому може призвести до зменшення 

кількості персоналу і в цьому відділі. 

Для стратегічного планування управлінських рішень широко 

застосовується SWOT-аналіз, що полягає в розділенні чинників і явищ на 

чотири категорії: сильних (Strengths) і слабких (Weaknesses) сторін проекту, 

можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації, та загроз 

(Threats), пов'язаних із його здійсненням (Нечепуренко, 2018d). Результати 

SWOT-аналізу запропонованих рішень представлені в Додатку Г (табл. Г.1). 

Модернізація існуючих систем управління надасть можливість 

оптимізувати як документообіг на виробництві, так і сам технологічний процес. 

У результаті може бути підвищена економічна ефективність від впровадження 

АСУ на промислових підприємствах (Нечепуренко, 2018a). 

 

 

3.3. Удосконалення методичного підходу оцінки рівня економічної 

ефективності використання АСУ на підприємствах машинобудування 

 

Проведений у пп. 1 та 2 аналіз наукових підходів щодо питання 

ефективності використання автоматизованих систем управління на 

машинобудівних підприємствах для управління виробничими, технологічними 

та бізнес-процесами доводить, що ефективність економічної діяльності 

залежить не лише від обраної АСУ, але і від комплексу заходів, пов’язаних із її 

вибором, впровадженням, своєчасним оновленням, налаштуванням функцій для 

оптимального використання на конкретному підприємстві та ряду інших 

факторів, які можуть вимагати додаткових витрат, що знижує економічну 

ефективність, тобто формується небажаний, але неминучий зворотній зв’язок. 
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Основна мета удосконалення методичного підходу для оцінки 

економічної ефективності АСУ на діяльність підприємства машинобудування 

полягає у формалізації ефективності впровадження та застосування АСУ для 

підвищення якості рішень, що стосуються управління процесами на 

підприємстві. 

Автоматизація систем управління вимагає значних фінансових 

інвестицій, зокрема, витрат на вибір, впровадження, технічне обслуговування, 

модернізацію, оплату праці персоналу, підвищення його кваліфікації тощо. 

Доцільність таких значних витрат може бути доведена у вигляді розрахунків 

економічної ефективності. 

Проведення такої оцінки надає можливість одночасно вирішити і ряд 

інших питань, наприклад:  

- визначення основних напрямків автоматизації технологічних, 

виробничих та бізнес-процесів на виробництві; 

- розрахунок потенційного значення економічного ефекту за 

визначений термін, що досягається впровадженням автоматизованих систем 

управління на певному підприємстві; 

- розрахунок максимально можливого обсягу  

інвестицій для впровадження АСУ, що є припустимим для конкретного 

підприємства; 

- визначення часу окупності прямих і непрямих витрат на системи 

управління; 

- порівняння потенційної ефективності впровадження АСУ на 

визначеному підприємстві з середньогалузевим значенням; 

- визначення доцільності витрат не тільки на підприємстві загалом, 

але і в окремих підрозділах; 

- аналіз можливих наслідків впровадження нових технологій 

управління; 

- вибір системи управління, що найбільше відповідає вимогам 

підприємства та є потенційно найефективнішим варіантом; 
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- визначення порядку та етапів робіт з впровадження АСУ; 

- порівняння економічної ефективності обраного підходу з 

порівнянням інших заходів оптимізації підприємств. 

Проведення обґрунтування економічної ефективності оптимально 

проводити в якості технічного завдання, що висувається до розробників або 

постачальників автоматизованої системи управління, оскільки в такому разі 

підвищується рівень відповідності планованих та отриманих результатів 

застосування АСУ на підприємстві. Для кількісної оцінки ефективності 

впровадження АСУ, у першу чергу, використовують критерії, що 

представляють собою відношення прибутків (та/або визволення фінансових 

ресурсів внаслідок скорочення на управління) до витрат. 

Ефективність АСУ зумовлена наявністю на будь-якому промисловому 

підприємстві витрат, втрачених можливостей і недоліків існуючого підходу до 

управління. Вплив АСУ відзначається не лише в оптимізації управління, але і у 

виробничій сфері, продажах тощо. 

Для оцінки економічної ефективності існує достатньо широкий комплекс 

техніко-економічних показників ефективності, що потім використовується для 

зваженої оцінки результатів. Розрахунки можуть бути проведені: 

- для окремого підрозділу чи відділу; 

- для кожного підрозділу окремо, після чого результати сумують за 

визначеними правилами; 

- для підприємства загалом. 

Перший підхід може застосуватись у випадках, коли автоматизація 

впроваджується лише на певному відокремленому підрозділі, коли суть полягає 

в покращенні окремих показників ефективності. Другий підхід може бути 

занадто складним, якщо критерії оцінки ефективності в окремих підрозділах 

мають різний зміст. Третій підхід є більш складним, проте надає можливість 

оцінити результати загалом та відслідкувати окремі зв’язки. 

Нераціональні підходи щодо впровадження АСУ або спільної роботи з 

розробником/постачальником системи управління може призвести до ряду 
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недоліків: непрогнозовано великі витрати, залучення ряду людей з низькою 

кваліфікацією до відповідальних етапів, зростання вартості технічних засобів 

тощо. Впровадження нової або модернізація існуючої системи 

автоматизованого управління призводить до одноразових витрат, а також 

поточних витрат для підтримання високої функціональності системи. До 

одноразових витрат відносять затрати на придбання / впровадження АСУ, 

фінансові витрати на придбання / проектування АСУ, транспортування, 

монтаж, налагодження різних видів техніки, засобів зв’язку, допоміжного 

устаткування, програмного забезпечення, зміна оборотних коштів, що 

пов’язана із розробкою та впровадженням АСУ. 

Чим більше ресурсів враховано, тим точніші результати при збільшенні 

термінів проведення такого аналізу ефективності. Тома для оцінки економічної 

ефективності автоматизованих систем управління можуть застосовуватись різні 

моделі. Так, пропонуємо визначати ефективність впливу АСУ на виробництво 

за наступними критеріями: трудові, часові та фінансові характеристики. 

Сукупність цих показників визначає економічну ефективність впливу АСУ на 

діяльність машинобудівного підприємства (рис. 3.12). 

  

Рис. 3.12. Характеристики ефективності застосування АСУ на 

машинобудівному підприємстві 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 
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Необхідно відмітити, що на результативність застосування 

автоматизованих систем управління на підприємстві впливає також і ряд 

попередніх кроків, пов’язаних із вибором АСУ та особливостями її 

впровадження на виробництві з урахуванням умов зовнішнього оточення 

підриємства, а також низки внутрішніх факторів, що стосуються специфіки 

протікання виробничих та бізнес-процесів (рис. 3.13).  

 

Рис. 3.13. Характеристики ефективності застосування АСУ, пов’язані з її 

вибором та впровадженням на машинобудівному підприємстві 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

В умовах сучасного виробництва застосування АСУ має не лише 

приносити економічний ефект під час її застосування, але і забезпечувати 

можливість інноваційних підходів до виробництва, таких як впровадження 
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роботизованих та мехатронних систем для виконання технологічних операцій, 

забезпечення матеріало- та енергоефективності, дотримання екологічних 

підходів до ведення діяльності, що є актуальним для сучасних підприємств 

машинобудівної галузі України та світу. Такі характеристики ефективності 

застосування АСУ, що стосуються впровадження інноваційних підходів, 

згруповані на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14. Характеристики ефективності застосування АСУ, пов’язані з 

врахуванням інноваційних підходів на машинобудівному підприємстві 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 

 

Об’єднуючи всі перераховані фактори, ефективність використання АСУ 

матиме три основні складові, які, на нашу думку, визначають перспективи 

розвитку підприємства (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Узагальнена схема характеристик ефективності застосування 

АСУ на машинобудівних підприємствах 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень 
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Запропонована комплексна модель оцінювання впливу АСУ  

на діяльність підприємств машинобудування може бути записана так (формула 

3.6): 

 

,   (3.6) 

 

де Е – економічна ефективність; 

а – вагові коефіцієнти; 

Y – характеристики; 

х – показники ефективності. 

До характеристик відносимо основні елементи, що впливають на 

економічну ефективність АСУ на підприємстві, що наявні безпосередньо  

під час застосування системи, існували на етапі вибору та  

впровадження, а також можуть визначати рівень готовності до інновацій у 

майбутньому. 

Запропонована нами комплексна модель впливу АСУ включає в себе 

більше показників, ніж попередні, тому може бути використана для повнішого 

та точнішого оцінювання ефективності застосування автоматизованої системи 

управління на підприємстві. 

