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Ефективність та конкурентоспроможність промислових під-

приємств об’єктивно виступає критерієм спроможності за короткий 
термін подолати техніко-технологічну, інноваційну, маркетингову 
та логістичну відсталість від зарубіжних виробників в системі су-
часних глобалізаційних процесів та інтеграційного розвитку цільо-
вих ринків. Світовий досвід показує, що найбільш раціональним 
способом підвищення ефективності та конкурентоспроможності про-
мислових підприємств виступає інвестування в інновації, менедж-
мент та маркетинг. В силу відсутності необхідного досвіду та ін-
вестиційних ресурсів, для промислових підприємств України проб-
леми ефективного управління закладені протягом попередніх десяти-
літь і реалізуються в системі ключових тенденцій та чинників, що 
їх формують. Макроекономічна нестабільність, відсутність інсти-
тутів ринкової економіки, відтворення соціального та господарсь-
кого механізму, сформованих цільових ринків готових продуктів 
утворюють перелік ключових, проте невичерпних чинників негати-
вних результатів господарської діяльності. 

Розвиток ринкової економіки забезпечив радикальну зміну 
середовища функціонування підприємств. За низької ефективності 
та неконкурентоспроможності переважна більшість з них зазнала 
банкрутства, інші значно скоротили обсяги виробництва, виробничі 
потужності, чисельність персоналу, знизили виробничо-господар-
ський потенціал. За критеріями ефективності та конкурентоспро-
можності управлінські системи національних підприємств доцільно 
класифікувати як деіндустріалізовані структури, що відчувають 
брак модернізації, об’єктивно неспроможні функціонувати в умо-
вах тотальної глобалізації світової економіки, домінування інформа-
ційних рушіїв розвитку та зародження економіки знань. Разом з 
тим проблемними для сучасних підприємств залишаються такі об-
ласті дослідження господарської діяльності, як управління при-
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бутковістю, формування організаційних структур управління, кор-
поративна відповідальність, маркетингові стратегії, економічна без-
пека, управління якістю тощо. 

Історично процес перетворення підприємств директивної 
економіки в повноцінних суб’єктів господарювання здійснюється 
шляхом приватизації. В економічній практиці України на етапах по-
чаткового роздержавлення підприємства були переведені на гос-
прозрахункову модель, а сам процес приватизації відбувався від 
кількох років до кількох десятиліть. Очевидною причиною пролон-
гації слід вважати відсутність внутрішніх приватизаційних ресурсів 
з однієї сторони та інтересу іноземних інвесторів. На додаток до 
вказаних причин, переслідування мотивів соціальної справедли-
вості спонукало розпочати роздержавлення підприємств шляхом 
емісії приватизаційних сертифікатів, їх вкладенням у привабливі 
для населення підприємства. Незважаючи на приватизацію, майже 
всі малі та середні підприємства, роздержавлені за допомогою при-
ватизаційних сертифікатів зазнали банкрутства в силу ігнорування 
принципів ефективності та конкурентоспроможності з подальшою 
відсутністю ефективного власника. 

На відміну від малих та середніх, великі промислові під-
приємства та комплекси проходили процес роздержавлення шля-
хом корпоратизації та продажів частки статутних фондів. Водночас 
як і для попередньої групи промислових підприємств, мета – пошук 
ефективного власника не була досягнута. Серед причин невдалої 
приватизації цієї групи підприємств слід виділити розмивання па-
кетів акцій. Нарощення конкурентоспроможності та ефективності у 
приватизаційний період можливо досягнути за рахунок генерально-
го інвестора, який, в свою чергу, гарантією повернення інвестицій 
вважає контроль над підприємством через володіння контрольним 
пакетом акцій. З цієї причини промислові підприємства України 
втратили можливість залучити ефективного інвестора-власника, а 
разом з ним провести модернізацію, отримати передові технології 
розвинених країн та передовий управлінський досвід. Не останнє 
значення в механізмі роздержавлення відіграв корупційний чинник, 
тому, неефективний власник став ключовим чинником функціо-
нування промисловості України. 

Негативний внесок в ефективну роботу промислових під-
приємств мала невдала економічна політика. Наслідком гіперінф-
ляційних процесів стало укорінення бартерних операцій, в наслідок 
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чого промислові підприємства втратили капіталізацію, яку не-
спроможні наростити до теперішнього часу. Разом з невдалою мак-
роекономічною політикою в знаки вдається і тотальна неефек-
тивність підприємств в директивній економіці. Серед основних вад 
останньої економічно невиправдані виробничі потужності, неефек-
тивність використання персоналу, з низькою продуктивністю праці, 
лише номінальною зайнятістю, некваліфікованою працею та екс-
тенсивним способом відтворення проектних потужностей. 

Очевидно, що наведені чинники стали передумовою сучас-
них проблем формування ефективності та конкурентоспроможності 
промислових підприємств України. 

Поставлені актуальні питання вимагають детального ана-
лізу сучасних чинників та тенденцій ефективності функціонування 
промислових підприємств, де слід звернути увагу на визначення 
основних тенденцій формування прибутковості, вплив економіч-
ного середовища на формування прибутковості проблеми управ-
ління прибутковістю; проаналізувати застосовувані управлінські мо-
делі та етапи формування ефективних організаційно-управлінських 
структур підприємств; запропонувати критерії забезпечення корпо-
ративної соціальної відповідальності, узагальнити фактори вибору 
соціальних пріоритетів та здійснення нормативно-індикативного ре-
гулювання соціальної відповідальності; визначити тенденції роз-
витку та застосування маркетингових стратегій, вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів на вибір маркетингових стратегій; проана-
лізувати фінансово-економічну безпеку, фактори її забезпечення, 
визначити методи аналізу та діагностики; оцінити систему управ-
ління якістю, вплив управлінських факторів на якість та формування 
сучасної маркетингової системи управління якістю. 

Викладені результати дослідження, були б неповними без 
оцінки та аналізу практичної реалізації існуючих управлінських 
механізмів, застосування виробничо-господарського потенціалу. З 
цією метою перед дослідниками стоїть завдання визначити ймо-
вірні напрями вдосконалення організаційно-структурного меха-
нізму функціонування підприємств, формування раціональних фі-
нансових, маркетингових та збутових стратегій, розвитку корпо-
ративної відповідальності, вдосконалення систем якості та еконо-
мічної безпеки підприємств, які б об’єктивно виступили чинниками 
підвищення конкурентоспроможності та ефективності. 

Метою монографії є визначення тенденцій та оцінка чин-
ників підвищення ефективності функціонування машинобудівних 
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підприємств в руслі реалізації політики та на їх основі вироблення 
пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності на внутрі-
шньому і зовнішньому ринках, раціоналізації господарського меха-
нізму суб’єктів господарювання. 

За інформаційну базу дослідження використано: аналітичні 
дані розвитку економіки та промислових підприємств України; за-
конодавчі та нормативні акти з питань регулювання господарської 
діяльності, соціальних, корпоративних та договірних відносин; дані 
дисертацій, монографій, періодичних видань, мережі Інтернет; ре-
зультати дослідження за держбюджетною темою “Розробка механі-
змів ефективного управління машинобудівними підприємствами в 
системі підвищення їх конкурентоспроможності та прибутковості 
на внутрішньому та зовнішньому ринках”, що виконувалась кафед-
рою міжнародних економічних відносин Хмельницького національ-
ного університету (ДР 0110U002218). 