Як було зазначено раніше, впровадження АСУ на підприємствах 

машинобудування впливає, у першу чергу, на підвищення ефективності 

використання ресурсів підприємства, зокрема матеріальних, фінансових та 

людських. Для оцінювання ефективності впровадження АСУ  

пропонується виокремити за кожним із означених ресурсів один інтегруючий 

коефіцієнт. Так, для оцінювання ефективності використання матеріальних 

ресурсів використовувати відсоток зменшення матеріальної складової 

собівартості продукції у порівнянні з періодом до впровадження АСУ (формула 

3.7): 
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,      (3.7) 

 

де 0Sm  – витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції при 

серійному виробництві, або на 1000 грн вартості замовлення при виконанні 

замовлень на виготовлення продукції до впровадження АСУ; 

1
Sm  – витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції при 

серійному виробництві, або на 1000 грн вартості замовлення при виконанні 

замовлень на виготовлення продукції після впровадження АСУ. 

Для оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів 

пропонується використовувати коефіцієнт підвищення оборотності капіталу, 

що визначається за виразом (формула 3.8): 

 

1
0

1

12


Ob

Ob
K ,     (3.8) 

 

де 
0

Ob  – оборотність капіталу до впровадження АСУ; 

1
Ob  – оборотність капіталу після впровадження АСУ. 

Ефективність використання людських ресурсів залежить від 

співвідношення кількості працівників, які безпосередньо задіяні в процесі 

виробництва, до загальної кількості працівників підприємства (коефіцієнта 

корисності людських ресурсів). Це співвідношення визначається за 

виразом (формула 3.9): 

 

загальна

вироб

N

N
Lr  ,     (3.9) 

 

де 
вироб

N  – кількість працівників, які безпосередньо задіяні у процесі 

виробництва; 
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загальна
N  –  загальна кількість працівників підприємства. 

Тоді коефіцієнт підвищення ефективності використання людських 

ресурсів буде мати вигляд (формула 3.10): 

 

1
0

1

13


Lr

Lr
K ,     (3.10) 

 

де 
0

Lr  – коефіцієнт корисності людських ресурсів до впровадження АСУ; 

1
Lr  – коефіцієнт корисності людських ресурсів після впровадження АСУ. 

Крім ефективності використання ресурсів  важливо також оцінювати 

вплив модернізації або впровадження АСУ на оптимізацію технологічних 

процесів підприємства, зокрема на скорочення часу простоїв, 

переналагодження обладнання та зменшення залишків на складі матеріалів і 

готової продукції. 

Нехай 
вик

Т  – кількість годин, протягом яких обладнання зайнято в 

процесі виробництва; 

загальне
Т  – загальна кількість годин, протягом яких обладнання може бути 

зайнято в процесі виробництва, тоді коефіцієнт корисного часу обладнання 

буде визначатися за виразом (формула 3.11): 

 

загальне

вик

Т

T
Vo        (3.11) 

 

Коефіцієнт оптимізації технологічних процесів з точки зору ефективності 

використання обладнання пропонуємо визначати за виразом (формула 3.12): 
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де 0Vo та 1Vo  – коефіцієнт корисного часу обладнання до та після 

впровадження АСУ, відповідно. 

Другий коефіцієнт у цій групі визначатиметься за виразом (формула 

3.13): 

 

00

11

22
1

ZvprZvm

ZvprZvm
K




 ,    (3.13) 

 

де 0Zvm  та 0Zvpr  – вартість середньомісячного розміру залишку 

матеріалів на складі та вартість середньомісячного обсягу готової продукції, 

відповідно до впровадження АСУ; 

1
Zvm  та 

1
Zvpr  – вартість середньомісячного розміру залишку матеріалів 

на складі та вартість середньомісячного обсягу готової продукції, відповідно 

після впровадження АСУ. 

Наступна група коефіцієнтів характеризуватиме підвищення 

конкурентоспроможності підприємства після впровадження АСУ за напрямами 

взаємодії з клієнтами (покупцями продукції) та оптимізації логістики. 

Перший коефіцієнт цієї групи (
31

K ) характеризуватиме ефективність 

виробництва продукції – збільшення кількості виконаних замовлень у випадку, 

якщо підприємство здійснює виробництво за замовленням (визначається за 

виразом 3.14), або збільшення обсягу реалізації продукції при серійному 

виробництві (визначається за виразом 3.15): 
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1
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K ,      (3.14) 
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де 0Nz  та 1Nz  – кількість виконаних замовлень до та після впровадження 

АСУ, відповідно; 

0Vd  та 1Vd  – витрати на рекламу продукції при серійному виробництві до 

та після впровадження АСУ, відповідно. 

Другий коефіцієнт цієї групи (
32

K ) характеризуватиме ефективність 

маркетингової діяльності. Він може бути визначений двома способами: як 

збільшення частки постійних клієнтів у випадку, якщо підприємство здійснює 

виробництво за замовленням (визначається за виразом 3.16), або як зменшення 

витрат на рекламу продукції при серійному виробництві (визначається за 

виразом 3.17): 
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K ,     (3.16) 
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1
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K  ,     (3.17) 

 

де Cl0 та Cl1 – кількість постійних клієнтів до та після впровадження 

АСУ, відповідно; 

0Rv  та 1Rv – витрат на рекламу продукції при серійному виробництві до 

та після впровадження АСУ, відповідно. 

Останній коефіцієнт ( 33K ) характеризуватиме відвантаження продукції в 

запланований термін, і оцінюється на основі зменшення втрат за рахунок 

штрафних санкцій за невчасне виконання замовлення (вираз 3.18): 
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1
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1

F
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K  ,     (3.18) 

 

де F0 та F1 – штрафні санкції за невчасне виконання замовлення до та 

після впровадження АСУ, відповідно. 
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Для отримання інтегрального показника ефективності впровадження АСУ 

на підприємствах машинобудування пропонується використовувати зважену 

суму індивідуальних коефіцієнтів (вираз 3.19): 

 

33333232313122222121131312121111 KKKKKKKKKефект   ,   (3.19) 

 

де Кефект – результуючий коефіцієнт ефективності впровадження АСУ; 

δn – ваговий коефіцієнт.
 

Розрахунок вагових коефіцієнтів здійснюватиметься на основі даних 

щодо доходів або витрат за певним напрямом, віднесених до валового доходу 

підприємства. Наприклад, 11
  визначатиметься як відношення матеріальних 

витрат за період (місяць, квартал або рік) до валового доходу підприємства за 

цей же період. Таким чином, отримане значення інтегрального коефіцієнта у 

відсотках буде визначати частку валового доходу, отриманого в результаті 

впровадження АСУ. Результати розрахунків за кожним із показників 

формуються до табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Узагальнююча таблиця зміни ефективності діяльності підприємства за 

складовими в результаті впровадження АСУ 

Показник К δ  

Ефективність використання матеріальних ресурсів К1 δ1 

Ефективність використання фінансових ресурсів К2 δ2 

Ефективність використання людських ресурсів К3 δ3 

Ефективність використання обладнання К4 δ4 

Ефективність маркетингової діяльності К5 δ5 

Інтегральний показник Кефект 

Примітка: розроблено автором 

 

Отримані результати дозволяють наглядно визначити не тільки 

результуючий інтегральний показник впровадження АСУ, а й проаналізувати 

отриманий економічний  ефект за кожним із критеріїв, які були залучені до 
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розрахунків. На основі даних узагальнюючої таблиці керівництво підприємства 

може прийняти стратегічні рішення щодо проведення оперативних змін із 

метою поліпшення результату діяльності підприємства за необхідними 

складовими. 

Наведемо приклад застосування удосконаленого методичного підходу 

для визначення ефективності застосування автоматизованих систем управління. 

Для цього розрахуємо ефективність впровадження модулів  

АСУ на ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут  

сільсько-господарського машинобудування» в порівнянні  

діяльності підприємства за 2017 та 2018 рр. Результати наведені  

в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Розрахунок ефективності впровадження модулів АСУ  

на ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» 

Показник 

2017 2018 

Відношення значень 

показників 2018 р.  до 

2017 р., % 

Обсяг реалізації, тис грн 51200 70360 137,42 

Матеріальні витрати, тис грн 35204 50627 143,81 

Прибуток, тис грн 2862 5757 201,15 

Фонд ЗП, тис грн 6564 8771 133,62 

Оборотність капіталу, коефіцієнт 1,86 2,55 137,09 

Кількість замовлень, шт. 221 243 109,95 

Частка постійних замовників 

(клієнтів), %% 
80 95 118,75 

Час використання обладнання, %% 0,42 0,61 145,23 

Загальна кількість персоналу 90 120 133,33 

Кількість виробничого персоналу 63 95 150,79 

Примітка: складено автором на основі проведених досліджень 

 

Введемо позначення ВД – валовий дохід підприємства від реалізації 

продукції. 
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Коефіцієнт ефективності витрат матеріалів розраховується відносно 1000 

грн вартості замовлення за вищенаведеним виразом (3.7): 

0052,0
687,0

723,0
11

0

1
11 

Sm

Sm
K .  

Ваговий коефіцієнт ефективності витрат матеріалів буде визначатись за 

виразом (3.20): 

 

ВД

Vмат11 ,     (3.20)
 

де ВД – валовий дохід підприємства від реалізації продукції; 

матV  – витрати матеріалів. 

Тоді за виразом (3.20): 72,0
36,70

6,50
11 

.
 

Визначимо коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів за 

виразом (3.8): 37,01
86,1

55,2
1

0

1
12 

Ob

Ob
K

.
  

Ваговий коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів 

пропонуємо визначати як відношення прибутка до валового доходу (вираз 

3.21):  

 

ВД

П
12 ,     (3.21)

 

де П – прибуток. 

Тоді

 

056,0
51200

2862
12 

. 
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Визначимо коефіцієнт ефективності використання людських ресурсів за 

виразом (3.9): 7,0
90

63
0 

загальна

вироб

N

N
Lr

; 

792,0
120

95
1 

загальна

вироб

N

N
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. 

 

Отже, коефіцієнт підвищення ефективності використання людських 

ресурсів буде мати вигляд (за виразом 3.10):  

13,01
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.
 

Ваговий коефіцієнт ефективності використання людських ресурсів 

будемо визначати як відношення фонду заробітної плати до валового доходу 

(вираз 3.22): 

 

ВД

ФЗП13 ,     (3.22)
 

де ФЗП – розмір фонду заробітної плати. 

Тоді 

125,0
70360

8771
13  . 

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства розрахуємо  

за показником кількості замовлень за порівнювані  

періоди діяльності підприємства за виразом (3.14): 

10,01
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Розрахунок відповідного вагового коефіцієнту проведемо  

за відношенням кількості замовлень до обсягу реалізації  

(вираз 3.23): 
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де Кзам0 та Кзам1 – кількість замовлень до та після впровадження АСУ, 

відповідно; 

Vреал0 та Vреал1 – обсяг реалізації продукції до та після впровадження АСУ, 

відповідно. 

Тоді 

038,010/
)5120070360(

)221243(
31 




 .  

Коефіцієнт використання виробничого часу визначимо за виразом (3.12): 

45,01
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1
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K , а ваговий коефіцієнт використання 

виробничого часу знайдемо за (3.24): 

 

ВД

Фосн21 ,      (3.24) 

 

де Фосн – фонд роботи основних виробничих фондів. 

Тоді 

19,0
112900

21500
21  . 

 

Отримані результати розрахунку показників для аналізу ефективності 

досліджуваного підприємства зведені до табл. 3.10. 

Отже, розрахувавши коефіцієнти ефективності за п’ятьма показниками, 

можна зробити висновок, що впровадження системі АСУ надала позитивний 

економічний ефект. Збільшення ефективності роботи підприємства за 

інтегральним коефіцієнтом становить 18 % за 2018 р. порівняно з 2017 р. 

Аналізуючи кожний окремий показник, можна зробити такі висновки: 

- ефективність використання матеріалів зменшилась, але це 

пояснюється застосуванням більш якісних, та відповідно, дорожчих 
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комплектуючих та матеріалів, що з однієї сторони, підвищило якість продукції, 

з іншої – збільшило відсоток витрат матеріалів відносно вартості продукції; 

Таблиця 3.10 

Результати розрахунку показників для оцінки ефективності АСУ  

на ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» 

Показник К   

Ефективність використання матеріальних ресурсів -0,0052 0,72 

Ефективність використання фінансових ресурсів 0,37 0,23 

Ефективність використання трудових ресурсів 0,13 0,125 

Ефективність використання обладнання 0,45 0,19 

Ефективність маркетингової діяльності 0,10 0.038 

Інтегральний показник 0,189 

Примітка: розраховано автором за даними ДП «Запорізький конструкторсько-

технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування» 

 

- ефективність використання фінансових ресурсів має позитивний 

показник. Завдяки змінам у цьому показнику зменшуються витрати на 

використання залучених фінансових ресурсів та підвищується прибуток від 

вкладеного капіталу в основні засоби та оборотний капітал підприємства; 

- позитивний показник ефективності використання людських 

ресурсів дозволяє зробити висновки, що завдяки автоматизації процесів 

управління вагова частина персоналу, задіяного безпосередньо у виробничих 

процесах, збільшилась відносно персоналу в управлінні та допоміжного 

персоналу; 

- аналіз ефективності використання робочого часу обладнання також 

має позитивний висновок, завдяки більш планомірному завантаженню 

останнього та скорочення часу на підготовчі процеси, а саме закупівлю 

матеріалів, видачу завдань виробничому персоналу; 

- ефективність маркетингової діяльності також має позитивний 

показник по збільшенню кількості замовлень, але ваговий коефіцієнт дорівнює 

0,038, що показує, що кількість замовлень не є ключовим показником, який 

може значно вплинути на фінансовий результат роботи підприємства. 
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Запропоновані в дисертаційній роботі концептуальні положення та 

методичні підходи були апробовані у діяльності низки підприємств 

м. Запоріжжя, зокрема:  

- Публічне акціонерне товариство «Завод агротехнічних машин»; 

- Державне підприємство «Запорізький конструкторсько-

технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування»; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аккумтех»; 

- Приватне підприємство «Фірма «Дінас». 

Означені підприємства відрізняються одне від одного як видами 

діяльності, так і розміром, формою власності тощо, проте всі відносяться до 

галузі машинобудування. 

Так, ПАТ «Завод агротехнічних машин» – комплексне підприємство, 

оснащене сучасним обладнанням, висококваліфікованими кадрами і має у 

своєму складі заготівельну, слюсарно-складальну дільницю, механічну 

дільницю, конструкторський та технологічний відділи, які здійснюють 

розробку технологічних процесів, оснащення й інструменту. Середня 

чисельність працівників облікового складу в 2017 р. – 36 осіб. ПАТ «Завод 

агротехнічних машин» – підприємство з повним виробничим циклом переділу 

металу, що має досвід виготовлення виробничого обладнання, 

сільськогосподарських машин і механізмів. ПАТ «Завод агротехнічних машин» 

спеціалізується на виготовленні причіпного та навісного обладнання для 

сільськогосподарських машин, а також нестандартного обладнання, виконує 

роботи з виготовлення продукції з нержавіючої сталі. Підприємство не 

здійснює експортної діяльності. Основні клієнти збуту: ТОВ «Дніпрокор»; 

ТОВ «Умвельт Мелітополь»; ТОВ «ДювельсдорфУкраїна»; ТОВ «СВЕДА 

ЛТД»; ПП «ВО Гарда»; ТОВ «Енергомашекологія». 

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними 

платежами замовників. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у 

перевірці платоспроможності клієнтів. Захист діяльності підприємства полягає 

в забезпеченні альтернативних видів діяльності Товариства, а саме надання 
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приміщень в оренду. Товариство намагається своєчасно ремонтувати 

приміщення, які здаються в оренду, що дасть можливість підвищувати орендну 

плату та залучати нових орендарів. 

Заходи розширення виробництва та ринків збуту відбуваються шляхом 

укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових 

клієнтів. Сировина, яка використовується, купується у постачальників, 

сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на 

сировину постійно зростають. Особливостями стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність ПАТ «Завод агротехнічних машин», є 

залежність від ціноутворення на основні матеріали, газ, електроенергію, попит 

та споживання продукції. Рівень впровадження нових технологій та товарів 

залишається низьким внаслідок їх високої ціни. Перспективні плани розвитку 

полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, 

покращенні якості робіт. 

Запропонований нами методичний підхід до визначення економічної 

ефективності використання АСУ ґрунтується на інтегральній оцінці 

впровадження модернізації автоматизованих систем управління і дозволяє 

підходити до вирішення питання використання АСУ комплексно. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки та 

практичні рекомендації:  

1. Удосконалено методичний підхід до обґрунтування рішення щодо 

вибору АСУ та програмного забезпечення з урахуванням розміру підприємства, 

ступеня унікальності продукції та різноманіття виробничих процесів. 

Запропоновано та обґрунтовано аналітичну модель щодо прийняття рішення 

про вибір ПЗ, надано її інтерпретацію. Апробація запропонованих рішень на 

ТОВ «Ритм» дозволила підприємству впровадити оперативну систему збору та 
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аналізу фінансової та виробничої інформації, удосконалити систему 

взаємовідносин між структурними підрозділами, організувати 

багатоступінчасту систему внутрішнього контролю. 