Більшість питань, поставлених у монографії, є дискусійними, 
і тому автори не вважають зроблені висновки остаточними. Існує 
ще низка проблем, до яких, перш за все, належать: розробка системи 
управління ефективністю сучасних підприємств; формування фі-
нансово-ресурcної бази їх конкурентоспроможності; підвищення ефек-
тивності системи управління персоналом; обґрунтування моделей 
та методів побудови організаційних структур управління; визна-
чення практичних проблем формування корпоративної відповідаль-
ності; розробка систем управління витратами конкурентоспроможних 
підприємств; управління прибутковістю в умовах глобалізації та 
інтеграції національних ринків у світову економічну систему. 
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1.1. Основні тенденції ефективної діяльності  
машинобудівних підприємств на сучасному ета-

пі 
 
 
Розробка підходів щодо оцінки ефективної діяльності промис-

лового підприємства, формування аналітичних інструментів роз-
криття її сутності та направленості спрямоване на ефективне їх за-
стосування у механізмі управління прибутковістю промислових 
підприємств (УППП) і досліджується нами стосовно функціону-
вання машинобудування. 

Аналіз загальних показників (табл. 1.1), що характеризують 
фінансові результати діяльності промислових підприємств та у їх 
складі – підприємств машинобудування, дозволяє відмітити пози-
тивні тенденції динаміки прибутковості, що склалися за останні 
п’ять років (з 2005 по 2009 рр.), зокрема: 

– наявність прибутку у якості фінансового результату від 
звичайної діяльності до оподаткування як підприємств машино-
будування, так і промисловості та усіх галузей народного господарства 
України в цілому у кожному з періодів протягом 2005–2009 рр. та 
встановлення тенденції його зростання: величина вказаного при-
бутку збільшилася у 2009 р. проти 2005 р. в машинобудуванні у 
233,8 рази порівняно із зростанням у 5,1 рази в цілому на підприємст-
вах та організаціях України і в 9,3 рази – у промисловості; 

– постійне збільшення протягом 2005–2009 рр. (крім 2008 р.) 
частки прибуткових підприємств машинобудування (як і промис-
лових підприємств та організацій та в Україні в цілому) у загальній їх 
кількості на тлі зростання отриманого ними прибутку: частка прибут-

 



 
Розділ 1. Ефективність функціонування підприємств: стан і проблеми підвищення  

 

 8

кових підприємств машинобудування в 2009 р. досягла 66,7 % проти  
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Таблиця 1.1 
Динаміка показників ефективності підприємств машинобудування у промисловості України [1] 

Аналізований період  Відхилення 2009 р. від 2005 р. Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. абсолютне відносне, % 
Фінансовий результат від звичайної  
діяльності до оподаткування, млн грн, 
всього: 
– промисловість; 
– машинобудування 

14822,6
3737,4

8,2 

20312,1
9121,5
390,7 

44578,4
18436,9
1612,9

57619,3
26759,4
1612,8

76253,4
34699,6
1916,9

+ 61430,8 
+30962,2 
+1907,7 

+414,4 
+828,4 
+23277 

Прибуток, млн грн, 
всього: 
– промисловість; 
– машинобудування 

31512,5
13588,3
1603,9

37349,8
18389,1
1946,1

73694,7
31887,4
3340,7

72443,8
34066,9
2895,3

110648,6
45903,0
3895,1

+79136,1 
+32314,7 
+2219,2 

+251,1 
+237,8 
+142,8 

Частка прибуткових підприємств, %, 
всього: 
– промисловість; 
– машинобудування 

57,0 
48,0 
48,0 

59,1 
53,0 
53,0 

65,2 
62,5 
65,7 

66,7 
61,2 
61,9 

66,5 
65,3 
66,7 

+ 9,5 
+17,3 
+18,7 

+16,7 
+36,0 
+39,0 

Збиток, млн грн, 
всього: 
– промисловість; 
– машинобудування 

 
16689,9
9850,9
1595,7

 
17037,7
9267,6
1555,4

 
29116,3
12950,5
1727,8

 
14824,5
7307,5
1082,5

 
34395,2
11203,4
1978,2

 
+17705,3 
+1352,5 
+382,8 

 
+106,1 
+137,3 
+25,4 

Частка збиткових підприємств, %, 
всього: 
– промисловість; 
– машинобудування 

43,0 
52,0 
52,0 

41,1 
47,0 
47,0 

34,8 
37,5 
34,3 

33,3 
38,8 
38,1 

33,5 
34,7 
33,3 

–9,5 
–17,3 
–18,7 

–22,1 
–33,3 
–36,0 
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48,0 % в 2005 р., тобто, виросла на 18,7 %, а отриманий ними прибу-
ток відповідно збільшився до 13 895 млн грн проти 1 603,9 млн грн, 
зростання склало 142,8 %; адекватне зменшення в тому ж періоді 
питомої ваги збиткових підприємств машинобудування, частка 
яких в 2009 році була нижчою, ніж в промисловості та в народному 
господарстві в цілому (33,3 % проти 34,7 % та 33,5 % відповідно). 

Статистичні дані за 2009 рік, які деталізують інформацію 
щодо функціонування машинобудівних підприємств за видами 
промислової діяльності галузі, вказують на певну диференціацію 
прибуткових підприємств за видами машинобудування у порівнян-
ні із показниками по промисловості як в цілому, так і у переробній 
(табл. А.1, додаток А). 

Така ситуація сформувалася останнім часом, оскільки в по-
передні роки за прибутковістю машинобудівний комплекс виявився 
найбільш вразливим до негативних змін, які мали місце в економіч-
ної ситуації, за причин розриву господарських зв’язків, зменшення 
серійності виробництва, зниження платоспроможності, відсутності 
дієвого механізму захисту вітчизняного ринку. Перехід до ринко-
вих відносин створив суттєві стимули для розвитку галузі, ознакою 
чого є формування в машинобудуванні у 2005–2009 pp. тенденції 
зростання загальних обсягів виробництва (табл. 1.2) [2]. 

 
Таблиця 1.2 

Індекси виробництва за видами діяльності (% до попереднього року)  
Вид діяльності 2005 р.2006 р.2007 р.2008 р. 2009 р. 

Промисловість 107,0 115,8 112,5 103,1 106,2 
Переробна промисловість 108,9 118,2 114,6 103,0 106,3 
з неї: 
– машинобудування 111,3 135,8 128,0 107,1 111,8 
– виробництво машин та устаткування 100,4 121,4 118,9 112,2 102,9 
– виробництво електричного, елект-
ронного та оптичного устаткування 108,1 119,2 149,3 90,8 110,7 
– виробництво транспортних засобів 
та устаткування 129,6 162,1 124,6 112,4 119,1 

 
Цей позитивний результат є наслідком комбінованої взає-

модії низки внутрішніх та зовнішніх факторів, які задіяли наявні 
ресурси зростання. 

Так, у зв’язку зі зростанням обсягів виробництва в базових 
галузях промисловості протягом 2005–2009 pp. підприємства час-
тину коштів направляли на оновлення та придбання засобів вироб-
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ництва, що ініціювали зростання інвестиційного попиту машино-
будівної галузі і сприяли зростанню інвестиційних ресурсів. На 
підприємствах машинобудування досягнуто суттєвого приросту 
капіталовкладень, куди в 2009 р. спрямовано 3,7 млрд грн інвести-
цій в основний капітал, що у 1,5 рази більше обсягу 2008 р. [2]. 

Ці тенденції свідчать про посилення діяльності підприємств 
машинобудівної галузі у напрямі підвищення їх прибутковості, проте 
не містять інформації щодо обставин, що супроводжують цей процес.  

У той же час, дані статистичної звітності за 2005–2009 рр., 
зокрема, представлені в таблиці 1.1, висвічують і негативні риси 
вітчизняної економіки щодо прибутковості машинобудівних під-
приємств, зокрема: 

– зростання отриманого прибутку прибутковими підприємст-
вами машинобудівної галузі за вказаний період на 142,8 % є ниж-
чим, ніж в промисловості, де приріст склав 267,2 %, та в Україні в 
цілому (251,1 %); 

– зменшення питомої ваги збиткових підприємств машино-
будування супроводжувалося збільшенням суми отриманого ними 
збитку у 2009 р. в порівнянні з 2005 р. на 382,8 млн грн, тобто на 25,4 %; 

– у загальному обсязі інвестицій у промисловість за 2009 р. 
питома вага вкладень у машинобудівні підприємства становила 
лише 8,1 %, коли частка реалізованої продукції (робіт, послуг) ма-
шинобудування у загальному обсязі реалізації промислової продук-
ції в тому ж році склала 12,5 % (табл. А.2, додаток А); 

– обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) 
машинобудування за 2005–2009 рр. складали від 10,7 % (в 2005 р.) 
до 13,7 % (у 2007 р.) до загального обсягу у промисловості, проте у 
2009 р. зменшилися до 12,5 % (табл. А.2, додаток А). 

– при позитивній динаміці зростання обсягів інвестицій біль-
шості видів економічної діяльності, уповільнення темпів росту ін-
вестицій в основний капітал (крім 2009 року) в цілому (табл. 1.3) 
стримує попит на продукцію машинобудування [2]. 

 
Таблиця 1.3 

Обсяги інвестицій в основний капітал 
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Інвестиції в основний капітал  
у фактичних цінах, млн грн 37178 51011 75714 93096 125254 
Темпи росту інвестицій в основний  
капітал, % до попереднього року 108,9 131,3 128,9 101,9 119,0 
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Відмічені ознаки, якими характеризується прибутковість 
вітчизняних підприємств, відтворюються в економіці Хмельниччини, 
на що вказує динаміка основних показників результатів діяльності 
підприємств Хмельницької області за останні 5 років. 

Доцільним вказати, що ознаками значного покращання 
прибутковості підприємств Хмельницької обл. в 2005–2009 рр. є: 

– якісна зміна фінансового результату від звичайної діяль-
ності до оподаткування із збитку в сумі 183,9 млн грн в 2005 р. до 
прибутку у розмірі 591,4 млн грн у 2009 р.; 

– незмінне зростання частки прибуткових підприємств 
(з 55,6 % у 2005 р. до 67,5 % у 2009 р.) із адекватним зменшенням 
частки збиткових підприємств; 

– скорочення суми збитку, отриманого збитковими підпри-
ємствами в 2009 р. (293,1 млн грн) проти 2005 р. (409,5 млн грн), 
що склало 116,4 млн грн або 28,4 % (табл. 1.4) [3]. 

 
Таблиця 1.4 

Основні показники ефективності роботи підприємств Хмельниччини  

Аналізований період 
Відхилення 

2009 р.  
від 2005 р. Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 абсо-
лютне

відносне, 
% 

Фінансовий результат  
від звичайної діяльності  
до оподаткування, млн грн –183,9 –38,2 187,6 31,8 591,4 +703,3 +382,4 
Прибуток, млн грн 225,6 288,5 477,5 544,8 884,5 +658,9 +292,1 
Частка прибуткових  
підприємств, % 55,6 58,8 63,5 66,3 67,5 +11,9 +21,4 
Збиток, млн грн 409,5 326,7 289,9 513,0 293,1 –116,4 –28,4 
Частка збиткових  
підприємств, % 44,4 41,2 36,5 33,7 32,5 –11,9 –26,8 

 
Економічне пожвавлення, що спостерігається в останні роки 

в області, набуло стабільного характеру і в машинобудуванні, як од-
ного із основних видів її промислової діяльності, що відмічається: 

– зростанням виробництва продукції машинобудування, 
приріст якого у 2005 р. проти попереднього року склав 27,5 %, у 
2008 р. відповідно 12,6 %, у 2009 р. – 15,2 % (табл. А.3, додаток А); 
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– вищою порівняно з промисловістю в цілому та перероб-
ною зокрема, часткою підприємств машинобудування, які отримали 
прибуток у 2009 р. (табл. 1.5) [3]. 

 
Таблиця 1.5 

Фінансові результати підприємств машинобудування  
Хмельниччини за видами діяльності (2009 р.), тис. грн  

Підприємства, що одержали:  
прибуток збиток 

Вид промислової  
діяльності 

Ф
ін
ан
со
ви
й 
ре
зу
ль
та
т 

 
ві
д 
зв
ич
ай
но
ї д
ія
ль
но
ст
і  

до
 о
по
да
тк
ув
ан
ня

 

у 
%

 д
о 
за
га
ль
но
ї  

кі
ль
ко
ст
і 

пі
дп
ри
єм
ст
в 

фі
на
нс
ов
ий

  
ре
зу
ль
та
т 

у 
%

 д
о 
за
га
ль
но
ї  

кі
ль
ко
ст
і  

пі
дп
ри
єм
ст
в 

фі
на
нс
ов
ий

  
ре
зу
ль
та
т 

Всього 591407,1 67,5 884518,2 32,5 293111,1 
Промисловість  205283,4 63,3 287827,6 36,7 82544,2 
Переробна промисловість 167088,7 63,6 242024,7 36,4 74936,0 
– машинобудування 6290,6 65,6 26284,9 34,4 19994,3 
а) машини та устаткування 1580,7 59,8 11113,7 40,2 9533,0 
б) електричне, електронне 
та оптичне устаткування 4705,0 72,9 15111,1 27,1 10406,1 
в) транспортні засоби  
і устаткування 4,9 80,0 60,1 20,0 55,2 

 
За останні роки частка продукції, реалізованої підприємст-

вами машинобудування, в загальнообласному виробництві збільшу-
ється (з 10,0 % у 2005 р. до 11,2 % – у 2009 р.), всього ж за 2009 р. 
підприємствами галузі реалізовано продукції на суму 707,6 млн грн 
(табл. 1.6).  

Як і в попередніх роках, у структурі обсягів реалізованої 
продукції галузі найбільшу питому вагу мають підприємства з ви-
робництва електричного, електронного та оптичного устаткування.  

За 2009 р. проти 2008 р. суттєвого приросту досягнуто на 
підприємствах з виробництва ізольованого дроту та кабелю (51,7 %), 
механічного устаткування (23,8 %), двигунів, генераторів і транс-
форматорів (21,7 %), верстатів (15,7 %) [3].  
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Таблиця 1.6 
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)  

підприємств машинобудування Хмельниччини 
2008 р. 2009 р. Вид  

промислової діяльності тис. грн у % до 
підсумку тис. грн у % до 

підсумку 
Промисловість 5127475,9 100 6340151,8 100 
Переробна промисловість 3755863,7 73,2 441296,7 69,6 
– машинобудування 526876,9 10,3 707555,5 11,2 
а) машини та устаткування 142690,2 2,8 174823,5 2,8 
б) електричне, електронне  
та оптичне устаткування 347377,5 6,8 499040,4 7,9 
в) транспортні засоби  
і устаткування 36809,2 0,7 33691,6 0,5 

 
Підприємства Хмельниччини вносять вагому частку у дер-

жавний випуск деяких видів продукції машинобудування. Так, у 
2009 р. випуск зубових борін становив 64,8 % загальнодержавного ви-
робництва, газомірів – десяту частину, відвальних плугів – 1,6 % [3]. 
Порівняно з попереднім роком зросло виробництво у натуральному 
виразі електричних комплектних низьковольтних пристроїв керу-
вання, телевізорів, електричної апаратури, машин та устаткування 
спеціального призначення, електричних низьковольтних проводів і 
кабелів (табл. А.4, додаток А). 