2. Удосконалено методичний підхід до оцінювання готовності 

підприємства машинобудування до впровадження АСУ з використанням 

комплексної шкали бального оцінювання, яка дозволяє обґрунтувати 

своєчасність та напрямки модернізації. Апробація запропонованого 

методичного підходу на підприємствах машинобудування Запорізької області 

дала наступні результати: ПАТ «Завод агротехнічних машин» та 

ТОВ «Аккумтех» готові до модернізації АСУ на 13 та 9 балів,відповідно, із 24 

можливих, що є недостатнім для початку впровадження АСУ; ДП «Запорізький 

конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського 

машинобудування» – на 15 балів, що свідчить про готовність підприємства до 

впровадження АСУ. Для кожного підприємства було запропоновані 

рекомендації для підвищення рівня готовності до модернізації АСУ. 

3. Удосконалено методичний підхід до визначення економічної 

ефективності використання АСУ, що передбачає оцінювання показників за 

напрямами підвищення ефективності використання ресурсів, оптимізації 

технологічних та бізнес-процесів, підвищення конкурентоспроможності, а 

також надає можливість комплексного та оперативного оцінювання результатів 

впровадження або модернізації АСУ на підприємстві машинобудування. 

Особливістю запропонованого методичного підходу є формалізація 

ефективності впровадження та застосування АСУ для підвищення якості 

управлінських рішень на підприємстві. Результати оцінки АСУ на 

ДП «Запорізький конструкторсько-технологічний інститут 

сільськогосподарського машинобудування» надали можливість проаналізувати 

використання різних ресурсів та їх вплив на економічну ефективність 

діяльності підприємства. 

4. Визначено основні напрямки, що повинні враховуватись при 

створенні методики автоматизації виробництва на машинобудівному 
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підприємстві, а саме: ціноутворення, зокрема: формування конкурентної ціни 

на продукцію; скорочення часу на виробництво за рахунок внутрішніх 

організаційних процесів; формування технологічного ланцюга процесу 

виробництва. 

5. Запропоновано використання модульної концепції формування 

АСУ в рамках моделі взаємодії функціональних модулей АСУ, яка передбачає 

планування витрат всіх наявних ресурсів та завантаження виробничих 

потужностей. На її основі було розроблено модуль автоматизованого 

розрахунку собівартості продукції, запровадження якого для використання 

надає машинобудівному підприємству таких переваг: оперативне отримання 

інформації щодо точної собівартості при формуванні комерційних пропозицій; 

скорочення витрат на утримання економічно-розрахункового відділу; 

оптимізація взаємодії із відділами постачання, планування виробництва, 

логістики та ін. Застосування розроблених рекомендацій сприяло реорганізації 

процесу формування замовлень, автоматизації виробничих та фінансових 

операцій в ТОВ «Запорізький акумуляторний завод», а також зменшенню 

тривалості обробки замовлень на виготовлення продукції на 32%. 

6. Відзначено, що одним з найбільш проблемних місць є низький 

рівень взаємодії між окремими підрозділами, що призводить до збільшення 

часу опрацювання замовлення, розрахунку собівартості та його виконання. 

Внаслідок цього конкурентоспроможність підприємства на ринку знижується. 

Запропоновано оптимізацію системи документообігу шляхом внесення змін до 

процесу розрахунку вартості замовлення. Проведено SWOT-аналіз 

запропонованих рішень. Апробація запропонованого рішення на ПрАТ «Завод 

напівпровідників», ПАТ «Завод агротехнічних машин», ПП «Фірма «Дінас», 

ТОВ «Співдружність» дозволила підприємствам скоротити виробничі витрати 

та складські запаси готової продукції, сировини та матеріалів; підвищити 

продуктивність за рахунок оптимального використання всіх зайнятих у 

виробництві одиниць обладнання; поліпшити якість обслуговування клієнтів. 
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7. Надане обґрунтування проектного рішення розвитку підприємств 

машинобудування при використанні АСУ на ПП «Фірма «Дінас». За 

результатами використання розробленої АСУ відповідно до запропонованих 

принципів та концепцій, на підприємстві вдалося зменшити трудові затрати, 

збільшити ефективність використання виробничих потужностей, збільшити 

кількість замовлень, оптимізувати документообіг. 

8. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних підприємствах 

машинобудування (Додаток Ж).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Нечепуренко та Маказан, 2017; Нечепуренко, 2018a; Нечепуренко, 2018c; 

Нечепуренко, 2018d; Нечепуренко, 2018e).  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо модернізації автоматизованих 

систем управління на промислових підприємствах машинобудівної галузі 

України. За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки і 

рекомендації: 

1. Досліджено сутність поняття автоматизовані системи управління, 

проведено аналіз впливу АСУ на діяльність промислових підприємств, що 

дозволило запропонувати наступне визначення АСУ як процесу збору, обробки 

інформації, аналізу, планування, розробки математичних моделей виробництва 

для зміни перебігу технологічного процесу та забезпечення безперервності та 

підвищення ефективності виробництва за допомогою обчислювальної техніки з 

урахуванням результатів науково-технічного прогресу. 

2. Встановлено, що науково-технічний прогрес створює умови для 

підвищення якості управління за рахунок використання АСУ. Якість 

управління залежить від використання новітніх АСУ, відповідно, є необхідність 

модернізації АСУ. Запропоновано модернізацію АСУ розглядати як процес 

удосконалення, розвитку, розширення інформаційного та програмного 

забезпечення бізнес-процесів, що дозволить ідентифікувати всі технологічні 

процеси з метою налагодження взаємодії структури підрозділів на всіх 

ієрархічних рівнях з урахуванням можливих комунікаційних ресурсів, що 

дозволить приймати рішення в режимі реального часу. 

3. Розвинуто гіпотезу про те, що оптимізація системи управління 

підприємством дозволяє зменшити складські запаси, знизити витрати і терміни 

виробництва продукції, прискорить обертання фінансових ресурсів. У межах 

даної гіпотези запропоновано шляхи оптимізації систем управління 

підприємством з урахуванням організаційного, фінансово-інвестиційного, 

інноваційного та науково-технічного векторів. 
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4. Обґрунтовано, що новим типом систем управління підприємством є 

ERP-система, яка дозволяє забезпечити максимально відкриту звітність, 

контроль за виробництвом, чітке планування з урахуванням стандартизації 

виробництва. Тому запропоновано авторське визначення понятійного апарату 

“моделювання технологічного обслуговування з використанням ERP-

технологій” як інструменту систем передачі, обробки, аналізу, контролю, 

зберігання інформації, який забезпечує систематизацію модулей виробничих і 

адміністративних процесів та оптимізує бухгалтерський і управлінський облік. 

5. Оцінка динаміки та структури продукції підприємств 

машинобудування показала, що за 2013-2017 рр. збільшилася частка іноземних 

замовлень з 47,9% у 2013 р. до 65,0% у 2017 р., що підтверджує важливість і 

доцільність розвитку сучасних автоматизованих систем управління, які дають 

змогу формувати замовлення відповідно до запитів споживачів в режимі 

реального часу з урахуванням відповідного рівня конкуренції. Обґрунтовано, 

що конкурентоспроможність підприємств машинобудування пропорційно 

залежить від впровадження інноваційних підходів у процесі управління 

технологічними, виробничими та фінансовими процесами за допомогою 

автоматизованих систем управління підприємством. Визначено переваги та 

недоліки впровадження автоматизованих систем управління підприємствами 

машинобудування та доведено, що розробка власних АСУ в ряді випадків є 

оптимальним рішенням завдяки можливості врахування галузевих 

особливостей та специфіки конкретного підприємства. 

6. З метою впровадження найбільш раціонального програмного 

забезпечення, удосконалено методичний підхід до обґрунтування рішення щодо 

вибору АСУ. Використання даного методичного підходу дозволяє 

підприємствам машинобудування врахувати динаміку попиту на продукцію, 

розмір підприємства, наявність фахівців в галузі інформаційних технологій, 

досвід використання АСУ, рівень комп’ютеризації робочих місць, рівень 

стандартизації виробничих процесів. 
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7. Визначено, що вартість програмного забезпечення для АСУ 

підприємств коливається в дуже широких межах. Якщо підприємство не зможе 

використовувати дане програмне забезпечення, то зростання собівартості 

продукції призведе до зниження ефективності діяльності підприємства. 

Відповідно, удосконалено методичний підхід до оцінювання готовності 

підприємств машинобудування до впровадження АСУ, який враховує витрати 

на адаптацію програмного забезпечення до унікальності та різноманіття 

виробничих процесів підприємств машинобудування. На основі детального 

аналізу діяльності підприємств машинобудування запропоновано шкалу 

оцінювання готовності підприємства до впровадження АСУ. 