Водночас, при загальному зростанні рентабельності опера-
ційна діяльність підприємств машинобудування в останні роки за-
лишалася збитковою (табл. 1.7) [3]. 

 
Таблиця 1.7 

Рентабельність операційної діяльності  
машинобудівних підприємств Хмельниччини, %  

Рік Спеціалізація 2005 2006 2007 2008 
Промисловість  –0,4 0,7 2,4 3,4 
– обробна промисловість,  
з неї: 0,5 1,6 2,7 3,9 

– машинобудування  –2,6 –2,5 –0,1 –0,2 
 
Зростає інноваційно-інвестиційний попит машинобудівних 

підприємств Хмельницької області. Зокрема, за станом на 1.10.2009 р. 
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потреба у додатково залучених в економіку області інвестиціях скла-
дає 810,4 млн дол. США, у т.ч. в машинобудуванні – 35,0 млн дол. Се-
ред працюючих промислових підприємств області у січні–червні 
2007 року інноваційною діяльністю займалося 16 підприємств. Хоча 
основна частина з них (37,5 %) – підприємства машинобудування, 
за кількістю це лише 6 підприємств. Із освоєного виробництва семи 
видів інноваційної продукції 85,7 % – підприємствами галузі, з яких 
понад дві третини – інноваційні види машин, устаткування, прила-
дів [3]. Разом з тим, відмічаються проблеми розвитку інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств області, що потребують 
вирішення [4]. 

Отже, аналіз основних економічних показників машинобу-
дівних підприємств України та Хмельницької області, що характе-
ризують результати їх діяльності, приводить до висновку, що кон-
тур необхідності підвищення їх прибутковості не проявляється без-
посередньо через абсолютні та відносні економічні показники, а 
набуває завуальованого змісту. 

Тому, на наш погляд, для побудови ефективного механізму 
УППМ дослідження потребують не стільки окремі прояви стану при-
бутковості промислових підприємств через абсолютні, відносні та до-
повнюючі показники, що її окреслюють, скільки якість прибутковості.  

Дефініція та оцінка якості прибутковості підприємств є 
проблемою, яка до цього часу не досліджувалася. Основою для та-
ких вивчень, на наш погляд, можуть слугувати роботи вітчизняних 
та зарубіжних вчених, присвячені розгляду оцінки якості прибутку 
[5; 6, с. 545–549; 7, с. 500–502; 8, с. 314–315; 9, с. 198; 10; 11]. Проте, 
як вказують самі вчені, конкретна методика оцінки якості прибутку 
на сьогодні не розроблена. 

У літературних джерелах відсутнє визначення якості прибутку 
як такої. Згадується, що поняття якості прибутку виникло через по-
требу надати базу для порівняння прибутку різних підприємств та 
збагнути з метою оцінки відмінності в якості [6, с. 546]. Вказується 
на те, що якість прибутку є комплексним поняттям і метою її оцінки 
є прогнозування можливості суб’єкта господарювання отримувати 
прибуток, зберігати та нарощувати темпи його зростання [12, с. 315]. 
Проте майже немає загальної узгодженості відносно визначень чи 
припущень, які лежать в основі цього поняття [6, с. 546].  

Вивчення якості прибутку здійснюється за багатьма крите-
ріями, які встановлюються різними авторами у різному складі. Так, 
колектив авторів, очолюваний Ф.Ф. Бутинцем, головними з них 
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вважають: достовірність, реальність звітності, частота зміни обліко-
вої політики та її вплив на формування фінансових результатів, ста-
більність основних складових фінансового результату тощо [12, с. 315]. 
Зокрема, негативний діловий імідж підприємства тут названо од-
ним з показників низької якості прибутку. 

Висока якість прибутку, на думку Є.В. Мниха, визначається 
стабільністю пайової участі факторів у його формуванні та стійкою 
динамікою зростання, високою часткою валового прибутку у загаль-
ній величині прибутку звичайної діяльності, дотриманням законодав-
чого регулювання прибутковості та надійністю партнерських сто-
сунків. У той же час, низька якість прибутку, як він вважає, визнача-
ється дією негативних факторів його формування, поганими показ-
никами виробничо-фінансової діяльності, порушенням у нормативно-
правовому регулюванні утворення і розподілу прибутку [9, с. 198]. 

У роботі [11, с. 307] визначено, що якість прибутку – це 
економічна категорія, яка дає реальну оцінку величини прибутку 
підприємства, основним джерелом формування якого є прибуток 
від основної діяльності.  

Згідно з точкою зору І.О. Бланка якість прибутку являє со-
бою “узагальнену характеристику структури джерел формування 
прибутку підприємства” [7, с. 501]. Саме в основі цього визначення 
знаходиться процес отримання, формування прибутку. Проте таке 
визначення не уточнює конкретних джерел формування прибутку, 
які позитивно чи негативно впливають на його якість.  

Бернстайн Л.А. виділив наступні три типи чинників, що 
впливають на якість прибутку [6, с. 546]: 

– свобода вибору облікової політики і розрахунків та мож-
ливість вибору альтернативних принципів обліку серед багатьох 
прийнятних, що допускають оптимістичний погляд на майбутнє 
або є консервативним. Проте невиправданий та надмірний консер-
ватизм хоча і сприяє досягненню тимчасової “якості” прибутку, в 
дійсності приводить до недостатньої повноти звітності в довго-
строковому періоді і не може вважатися бажаним; 

– рівень створення резервів, достатніх для обслуговування 
активів, підтримання та збільшення рентабельності. Періодичні 
види витрат, такі, як витрати на рекламу та науково-дослідні роботи 
можуть змінюватися з єдиною метою – досягнення певного рівню 
чистого прибутку (або збитку);  

– результат дискреційних дій керівництва. Це – вплив цик-
лічних та інших економічних сил на прибуток, на стабільність дже-
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рел його утворенні особливо на їх змінюваність. При цьому зміню-
ваність прибутку визначена як небажана характеристика, і отже 
чим вона вища, тим нижча якість прибутку. 

Російські вчені М.І. Баканов та В.В. Мелетьєва визначають 
якість прибутку як характерний стабільний (досягнутий) рівень 
прибутку, а також ступінь використання господарських резервів 
для його досягнення [5]. Стабільними можна назвати доходи, які 
відрізняються відносною постійністю на протязі тривалого періоду 
часу, що властиво доходам від основної діяльності в порівнянні із 
іншими джерелами.  

В роботі Н.О. Подлужної під якістю прибутку розуміється 
виявлення прибутку від операційної діяльності в загальному фінан-
совому результаті підприємства [10, с. 8]. При цьому якість прибу-
тку визначає не лише достовірність величини отримуваних доходів, 
але і їх реальну цінність. Аргументом, що ставить під сумнів виснов-
ки щодо реальної цінності такої оцінки якості прибутку є, на наш 
погляд, присутність у складі прибутку від іншої операційної діяль-
ності таких елементів, що є результатом застосування штрафних 
санкцій, виявлення нестач та втрат запасів підприємства, безкошто-
вного надходження оборотних активів тощо, тобто, тих складових, 
що є випадковими величинами для підприємства. 

Проте усіма згадуваними авторами відмічено, що можуть бути 
використані й інші критерії якості прибутку, перелік і вагомість яких 
потрібно встановлювати з урахуванням специфіки діяльності під-
приємств. Для оцінки якості прибутку використовуються резуль-
тати аналізу його динаміки та структури. Так, якщо протягом три-
валого часу спостерігаються стабільні темпи зростання, а в складі 
прибутку переважна частина належить результату основної діяль-
ності, то якість прибутку вважається досить високою [9, с. 198].  

Підсумовуючи викладене, можна відмітити, що основними 
пропозиціями, висунутими вітчизняними та зарубіжними вченими 
щодо оцінювання якості прибутку, є: 

– використання методів експертних оцінок; 
– дослідження стабільності пайової участі факторів у фор-

муванні прибутку та стійкості динаміки зростання [9, с. 198]; 
– узагальнення атестацій структури джерел формування 

прибутку підприємства [7, с. 501]; 
– вивчення комплексу показників, як: достовірність, реаль-

ність звітності, частота зміни облікової політики та її вплив на фор-
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мування фінансових результатів, стабільність основних складових 
фінансового результату, діловий імідж підприємства тощо [8, с. 315]; 

– дослідження характерного стабільного (досягнутого) рівня 
прибутку, а також ступеню використання господарських резервів 
для його здобутку [5]; 

– визначення співвідношень між різними показниками при-
бутку (частки валового прибутку у загальній величині прибутку 
звичайної діяльності [13, с. 198]; прибутку від операційної діяльності 
в загальному фінансовому результаті підприємства [10, с. 8] тощо). 
Останній із напрямів оцінювання якості прибутку привертає увагу 
простотою та можливістю використання оприлюдненої інформації. 

Виявлена нами зацікавленість щодо визначення економіч-
ної категорії “якість прибутку” та дослідження напрямів забезпе-
чення її належного рівня в обліку та звітності знайшла відповідне 
відображення у роботі [14, с. 460–466]. 

На нашу думку, якість прибутку як економічна категорія 
може бути визначена за аналогією до законодавчо встановленого 
для вітчизняних підприємств означення якості продукції, тракту-
вання якості економічних категорій в міжнародних стандартах із 
врахуванням розглянутих характеристик якості прибутку, вказаних 
вітчизняними та зарубіжними вченими. Проте, як вважаємо, осно-
вою визначення цієї категорії є відмічене нами значення якості 
прибутку для оцінки прибутковості підприємства, а саме задоволь-
няти потреби стабільності його зростання та сталого розвитку. 

Адекватно до такого підходу пропонується наступне автор-
ське визначення якості прибутку підприємства. Якість прибутку 
підприємства – це сукупність властивостей та характеристик при-
бутку, що визначають його придатність за призначенням задоволь-
няти потреби зростання та сталого розвитку підприємства. 

Відповідно до діалектики прибутку його якість, на наш по-
гляд, визначається: якістю формування прибутку; якістю розподілу 
прибутку; якістю використання прибутку. Вона, як вважаємо, може 
бути визначена як поєднання трьох однаково важливих складових 
у, так званому, трикутнику якості (рис. 1.1). 

Визначальною серед складових якості прибутку є якість йо-
го формування, яка, зокрема, окреслюється стабільністю темпів 
зростання прибутку, дією позитивних та негативних чинників на 
його формування, частками в складі прибутку результатів звичай-
ної та надзвичайної діяльності, питомою вагою прибутку операцій-
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ної, інвестиційної та фінансової діяльності в результатах звичайної 
діяльності, частками в останній валового прибутку та прибутку від 
основної діяльності та іншими характеристиками. 

 

 
 

Рис. 1.1. Трикутник якості прибутку 
 
Якість розподілу прибутку насамперед залежить від створення 

раціональної головної пропорції його поділу на споживання і на-
громадження, співвідношень спрямування прибутку на поповнення 
статутного капіталу, резервного фонду, виплату дивідендів. У свою 
чергу, якість використання прибутку може бути визначена ефектив-
ністю впливу прибутку як джерела фінансування на розвиток під-
приємства (реінвестування прибутку), проведення інвестиційної та 
інноваційної діяльності, задоволення соціальних і матеріальних 
потреб працівників підприємства, здійснення благодійної діяльності. 
Усі складові якості прибутку взаємозалежні і здійснюють взаємний 
циклічний вплив, характеризуючи послідовність їх визначення. 

Авторська дефініція концепції якості прибутковості дозво-
ляє розглядати її як стан підприємства, за яким, здійснюючи рента-
бельну діяльність, підприємство, будучи платоспроможним, нако-
пичує прибуток на основі чого забезпечує своє подальше зростання 
та майбутній розвиток. 

Нами висунена гіпотеза, що основним показником оцінки 
якості прибутковості підприємства слід вважати частку прибутку 
від основної діяльності у величині фінансового результату від зви-
чайної діяльності до оподаткування. Аргументами щодо реальної 
цінності такої оцінки якості прибутковості є, на наш погляд, те що: 
прибуток від основної діяльності є основним джерелом формування 

Якість формування 
прибутку 

Якість розподілу 
прибутку 

Якість використання 
прибутку 

Середовище  
забезпечення  

якості прибутку 
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прибутку підприємства; прибуток за усіма видами діяльності під-
приємства, крім основної, переважно має імовірнісний характер; 
наявність прибутку за видами діяльності підприємства, крім основ-
ної, переважно свідчить про незадовільний стан управління підпри-
ємством, тобто, є результатом прорахунків в плануванні, управлінні 
та організації його діяльності. 

Наші передбачення знайшли чіткі докази в процесі аналізу 
причин виникнення та змісту складових, що формують прибуток за 
іншою операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю. Їх 
дослідження вказує на те, що це – переважно випадкові величини і 
найчастіше вони є результатом недостатнього рівня організації пла-
нування та управління підприємством. Однак фінансовий результат 
за усіма видами діяльності спричиняє відповідний вплив на якість 
прибутковості підприємства, відповідно змінюючи якісний показник. 

Отже, коефіцієнт якості прибутковості підприємства Кяп 
вважаємо, доцільно вимірювати відношенням його прибутку від 
основної діяльності (ПОД) до фінансового результату від звичайної 
діяльності до оподаткування (ПЗД): 

 

.
яп

ПОДК
ПЗД

=                                          (1.1) 

 
Нагадаємо, що за нашою версією прибуток від основної діяль-

ності розраховується вирахуванням з чистого доходу від реалізації 
продукції собівартості реалізованої продукції, збутових і адмініст-
ративних витрат [15].  

Слід відмітити, що якість прибутку за видами діяльності під-
приємства може бути викривлена чинниками, спрямованими на зни-
ження якості прибутковості підприємства [16–18]. До цих аспектів 
нами була привернута увага у [14]. Проте в межах обраної тематики 
досліджується якість прибутковості за інших рівних умов. 

У цьому контексті нами пропонується кількісне та змістовне 
наповнення оцінювання якості прибутковості підприємства за на-
ступним новим підходом.  