8. Доведено, що автоматизація є необхідною умовою забезпечення 

конкурентоспроможності продукції підприємств машинобудування на 

європейському ринку. Впровадження АСУ дозволяє врахувати оптимальну 

продуктивність праці, максимальне завантаження площ і обладнання, знизити 

витрати виробництва. З метою подальшої модернізації та оптимізації роботи 

технологічних ділянок, розроблено модель взаємодії функціональних модулей 

АСУ, яка враховує норми витрат всіх наявних і необхідних ресурсів, вартість 

оплати праці. 

9. Доведено, що АСУ впливають не лише на оптимізацію управління, а і 

на підвищення ефективності продажу. Для оцінки економічної ефективності 

існує достатньо широкий комплекс техніко-економічних показників. 

Запропоновано для оцінки ефективності АСУ використовувати критерії: 

трудові, часові, фінансові; враховувати попередні кроки, що пов’язані з 

вибором АСУ, особливості їх впровадження на виробництві. Використання 

удосконаленого методичного підходу на підприємствах машинобудування 

забезпечить інноваційний підхід в процесі виробництва, підвищення 

матеріаловіддачі, енергоефективності, дотримання екологічних підходів в 

діяльності підприємств машинобудування.  
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Концептуальні підходи до автоматизованих систем управління підприємствами 

машинобудування та їх оптимізації 

Організаційний 

вектор 
 дослідження споживчих очікувань та створення продукції, що їх 

задовольняє; 

 використання переваг інтеграції та кооперації у виробничій діяльності 

підприємств машинобудування; 

 формування кластерів за участі національних та іноземних учасників; 

 активізація участі в міжнародних тендерах, виставках, ярмарках, 

спеціалізованих форумах із метою популяризації іміджу національних 

підприємств; 

 впровадження сучасних технологій консалтингу. 

Інноваційний 

та науково-

технічний 

вектор 

 модернізація старого обладнання; 

 установка екологічно-безпечного, ресурсо- та енергозберігаючого 

устаткування; 

 співпраця з науково-технічними організаціями з метою забезпечення 

трансферу технологій; 

 розробка інновацій, патентно-ліцензійне забезпечення діяльності 

підприємств; 

 формування та впровадження інвестиційних програм інноваційного та 

науково-технічного розвитку підприємств. 

Фінансово-

інвестиційний 

вектор 

 залучення кредитів та інвестицій для модернізації виробничих 

потужностей, що відповідають новим стандартам; 

 отримання державного фінансування з метою активізації експортної 

діяльності, автоматизації систем управління; 

 укладення угоди зі страховими компаніями для покриття ризиків 

взаємодії з іноземними контрагентами. 

Вектор 

державно-

приватного 

партнерства 

 лобіювання інтересів щодо створення умов для підтримки діяльності 

підприємств машинобудівної галузі; 

 створення партнерських відносин з регіональними, національними та 

іноземними контрагентами; 

 створення можливостей для гарантування виконання умов укладених 

контрактів у разі зміни законодавства. 

Примітка: розроблено автором на основі власних досліджень (Нечепуренко, 2016с) 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Експорт продукції підприємств машинобудування за 2012-2017 рр. 

Країни 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Світ загалом 3,786,973 3,840,461 2,977,213 1,961,642 1,561,255 1,693,407 

Російська Федерація 2,270,638 2,222,022 1,678,222 900,582 642,870 663,519 

Китай 62,061 200,728 96,931 70,303 42,098 126,650 

Німеччина 114,141 121,481 121,530 104,455 104,563 105,981 

Індія 93,891 64,503 77,883 131,655 177,937 69,013 

Білорусь 139,781 131,782 86,946 43,104 51,621 64,281 

Казахстан 188,982 198,293 170,344 132,854 43,048 53,628 

Нідерланди 20,861 32,055 25,036 22,909 32,836 53,040 

Польща 35,174 45,162 58,650 41,907 41,670 51,291 

Об’єднані Арабські 

Емірати 
9,126 58,500 13,847 29,310 29,209 40,881 

Угорщина 14,044 24,817 25,989 25,841 25,248 29,987 

Примітка: складено автором на основі обробки статистичних даних з (Trademap, 2019) 

 

Таблиця Б.2 

Експорт з України основних товарних груп продукції підприємств 

машинобудування 

Рік 

Механічне обладнання; машини та 

механізми, електрообладнання та їх 

частини; пристрої для записування 

або відтворення зображення і звуку 

Засоби наземного транспорту, 

літальні апарати, плавучі засоби 

тис. дол. США 
у % до загального 

обсягу 
тис. дол. США 

у % до загального 

обсягу 

2012 7026670,7 10,2 5963468,0 8,7 

2013 6975000,3 11,0 3344025,0 5,3 

2014 5657205,1 10,5 1472125,6 2,7 

2015 3940855,8 10,3 679179,3 1,8 

2016 3637946,0 10,0 555659,8 1,5 

2017 4276995,5 9,9 626120,4 1,4 

2018 4654717,9 9,8 669330,4 1,4 

Примітка: складено автором на основі статистичних даних (Державна служба 

статистики України, 2018) 
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Таблиця Б.3 

Індекси промислової продукції в машинобудуванні України у 2010–2016 рр. 

Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 99,5 95,7 89,9 87 102,8 

Машинобудування, крім ремонту й монтажу 

машин та устаткування 
96,7 6,4 79,4 85,0 102,0 

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
90,5 86,4 77,9 71,3 124,2 

Виробництво електричного устаткування 87,7 91,1 100,9 89,8 100,9 

Виробництво машин й устаткування, не 

віднесених до інших угрупувань 
97,3 95,0 88,7 87,5 102,3 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
100,5 79,6 64,3 85,0 98,4 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2017) 

 

Таблиця Б.4 

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 

Рік 

Витрати на 

інновації, 

млн.грн 

У тому числі за рахунок коштів 

Власних 
державного 

бюджету 

інвесторів-

нерезидентів 

інших 

джерел 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1 

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4 

2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4 

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3 

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 

2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

2017 9117,5 7704,1 227,3 107,8 1078,3 

2018 12180,1 10742,0 639,1 107,0 692,0 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) 
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Таблиця Б.5 

Динаміка пропорцій ринку машинобудування 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Виробництво, 

 млн дол. США 
16734 17957 14676 8575 5276 4553 5655 

Виробництво,  

% до 2011 р. 
 107,3 87,7 51,2 31,5 27,2 33,8 

Внутрішнє споживання,  
млн дол. США 

24885 27136 23526 13255 8979 11647 15463 

Внутрішнє споживання, 

 % до 2011 р. 
 109,0 94,5 53,3 36,1 46,8 62,1 

Експорт, 

 млн дол. США 
11895 13286 10615 7361 4779 4339 5055 

Експорт, 

% до виробництва 
71,1 74,0 72,3 85,8 90,6 95,3 89,4 

Імпорт,  

млн дол. США 
20046 22465 19466 12042 8481 11433 14862 

Імпорт, 

% до виробництва 
119,8 125,1 132,6 140,4 160,7 251,1 262,8 

Імпорт, 

% до споживання 
80,6 82,8 82,7 90,8 94,5 98,2 96,1 

Сальдо -8151 -9179 -8851 -4681 -3702 -7094 -9807 

Коефіцієнт покриття 

експортом імпорту 
0,59 0,59 0,55 0,61 0,56 0,38 0,34 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) з 

урахуванням зміни офіційного курсу національної грошової одиниці. 

 

Таблиця Б.6 

Найбільші країни-споживачі продукції українських підприємств 

машинобудування за підсумками 2017 р. 

 Країна Млн дол. Частка країни у загальному 

обсязі експорту, % 

ЄС 2685,3 6,2 

Росія 1109,8 2,6 

Китай 215,2 0,5 

Білорусь 123,9 0,3 

Індія 102,8 0,2 

Молдова 92,5 0,2 

Казахстан 83,2 0,2 

США 53,8 0,1 

Маршаллові острови 48,9 0,1 

Об’єднані Арабські Емірати 44,2 0,1 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) з 

урахуванням зміни офіційного курсу національної грошової одиниці. 
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Таблиця Б.7 

Країни-споживачі, до яких найбільше зріс експорт продукції машинобудування 

у 2017 р. відносно 2013 р. 

Країна Приріст, млн дол. 