За першим напрямом завбачаємо шкалу кількісного оціню-
вання якості прибутковості підприємства, за умови, що розрахунок 
коефіцієнта якості Кяп здійснюється за таких логічних обмежень:  

– якщо обидва показники для розрахунку коефіцієнта якості 
прибутковості підприємства додатні (тобто, результатом як основ-
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ної, так і звичайної діяльності підприємства є прибуток), то коефі-
цієнту присвоюється знак “+”; 

– якщо хоча б один із показників, або обидва з них, що ви-
користовуються для розрахунку коефіцієнту якості прибутковості 
підприємства від’ємний (тобто, результатом основної або звичайної 
діяльності підприємства, чи як основної, так і звичайної діяльності 
підприємства є збиток), то коефіцієнту присвоюється знак “–”.  

За таких умов шкала кількісного оцінювання якості прибут-
ковості підприємства буде приймати відповідні значення та харак-
теристики (рис. 1.2): 

Кяп ≤ 0 – неприйнятна; 
0 < Кяп ≤ 1 – оптимальна; 
Кяп > 1 – допустима. 
 

 
 

Рис. 1.2. Кількісне оцінювання ефективної діяльності підприємства 
 
Пояснення до запропонованої шкали кількісного оцінювання 

якості прибутковості підприємства наступні. Якщо один або обидва 
показники абсолютної прибутковості підприємства, що співставля-
ються, виявилися від’ємними (збитком), якість формування прибут-
ковості підприємства має бути визнана неприйнятною; незалежно 
від розмірів отриманого коефіцієнта якості, її значенню присвою-
ється знак “–”, тобто Кяп ≤ 0.  

Випадок, коли Кяп > 1 свідчить про те, що в процесі форму-
вання прибутку від звичайної діяльності до оподаткування від 
отриманого прибутку від основної діяльності віднімалися суми по-
несених збитків від неосновної (іншої операційної, фінансової, ін-
вестиційної) діяльності. Останні, “з’їдаючи” прибуток підприємства, 
спричинили зростання коефіцієнта якості понад одиницю. Саме тому 
таке “підвищення” коефіцієнта вказує на зниження якості прибут-
ковості, яка за таких обставин і визнається допустимою. 

 

 

Неприйнятна якість 
прибутковості  
підприємства 

Оптимальна якість 
прибутковості  
підприємства 

Допустима якість 
прибутковості  
підприємства 

япК   

0 
 

1 
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Лише за умови 0 < Кяп ≤ 1 якість прибутковості підприємства 
можна вважати оптимальною, оскільки до складу прибутку від зви-
чайної діяльності до оподаткування, окрім прибутку від основної 
діяльності, ввійшла алгебраїчна сума прибутку (а не збитку) за ін-
шими видами діяльності підприємства. 

За другим напрямом змістовну оцінку якості прибутковості 
підприємства, визначаючи її як життєствердну, обнадійливу, безперс-
пективну та ілюзорну, пропонуємо здійснювати у матриці, створе-
ної осями прибутків від основної діяльності (ПОД) та звичайної 
діяльності до оподаткування (ПЗД) (рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3. Матриця змістовної оцінки ефективної діяльності  
промислових підприємств 

 
Перший квадрант вказаної матриці відповідає такій якості 

прибутковості, що справджується позитивним результатам як ос-
новної, так і звичайної діяльності підприємства.  

Хоча, як відмічалося, у першому полі матриці сходяться пі-
дприємства із допустимою та оптимальною якістю прибутковості 
щодо кількісної її оцінки, за змістовною оцінкою є підстава говорити 
про життєствердну якість прибутковості підприємств, які посіли 
вказану зону запропонованої матриці. 

Три наступні поля матриці розкривають зміст неприйнятної 
якості прибутковості підприємства і вирішальні напрями її підвищення.  

Так, для підприємств, що за абсолютними показниками 
прибутковості опинилися у другому квадранті, неприйнятна якість 
прибутковості спричинена збитками неосновної (іншої операційної, 
фінансової, інвестиційної) діяльності підприємства, в той час, як за 
основною діяльністю ними отримано прибуток. Така якість прибут-
ковості названа нами обнадійливою і привертає увагу до господар-
ських операцій за іншою (крім основної) звичайною діяльністю 

ІV. Ілюзорна якість 
прибутковості: 
ПОД < 0; ПЗД > 0 

І. Життєствердна якість 
прибутковості: 
ПОД > 0; ПЗД>0 

Ш. Безперспективна  
якість прибутковості 
ПОД < 0; ПЗД < 0 

ІІ. Обнадійлива якість 
прибутковості 

ПОД > 0; ПЗД < 0 

ПОД > 0 

ПЗД < 0 

ПЗД > 0 

ПОД < 0 
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підприємства. Тобто, центр відповідальності переноситься в сферу 
фінансово-інвестиційної діяльності та матеріально-технічного по-
стачання, контролю за наявністю економічних ресурсів підпри-
ємства та дотриманням їх належного стану і використання як умови 
досягнення життєствердної якості прибутковості. 

Відповідно, четвертий квадрант матриці вказує підприємст-
вам, які туди потрапили за показниками прибутку від основної діяль-
ності та прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, на не-
прийнятну якість прибутковості в результаті збиткової основної ді-
яльності. Така якість прибутковості нами визначається як ілюзорна, 
бо отриманий прибуток за іншою операційною та фінансово-інвес-
тиційною діяльністю, як правило, має разову природу. Середовище 
можливого підвищення якості прибутковості тут формують вироб-
нича, управлінська та маркетингова діяльність підприємства. 

Найбільшу тривогу викликає неприйнятна якість прибутко-
вості підприємств, які посіли третій квадрант створеного векторного 
поля матриці, адже вона спричинена збитками за усіма видами зви-
чайної діяльності підприємства – як основної, так і неосновної (ін-
шої операційної та фінансово-інвестиційної) діяльності. Така якість 
прибутковості кваліфікується нами як безперспективна та потребує 
значних зусиль підприємства для її подолання, так як проблемними 
у цьому випадку є усі його сфери господарювання.  

Взаємозв’язок між кількісним і змістовним оцінюванням 
якості прибутковості промислових підприємств наведено на рис. 1.4. 

 
Кількісне 
оціню-
вання 

Допустима Оптимальна Неприйнятна 

Змістовне 
оціню-
вання 

Життєствердна Обнадійлива Ілюзорна  Безперспек-
тивна  

 
Рис. 1.4. Взаємозв’язок між кількісним і змістовним оцінюванням  

ефективної роботи промислових підприємств 
 

Кількісна та змістовна оцінка якості прибутковості підпри-
ємств машинобудування Хмельницької області, що отримана на 
основі авторських розрахунків за даними оприлюдненої фінансової 
звітності за 2009 рік представлена відповідно в таблиці 1.8 та на 
рис. 1.5. 
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Таблиця 1.8 
Групування підприємств машинобудування Хмельниччини  

за шкалою кількісного оцінювання функціонування* 
Витрати основної 
діяльності, тис. грн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш” 2553,3 1924,0 539,2 15,1 75,0 1,2 +62,50 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 87393,0 78171,0 5332,0 480,0 3410,0 658,0 +5,18 
ВАТ “Укрелектроапарат” 235708,0 210788,0 9283,0 5297,0 10340,0 2932,0 +3,53 
ЗАТ  
“Хмельницький завод експериментального виробництва”  11385,7 10087,0 1088,3 – 210,4 78,0 +2,69 
ВАТ “Лозівський інструментальний завод” 2089,0 1513,1 339,5 131,1 105,3 58,0 +1,82 
ВАТ “Хмельницький механічний завод” 6532,8 5828,8 610,3 122,0 173,7 129,8 +1,34 
ЗАТ “Волочиськ-Метиз” 28678,4 25343,3 542,9 42,5 2785,2 2156,0 +1,28 

Допустима

ЗАТ “ПриладСистема” 1976,8 1054,1 729,2 – 193,5 167,7 +1,15 
ЗАТ “ЮЕНПІКОМ” 4355,5 3620,0 411,0 3,2 321,3 356,8 +0,90 Опти-

мальна ВАТ “Завод “Строммашина” 3139,1 2416,9 587,0 64,4 70,6 121,4 +0,58 
ВАТ “Славутський ремонтно-механічний завод” 4553,5 3734,4 764,6 56,3 –1,8 –123,0 –0,01 
ВАТ “Кам’янець-Подільський машинобудівний завод” 2212,9 1484,4 526,4 212,1 –10,0 –24,0 –0,41 

Неприй-
нятна 

ВАТ “Сільгосптехніка” 860,4 842,4 111,6 3,7 –97,3 –214,3 –0,45 

 



 
Розділ 1. Ефективність функціонування підприємств: стан і проблеми підвищення  

 

 25

Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАТ “Завод “Металоприлад” 836,7 600,7 277,0 – –4,1 –82,1 –0,50 
ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст” 17974,4 15541,3 1879,7 747,6 –194,2 –223,7 –0,87 
ВАТ “Кам’янець-Подільський завод “Електрон” 3460,1 3485,5 981,1 22,5 –1029,0 –1020,1 –1,01 
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів” 4204,1 5004,1 715,0 72,0 –1587,0 –1450,0 –1,09 
ВАТ “Кам’янець-Подільський електромеханічний завод” 18136,0 17723,0 1312,0 480,0 –1379,0 –1170,0 –1,18 
ВАТ “АК “АДВІС” 41540,0 36288,0 3337,0 1222,0 693,0 –578,0 –1,20 
ВАТ “Завод дереворізального інструменту “Мотор”  
ім. Г.І. Петровського” 1361,0 2328,0 303,0 114,0 –1384,0 –1152,0 –1,20 
ВАТ “Завод “Нева” 607,0 641,0 1168,0 – –1202,0 –879,0 –1,37 
ВАТ “Модуль” 33007,3 53079,2 2603,7 1135,4 –2381,1 –16470,9 –1,45 
ВАТ “Термопластавтомат” 11224,0 11535,2 3601,0 471,8 –4384,0 –2715,1 –1,61 
ВАТ “ТЕМП” 9097,6 7917,0 1895,2 534,9 –1249,5 519,7 –2,40 
ВАТ “Номінал” 1420,5 1676,4 722,5 16,5 –994,9 –402,7 –2,47 
ВАТ “Хмельницький завод  
ковальсько-пресового устаткування “Пригма-Прес” 3957,0 2393,7 1714,3 258,5 –409,5 –164,2 –2,49 
ЗАТ “Інтерліт” 37574,2 32164,5 1276,7 1185,9 2947,1 –1137,7 –2,59 
ЗАТ “Агромаш” 31365,7 25165,2 731,3 8084,5 –2615,3 64,6 –40,48 
ВАТ “Старокостянтинівський завод  
ковальсько-пресового устаткування” 8487,0 8313,2 613,6 69,4 –509,2 3,8 –134,0 

Неприй-
нятна 

ВАТ “Кам’янець-Подільськавтоагрегат” 9354,5 9577,6 1760,1 102,5 –2085,7 5,5 –393,53 
 
*Складено авторами за даними [звітність емітентів 2009 рік. – http://www.smida.gov].
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Рис. 1.5. Змістовна оцінка ефективної роботи підприємств машинобудування Хмельниччини 

ІV. Ілюзорна якість прибутковості: 
ПОД < 0; ПЗД > 0 

ВАТ “Кам’янець-Подільськавтоагрегат”; 
ЗАТ “Агромаш”; 
ВАТ “Темп”; 
ВАТ “Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового  
           устаткування” 

І. Життєствердна якість прибутковості:
ПОД > 0; ПЗД > 0 

ВАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш”; 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”; 
ВАТ “Укрелектроапарат”; 
ЗАТ “Хмельницький завод експериментального виробництва”;  
ВАТ “Лозівський інструментальний завод”; 
ВАТ “Хмельницький механічний завод”; 
ЗАТ “Волочиськ-Метиз”; 
ЗАТ “ПриладСистема”; 
ЗАТ “ЮЕНПІКОМ”; 
ВАТ “Завод “Строммашина” 

 
ІІІ. Безперспективна якість прибутковості 

ПОД < 0; ПЗД < 0 
ВАТ “Славутський ремонтно-механічний завод”; 
ВАТ “Кам’янець-Подільський машинобудівний завод”; 
ВАТ “Сільгосптехніка”; 
ЗАТ “Завод “Металоприлад”; 
ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст”; 
ВАТ “Кам’янець-Подільський завод “Електрон”; 
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”; 
ВАТ “Кам’янець-Подільський електромеханічний завод”; 
ВАТ “Завод дереворізального інструменту “Мотор”; 
           ім. Г.І. Петровського”; 
ВАТ “Завод “Нева”; 
ВАТ “Модуль”; 
ВАТ “Термопластавтомат”; 
ВАТ “Номінал”; 
ВАТ “Хмельницький завод ковальсько-пресового  

            устаткування “Пригма-Прес” 

ІІ. Обнадійлива якість прибутковості 
ПОД > 0; ПЗД < 0 

ВАТ “АК “АДВІС”; 
ЗАТ “Інтерліт” 
 

ПОД > 0 

ПЗД > 0  
ПЗД > 0 

ПОД < 0 
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Групування підприємств машинобудування Хмельницької об-
ласті за шкалою кількісного оцінювання якості прибутковості (табл. 1.8) 
вказує на широкий діапазон значень коефіцієнта якості прибутко-
вості цих підприємств, розрахованого за формулою (1.1): від +62,50 
до –393,53. 

Допустимою є прибутковість у 8 підприємств, що складають 
26,6 % від загальної кількості досліджуваних, 2 з них (6,7 %) – підпри-
ємства з оптимальною якістю прибутковості, а у решти 20 підпри-
ємств (66,7 %) якість прибутковості ідентифікується як неприйнятна. 

За змістовною оцінкою якості прибутковості підприємств 
машинобудування, здійсненою шляхом їх позиціювання у запропо-
нованій матриці такої оцінки (рис. 1.5), виділено 33,3 % (10 із 30) 
підприємств, у яких життєствердна якість прибутковості, 6,7 % (2 з 30) – 
з обнадійливою та 13,3 % (4 з 30) – ілюзорною якістю прибутковості, а 
також 46,7 % (14 із 30) тих підприємств, якість прибутковості яких 
є безперспективною і які, на жаль, переважають у групі. 