ЄС 556,3 

Маршаллові острови 48,0 

Саудівська Аравія 27,4 

Пакистан 15,6 

Панама 14,4 

Ліберія 13,3 

Ефіопія 13,2 

Багамські острови 13,2 

Канада 8,4 

Беліз 6,7 

Алжир 6,1 

Мексика 5,3 

Бангладеш 4,6 

Молдова 4,1 

Кувейт 4,1 

Гвінея 3,5 

Колумбія 3,3 

Сейшельскі острови 3,1 

Інші країни 4,5 

Разом 5337,5 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) з 

урахуванням зміни офіційного курсу національної грошової одиниці. 

 

Таблиця Б.8 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної 

діяльності у 2018 році 

 

Код за 

КВЕД-

2010 

Фінансовий 

результат до 

оподат-

кування 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

2017 р. 

Фінан-

совий 

результат 

у % до 

2017 р. 

Фінан-

совий 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Машинобудування 26-30 13446,2 117,8 20089,3 76,6 6643,1 

Виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

26 1951,5 133,9 2073,5 76,7 122,0 
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Продовження табл. Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Виробництво 

електричного 

устакування 

27 4316,8 233,4 5016,7 51,3 699,9 

Виробництво машин і 

устатковання, не 

віднесених до інших 

угруповань   

28 833,4 98,8 5071,9 103,3 4238,5 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і  

напівпричепів та 

інших транспортних 

засобів    

29, 30 6344,5 96,3 7927,2 52,1 1582,7 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) 

 

Таблиця Б.9 

Статистика  динаміки кількості збиткових підприємств машинобудування 

України у 2017-2018 рр. 

 

Код за 

КВЕД-2010 

Кількість збиткових підприємств 

у % до загальної кількості 

підприємств 

2018 2017 

Машинобудування 26-30 21,0 20,0 

Виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції 
26 12,9 14,9 

Виробництво електричного устакування 27 21,5 19,1 

Виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань   
28 21,6 20,6 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів    

29, 30 23,8 22,4 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2018) 
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Таблиця Б.10 

Показники діяльності машинобудівних підприємств України у 2011–

2016 рр. 

Показник 
Рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт автономії 0,3517 0,3595 0,3603 0,2250 0,1275 0,1292 

Коефіцієнт фінансування 1,8434 1,7818 1,7753 3,4449 6,8443 6,7372 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу 
0,6483 0,6405 0,6396 0,7750 0,8725 0,8707 

Коефіцієнт забезпечення 

власним оборотним капіталом 
0,2298 0,2888 0,2598 0,1007 -0,0036 0,0020 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
0,4277 0,5178 0,4556 0,2860 -0,0193 0,0108 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,2983 1,4060 1,3511 1,1119 0,9964 1,0020 

Коефіцієнт абсолютної 

платоспроможності 
0,1444 0,1423 0,1266 0,1146 0,1419 0,1183 

Коефіцієнт оборотності активів 1,2559 1,0491 0,8629 0,9136 0,9915 1,0075 

Коефіцієнт оборотності 

позикового капіталу 
1,9191 1,6281 1,3483 1,2899 1,2011 0,8023 

Коефіцієнт дебіторської 

заборгованості 
0,4818 0,4924 0,5036 0,4980 0,4279 0,4120 

Коефіцієнт кредиторської 

заборгованості 
0,8395 0,8355 0,8201 0,7477 0,7153 0,5015 

Рентабельність діяльності 0,0520 0,0510 0,0180 -0,1330 -0,0800 -0,0034 

Знос основних засобів 0,7762 0,6657 0,6371 0,6469 0,5486 0,5580 

Примітка: сформовано автором на основі (Державна служба статистики, 2017) 
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ДОДАТОК В 
 

Таблиця В.1 

Впровадження спеціалізованої конфігурації ERP-системи IT-Enterprise на 

машинобудівних підприємствах України 

Підприємство Особливості впровадження 

1 2 

ДП НВКГ «Зоря» -  

«Машпроект», м. Миколаїв 

Проект комплексної автоматизації одного з найбільших 

машинобудівних підприємств СНД 

Державне підприємство 

«Виробниче об'єднання 

Південний машинобудівний 

завод ім. О.М. Макарова» 

Проект комплексної автоматизації одного з найбільших 

машинобудівних підприємств СНД. 

ПАТ «Азовмаш» Проект IT-Enterprise, який передбачає впровадження модуля 

«Електронний Торговий Майданчик». Основна мета проекту 

- досягнення найкращих умов і цін закупівель, якості та 

своєчасності виконання. 

ПрАТ «Львівський 

локомотиворемонтний завод» 

Комплексна автоматизація системи управління 

підприємством і об'єднання всіх бізнес-процесів в єдине 

інтегроване рішення - управління виробництвом, логістика, 

фінанси, калькулювання собівартості, персонал, 

бухгалтерський і податковий облік. 

Науково-виробнича 

корпорація ПАТ «ФЕД» 

Комплексний проект управління виробництвом на базі 

багатофункціональної системи IT-Enterprise 

ВАТ «Харківський 

тракторний завод» 

Комплексне впровадження системи, включаючи управління 

бізнес-процесами матеріальних і фінансових потоків, облік 

ТМЦ, технічна підготовка виробництва, контрактно-

договірний облік, бухгалтерський і податковий облік, облік 

основних засобів, управління персоналом і розрахунок 

заробітної плати. 

ПАТ «Кременчуцький завод 

дорожніх машин 

(«Кредмаш»)» 

Проект автоматизації передбачає комплексне впровадження 

ERP-системи IT-Підприємство. Виконана настройка і 

поставка системи, проведено навчання персоналу і передача 

ERP-системи IT-Підприємство в експлуатацію. 

ПрАТ «Київське центральне 

конструкторське бюро 

арматуробудування» 

 

Комплексне впровадження системи IT-Enterprise, 

включаючи модулі конструкторської та технологічної 

підготовки виробництва, управління виробництвом, 

управління бізнес-процесами матеріальних і фінансових 

потоків, управління запасами, контрактно-договірного 

обліку, бухгалтерського та податкового обліку, обліку 

основних засобів, управління персоналом і розрахунку 

заробітної плати . 

ТОВ «ВКФ «Дрогобицький 

завод автомобільних кранів» 

Комплексне впровадження системи, включаючи модулі 

конструкторської та технологічної підготовки виробництва, 

управління виробництвом, управління бізнес-процесами 

матеріальних і фінансових потоків, управління запасами, 

контрактно-договірного обліку, бухгалтерського та 

податкового обліку, обліку основних засобів, управління 

персоналом і розрахунку заробітної плати. 
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Продовження табл. В.1 

1 2 

ПрАТ «Кременчуцький 

колісний завод» 

Комплексне впровадження системи, включаючи 

впровадження модулів управління виробництвом та 

завантаженням потужностей, бухгалтерського та 

податкового обліку, комплексного обліку матеріальних 

цінностей, контрактно-договірного обліку, управління 

фінансовими розрахунками, обліку заробітної плати, 

технічної підготовки виробництва, обліку основних засобів 

тощо. 

ВАТ «Дніпропетровський 

завод з ремонту та 

будівництва пасажирських 

вагонів» 

Впровадження модулів бухгалтерського та податкового 

обліку, обліку основних засобів, управління запасами, 

управління фінансами, управління документообігом, 

управління персоналом і розрахунок заробітної плати, 

адміністрування системи та управління доступом. 

ВАТ «Дніпровагонмаш» Комплексне впровадження системи, включаючи модулі 

конструкторської та технологічної підготовки виробництва, 

управління виробництвом, управління закупівлями, 

управління бізнес-процесами матеріальних і фінансових 

потоків, управління запасами, контрактно-договірного 

обліку, бухгалтерського та податкового обліку, обліку 

основних засобів, управління персоналом і розрахунку 

заробітної плати. 

ПАТ «Каховський завод 

електрозварювального 

обладнання» 

До складу проекту впровадження системи включені модулі 

конструкторської технологічної підготовки виробництва, 

САПР технолога-нормувальника, виробничого 

документообігу, обліку запасів, контрактно-договірного 

обліку. 

ВАТ «Сумський завод 

насосного та енергетичного 

машинобудування 

«Насосенергомаш», м. Суми 

Виконана поставка та впровадження модулів: технічної 

підготовка виробництва, бухгалтерського та податкового 

обліку, управління фінансовими розрахунками, управління 

документообігом, управління матеріальними ресурсами, 

обліку основних засобів, управління збутом. 

ПАТ «Тепловозоремонтний 

завод», м. Полтава 

Впроваджені модулі бухгалтерського та податкового обліку, 

комплексного обліку матеріальних цінностей, контрактно-

договірного обліку, управління фінансовими розрахунками, 

управління персоналом. 

Дарницький вагоноремонтний 

завод, м. Київ 

Впровадження модулів «Управління кадрами», «Табельний 

облік», «Облік заробітної плати», «Відрядна заробітна 

плата». Проведено навчання персоналу підприємства, 

виконано конфігурація і введення в промислову 

експлуатацію всіх поставлених модулів. 

ВАТ «НВП «Смілянський 

електромеханічний завод» 

Комплексне впровадження ERP-системи IT-Enterprise на 

машинобудівному підприємстві. 

ТОВ НВП «Херсонський 

машинобудівний завод» 

Оптимізація управління виробництвом і логістики по 

стандарту MRP II 
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Продовження табл. В.1 

1 2 

ВАТ «Завод «Автоштамп», 

м. Олександрія 

Реалізовано комплексне управління матеріальними і 

фінансовими ресурсами, техніко-економічне планування, 

бухгалтерський облік, конструкторська і технологічна 

підготовка виробництва, подетально-поопераційна система 

оперативно-виробничого планування та управління 

основним виробництвом, облік кадрів, облік заробітної 

плати. 

ДП «НВК 

«Електровозобудування» 

Виконана поставка та впровадження модулів: Управління 

персоналом і розрахунок заробітної плати, Управління 

запасами 

ВАТ «Вінницький завод 

тракторних агрегатів» 

Комплексне впровадження системи, включаючи управління 

бізнес-процесами матеріальних і фінансових потоків, облік 

ТМЦ, робіт, послуг; технічна підготовка виробництва; 

контрактно-договірний облік; бухгалтерський облік; облік 

основних засобів і нематеріальних активів тощо. 

«45 - Експериментальний 

механічний завод», 

м. Вінниця 

Проект автоматизації завершений в 1993 р. Реалізовано 

підсистеми планування і оперативного управління 

виробництвом (умовно-комплектна (Новочеркаська) та 

машинокомплектна системи оперативно-виробничого 

планування), міжцеховий і внутрішньоцеховий облік 

виробництва, технічна підготовка виробництва. 

ЗАТ «Луганський 

машинобудівний завод ім. 

О.Я. Пархоменка» 

Модулі конструкторської та технологічної підготовки 

виробництва, контрактно-договірного обліку, управління 

документообігом, оперативного обліку руху матеріальних 

ресурсів, бухгалтерського та податкового обліку, управління 

кадрами, адміністрування системи та управління доступом; 

пізніше включені модулі управління виробництвом. 

Система працює в промисловій експлуатації. 

СП «Донбас-Ліберті» Проект комплексного впровадження системи, включаючи 

модулі конструкторської та технологічної підготовки 

виробництва, контрактно-договірного обліку, управління 

документообігом, оперативного обліку руху матеріальних 

цінностей, бухгалтерського та податкового обліку, 

управління кадрами тощо. 

Холдинг «Арго» 

 

Модернізація бізнес-процесів управління виробничої і 

транспортною логістикою, управління фінансовими 

потоками та управління витратами, управління персоналом і 

розрахунку зарплати, автоматизація бухгалтерського обліку. 

Примітка: складено автором на основі проведених досліджень 
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Таблиця В.2 

Впровадження спеціалізованої конфігурації ERP-системи IT-Enterprise на 

машинобудівних підприємствах України 

Підприємства, що впроваджують IT-Enterprise 
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ДП НВКГ «Зоря» – «Машпроект» + + + + + 

ДП «Виробниче об'єднання «Південний 

машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» 

+ + + + + 

ПАТ «Азовмаш» + + - - + 

ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» + + + + + 

Науково-виробнича корпорація ПАТ «ФЕД» + + + + - 

ВАТ «Харківський тракторний завод» + + + + + 

ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин 

(«Кредмаш»)» 

+ + - + - 

ПрАТ «Київське центральне конструкторське бюро 

арматуробудування» 

+ + + + + 

ТОВ «ВКФ «Дрогобицький завод автомобільних 

кранів» 

+ + + + + 

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» + + + + + 

ВАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та 

будівництва пасажирських вагонів» 

+ + - + + 

ВАТ «Дніпровагонмаш» + + + + + 

ПАТ «Каховський завод електрозварювального 

обладнання» 

+ + + + - 

ВАТ «Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «Насосенергомаш» 

+ - + + + 

ПАТ «Тепловозоремонтний завод» + - + + + 

Дарницький вагоноремонтний завод + - - - + 

ВАТ «Укрпродмашбуд» + - + + + 

ВАТ «НВП «Смілянський електромеханічний завод» + + - + - 

ТОВ «НВП «Херсонський машинобудівний завод» + - - + - 

ВАТ «Завод «Автоштамп» + - + + + 

ДП «НВК «Електровозобудування» + - - + + 

ВАТ «Вінницький завод тракторних агрегатів» + + + + + 

«45 - Експериментальний механічний завод» + - + + - 

СП «Донбас-Ліберті» + + + + + 

Холдинг «Арго» + - - + + 

Примітка: складено автором на основі проведених досліджень 
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Рис. В.1. Архітектура та моживості ERP-системи «Галактика» 

Примітка: складено автором на основі проведених досліджень 
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ДОДАТОК Г 
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Рис. Г.2. Формування виробничої одиниці з описом витрат матеріалів, 

ресурсів, робочого часу. 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 

 

Таблиця Г.1 

Результати SWOT аналізу для оптимізованої системи документообігу 

Критерій Аналіз 

1 2 

S
tr

en
g
th

s 

До сильних сторін дослідження відносяться: 

− збільшення інформативності даних про стан системи; 

− збільшення швидкості обчислення/обсягу оброблюваної 

інформації; 

− зменшення витрат часу; 

− спрощення документообігу шляхом автоматичного формування 

ряду документів; 

− підвищення оперативності обробки замовлень; 

− підвищення рівня взаємодії між окремими підрозділами. 

W
ea

kn
es

se
s 

До слабких сторін дослідження відносяться: 

− підвищення вимог до технічного забезпечення для підтримки 

модернізованої системи автоматизованого управління; 

− часові витрати на налаштування системи управління після 

оптимізації (одноразово); 

фінансові витрати на модернізацію АСУ (із малим часом 

окупності). 



258 

Продовження табл. Г.1 

1 2 

O
p
p
o
rt

u
n
it
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s 

Впровадження запропонованого рішення на підприємстві 

машинобудування, що працює в системі виконання окремих замовлень, 

може значно спросити обробку даних зі складів та виробничих ліній і 

виконати швидкий аналіз завантаженості обладнання. Після цього 

здійснюється вибір оптимального способу виконання замовлення, до 

відповідних розділів надається потрібна для інформація. Наприклад, до 

відділу закупівель автоматично надходить запит на придбання певних 

витратних матеріалів або комплектуючих. 

Напрямок подальших досліджень пов’язаний з вивченням можливих 

шляхів оптимізації спеціалізованих ERP-систем для підприємств 

машинобудування. 

T
h
re

a
ts

 

На сьогодні на світовому ринку наявний ряд програмних продуктів для 

автоматизованого управління підприємствами: SAP (Німеччина), 

Microsoft Dynamics AX (США), IFS (Швеція), Epicor (США), Oracle 

(США). Вони мають широкий функціонал та можливості. Проте через 

високу вартість та складність, вони часто є недоступними для малих та 

середніх підприємств. Використання ряду АСУ обмежене законодавством 

України з питань безпеки. Тому розробка власних АСУ є одним із 

варіантів вирішення питання управління для підприємств 

машинобудування такого типу. 

Примітка: розроблено автором на основі проведених досліджень 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Розрахунок нормуючих коефіцієнтів на основі фактичних показниках 

підприємств, які впровадили АСУ 

Z X 1-x Ln(z) Ln(x) Ln(1-x) 

0,9 0,8 0,2 -0,10536 -0,22314 -1,60944 

0,43 0,4 0,6 -0,84397 -0,91629 -0,51083 

0,15 0,2 0,8 -1,89712 -1,60944 -0,22314 

0,6 0,7 0,3 -0,51083 -0,35667 -1,20397 

Примітка: складено автором на основі власних досліджень 

 

Таблиця Д.2 

Регресійна статистика 

Множинний R 0,982123 

R-квадрат 0,964566 

Нормований R-квадрат 0,893697 

Стандартна помилка 0,250123 

Спостереження 4 

Примітка: складено автором на основі власних досліджень 

 

Таблиця Д.3 

Дисперсійний аналіз 

  df SS MS F Значимість F 

Регресія 2 1,703006 0,851503 13,61062 0,188239984 

Залишок 1 0,062562 0,062562     

Разом 3 1,765568       

Примітка: складено автором на основі власних досліджень 

 

Таблиця Д.4 

Результати розрахунків для визначення коефіцієнтів моделі 

 Y-перетин Змінна X1 Змінна X2 

Коефіцієнти 0,341883 1,341927 0,157128 

Стандартна помилка 1,189743 0,722068 0,719421 

t-статистика 0,287359 1,858448 0,218409 

P-значення 0,821861 0,314266 0,863106 

Нижні 95% -14,77523493 -7,832821476 -8,983980342 

Верхні 95% 15,459 10,51667 9,298236 

Нижні 95,0% -14,7752 -7,83282 -8,98398 

Верхні 95,0% 15,45900094 10,5166747 9,298235864 

Примітка: складено автором на основі власних досліджень 
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Рис. Д.1. Складові управління інформаційними потоками на підприємстві 

Примітка: згруповано автором на основі (Олійник та Шацька, 2006) 
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ДОДАТОК Е 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Публікації у наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

1. Нечепуренко, Д.С., 2016. Автоматизація процесів управління та 

розподілу ресурсів у машинобудівних виробництвах. Інвестиції: практика та 

досвід: науково-практичний журнал, №24, с. 104-107 (0,41 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

International (Польща), Scientific Indexing Services (США), Академія Google 

(США)).  

2. *Нечепуренко, Д.С., 2016. Концептуальні підходи до оптимізації 

систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів 

розвитку економіки України. Економічний форум: науковий журнал, № 1, 

с. 185-189 (0,38 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща)).  

3. *Нечепуренко, Д.С. та Маказан, Є.В., 2017. Особливості 

застосування автоматизації для управління процесами на промислових 

підприємствах машинобудівної галузі. Вісник Одеського національного 

університету: науковий журнал. Серія: Економіка, Вип. 11(64), Т. 22, с. 127-

131 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 0,45 друк. арк., досліджено 

теоретичні питання автоматизації для управління бізнес-процесами та шляхи 

оптимізації систем управління промисловими підприємствами 

машинобудівного комплексу) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща), Академія Google (США)).  

                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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4. Нечепуренко, Д.С., 2017. Впровадження автоматизації процесів 

управління у машинобудівних виробництвах. Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Економічні науки: збірник 

наукових праць, Вип. 34, с. 267-273 (0,42 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific 

Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific & Scolary 

Journals iiiFactor (Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії), WorldCat).  

5. *Нечепуренко, Д.С., 2017. Особливості впровадження світового 

досвіду використання хмарних технологій ERP-систем підприємствами 

машинобудівної галузі. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Економічні науки», Вип. 23, Ч. 2, с. 83-85 (0,35 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Академія Google (США)).   

6. *Nechepurenko, D., 2018. Optimization of e-document workflow for order 

calculation. Технологічний аудит та резерви виробництва, №3/4(41), с. 53-58 

(0,90 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Driver, Bielefeld 

Academic Search Engine (BASE) (Німеччина), ResearchBib (Японія), Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) (Швеція), WorldCat, EBSCO (США), CrossRef 

(США), Directory Indexing of International Research Journals (США), Directory of 

Research Journals Indexing (DRJI) (Індія), Open Academic Journals Index (OAJI) 

(США), Sherpa/Romeo, Open Access Articles)).  

 

1.2. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави: 

 

8. Nechepurenko, D., 2018. Optimization of Order Calculation for Machine-

Building Enterprises. International Journal of Business and Management Invention 

                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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(IJBMI), Vol. 7, Issue 6, Ver. I, pр. 35-38 (0,19 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Академія Google (США), EBSCO 

(США), Global Serials Directory, Cabell's Directories, Open J-Gate (Індія), 

ProQuest (США), Jour Informatics).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

8. Нечепуренко, Д., 2014. Автоматизація управлінських та виробничих 

процесів поліграфічного підприємства. В: Запорізький національний 

університет, Донецький держаний університет управління, автори тез, ред., 

Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: Всеукраїнська 

науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 30 Жовтень 2014. 

Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).  

9. Нечепуренко, Д.С., 2015. Напрямки розширення економічного 

потенціалу підприємств машинобудівної галузі Запорізького регіону. В: 

Запорізький національний університет, Донецький держаний університет 

управління, автори тез, ред., Проблеми управління економічним потенціалом 

регіонів: Всеукраїнська науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 

29 Жовтень 2015. Запоріжжя: ЗНУ (0,10 друк. арк.).  

10. Нечепуренко, Д.С., 2016. Напрямки оптимізації бізнес-процесів 

машинобудівних підприємств. В: Запорізький національний університет, автори 

публікацій, ред., Молода наука-2016: ІХ Університетська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 12-14 

Квітень 2016. Запоріжжя: ЗНУ, Т. 1. (0,10 друк. арк.).  

11. Нечепуренко, Д.С., 2016. Автоматизація системи управління 

підприємства: розробка та впровадження. В: Запорізький національний 

університет, автори тез, ред., Проблеми управління економічним потенціалом 

регіонів: Всеукраїнська науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 

27 Жовтень 2016. Запоріжжя: ЗНУ (0,11 друк. арк.). 
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12. Нечепуренко, Д.С., 2017. Організаційні зміни структури управління 

машинобудівного підприємства. В: Запорізький національний університет, 

автори публікацій, ред., Молода наука-2017: Х Університетська науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених. Запоріжжя, 

Україна, 12-14 Квітень 2017. Запоріжжя: ЗНУ, Т. 1. (0,10 друк. арк.).  

13. Нечепуренко, Д.С., 2018. Модернізація документообігу в 

автоматизованих системах управління на підприємствах машинобудівної 

галузі. В: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет», Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської 

інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів: Міжнародна 

науково-практична конференція. Ужгород, Україна, 16-17 Квітень 2018. 

Ужгород: Видавничий дім «Гельветика» (0,19 друк. арк.).  

14. Нечепуренко, Д.С., 2018. Автоматизація відділу закупівель  

матеріалів на машинобудівних підприємствах [online] Доступно: 

<https://drive.google.com/file/d/1dWFxOiVU45pym8AJl_TjAI_Wj9wBbYwX/view>. В: 

автори тез, ред., Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція. 

Тернопіль, Україна, 11 Липень 2018. Тернопіль, Вип. 30 (0,11 друк. арк.). 

15. Нечепуренко, Д.С., 2018. Модернізація автоматизованих систем 

управління підприємствами машинобудування. In: Nova University, NOVA 

School of Business and Economics, The Modern Trends in the Development of 

Business Social Responsibility: ІІ International scientific conference. Lisbon, 

Portugal, 29 June 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing, Р. 2 (0,17 друк. арк.).   

16. Nechepurenko, D., 2018. The system approach in the implementation of 

the management automation at the enterprises of the machine-building industry. In: 

RS Global SP. z O.O., the authors, ed., Social and Economic Aspects of Education in 

Modern Society: Proceedings of the IV International Scientific and Practical 

Conference. Warsaw, Poland, 19 July 2018. Warsaw, Poland: RS Global SP. z O.O., 

Vol. 1 (0,21 друк. арк.).  
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Продовження Додатку Е 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ з/п Тип конференції Назва конференції 
Місце і дата 

проведення 

Тип 

участі 

1 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Проблеми управління 

економічним потенціалом 

регіонів 

Запоріжжя, Україна, 

30 жовтня 2014 р. 
Очна 

2 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Проблеми управління 

економічним потенціалом 

регіонів 

Запоріжжя, Україна, 

29 жовтня 2015 р. 
Очна 

3 

ІХ Університетська 

науково-практична 

конференція 

студентів, 

аспірантів і 

молодих учених 

Молода наука-2016 
Запоріжжя, Україна, 

12-14 квітня 2016 р. 
Очна 

4 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Проблеми управління 

економічним потенціалом 

регіонів 

Запоріжжя, Україна, 

27 жовтня 2016 р. 
Очна 

5 

Х Університетська 

науково-практична 

конференція 

студентів, 

аспірантів і 

молодих учених 

Молода наука-2017 
Запоріжжя, Україна, 

12-14 квітня 2017 р. 
Очна 

6 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Економічні, політичні та 

культурологічні аспекти 

європейської інтеграції 

України в умовах нових 

глобалізаційних викликів 

Ужгород, Україна, 

16-17 квітня 2018 р. 

 

Очна 

7 

Міжнародна 

наукова інтернет-

конференція 

Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та 

технічні аспекти 

становлення 

Тернопіль, Україна, 

11 липня 2018 р. 
Заочна 

8 
ІІ International 

scientific conference 

The Modern Trends in the 

Development of Business 

Social Responsibility 

Лісабон, Португалія, 

29 червня 2018 р. 
Заочна 

9 

IV International 

Scientific and 

Practical Conference 

Social and Economic 

Aspects of Education in 

Modern Society 

Варшава, Польща, 

19 липня 2018 р. 
Заочна 
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ДОДАТОК Ж 
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