 
Таблиця 1.9 

Оцінка ефективності та напрями інноваційно-інвестиційного  
розвитку підприємств машинобудування Хмельниччини 

Оцінювання якості 
прибутковості 

кількісне змістовне 
Підприємство 

Напрям  
інноваційно-
інвестиційного 
розвитку  

1 2 3 4 
ВАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш” 
ВАТ  
“Красилівський машинобудівний завод” 
ВАТ “Укрелектроапарат” 
ЗАТ “Хмельницький завод  
експериментального виробництва”  
ВАТ “Лозівський інструментальний завод”
ВАТ “Хмельницький механічний завод” 
ЗАТ “Волочиськ-Метиз” 

Д
оп
ус
ти
ма

 

ЗАТ “ПриладСистема” 

Пріоритетний 
розвиток 
основної 
діяльності, 
спрямування 
інновації 

у фінансово-
інвестиційну 
діяльність для її 
раціоналізації 

ЗАТ “ЮЕНПІКОМ” 

О
пт
им

ал
ьн
а Ж

ит
тє
ст
ве
рд
на

 

ВАТ “Завод “Строммашина” 
Інвестування 
та інновації  
в основну 
діяльність 
підприємств 
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Продовження таблиці 1.9 
1 2 3 4 

ВАТ “АК “АДВІС” 

О
бн
ад
ій
ли
ва

 

ЗАТ “Інтерліт” 
Інвестування 
у фінансово-
інвестиційну 
діяльність  

і матеріально-
технічного 
постачання 

ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”
ВАТ “Кам’янець-Подільський  
електромеханічний завод” 
ВАТ  
“Славутський ремонтно-механічний завод”
ВАТ “Завод дереворізального інструменту
“Мотор” ім. Г.І. Петровського” 
ВАТ “Завод “Нева” 
ВАТ “Модуль” 
ВАТ “Термопластавтомат” 
ВАТ “Кам’янець-Подільський завод 
“Електрон” 
ВАТ “Номінал” 
ВАТ “Хмельницький завод ковальсько-
пресового устаткування “Пригма-Прес” 
ВАТ “Кам’янець-Подільський  
машинобудівний завод” 
ЗАТ “Завод “Металоприлад” 
ВАТ  
“Старокостянтинівський завод “Металіст” 

Бе
зп
ер
сп
ек
ти
вн
а 

ВАТ “Сільгосптехніка” 

Підприємства 
потребують 

значних зусиль
для подолання

кризи  
прибутковості, 
проблемними 
є усі сфери 
господа-
рювання. 

Спрямування 
інновацій 

першочергово 
в розробку 
стратегії  
розвитку 

ВАТ “Кам’янець-Подільськавтоагрегат” 
ЗАТ “Агромаш” 
ВАТ “Старокостянтинівський завод 
ковальсько-пресового устаткування”  

Н
еп
ри
йн
ят
на

 

Іл
ю
зо
рн
а 

ВАТ “ТЕМП”  

Інвестиції  
у виробничу, 
управлінську 
і маркетингову 
діяльність  

 
Узагальнення оцінювання якості прибутковості дозволяє 

визначити напрями інноваційно-інвестиційного розвитку для її під-
вищення (табл. 1.9). Очевидною стає необхідність подальших роз-
робок з метою впливу на якісні характеристики прибутковості про-
мислового підприємства шляхом застосовування включених в ме-
ханізм УППП елементів, які забезпечують використання можли-
востей зростання потенціалу прибутковості. 
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Такими, є дослідження впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього економічного середовища на стан ефективноЇ діяль-
ності  підприємства. 

 
 
1.2. Вплив економічного середовища  

на формування фінансових ресурсів підприємс-
тва 

 
 
Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього економічного 

середовища на стан формування фінансових результатів підприємства 
визнається більшістю вчених [8, с. 306–308; 9, с. 193]. У той же час, 
в основному, досліджується вплив окремих, переважно внутрішніх, 
факторів на обсяг прибутку та рівень рентабельності підприємства 
[8, с. 306–308; 9, с. 19; 20, с. 278–305]. 

При цьому відмічається, що: 
– внутрішні фактори прибутковості підприємства є суб’єк-

тивними і їх особливістю є те, що вони можуть певним чином регу-
лювати вплив зовнішніх [12, с. 306–308]; 

– фактори впливу на прибуток і рентабельність деталізу-
ються за рівнями співпідпорядкованості [20, с. 281–305]; 

– зовнішні фактори не піддаються регулюванню з боку під-
приємства [21, с. 281–305]. 

Отже, щодо впливу на прибутковість підприємства зовнішні 
фактори економічного середовища досі не досліджувалися у сукуп-
ності їх із внутрішніми чинниками. 

Поясненням такого ігнорування виявлення впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища на прибутковість є, на 
наш погляд, сприйняття останньої як сукупності показників оцінки 
результатів діяльності підприємства. 

Запропоноване нами представлення прибутковості як від-
повідного стану підприємства дозволяє по-новому підійти до до-
слідження впливу економічного середовища на її формування. 

Для дослідження впливу факторів зовнішнього та внутріш-
нього економічного середовища на прибутковість підприємства 
використаємо означення, що ґрунтуються на [22, с. 67]: 

– зовнішнє середовище – це сукупність факторів, що фор-
мують довгострокову прибутковість підприємства і на які воно не 
може впливати або має незначний вплив чи може впливати встанов-
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ленням ефективних комунікацій; 
– внутрішнє середовище підприємства – це сукупність факто-

рів, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають 
під безпосереднім контролем власників та управлінців організації.  

Для дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища, 
як сукупності факторів, що формують довгострокову прибутковість 
підприємства нами визнано доцільним використати один із найпо-
пулярніших інструментів стратегічного управління та аналізу, який 
дозволяє, на наш погляд, розглянути можливі стратегії поведінки 
підприємства у ринковому середовищі з метою забезпечення його 
прибутковості, – SWOT-метод. 

В цілому, його суть полягає у виявленні факторів успіху і 
факторів негативного впливу оточення на діяльність підприємства, 
що дозволяє розробити стратегію, спрямовану на посилення факто-
рів успішної діяльності й усунення факторів негативного впливу (чи 
протистояння їм) [22, с. 143–149; 23, с. 62–67; 24, с. 96–101, 147–148; 
25, с. 74–76, 110–115; 26, с. 171–214; 27, с. 126–137; 28]. 

У контексті загального змісту та призначення SWOT-метод, 
на наш погляд, дозволяє виявити безпосередні фактори успіху і 
фактори негативного впливу оточення на прибутковість підприємства 
у механізмі УППП. Для цього SWOT-аналіз пропонується спряму-
вати на визначення одночасного впливу зовнішнього та внутріш-
нього середовища саме на прибутковість підприємства. 

У такій інтерпретації SWOT-метод, на наш погляд, зможе за-
безпечити підприємству щодо дії механізму УППП такі можливості: 

– вивчення впливу факторів внутрішнього середовища і 
ринкового оточення на прибутковість підприємства; 

– встановлення взаємозв’язку між внутрішнім потенціалом 
зростання прибутковості підприємства (у вигляді його сильних і 
слабких сторін), та ринковим потенціалом підвищення прибутковості 
підприємства (у вигляді загроз і можливостей), що зумовлений 
впливом факторів ринкового оточення; 

– опрацьовування адекватних стратегічних реакцій підпри-
ємства на вплив оточення відповідно до його потенціалу прибутковості. 

Крім того, метод дозволить чітко визначити, які саме страте-
гічні фактори середовища є сприятливими, а які несприятливими 
для підвищення прибутковості підприємства в механізмі УППП. 

Загалом же, SWOT-аналіз має як переваги, так і недоліки, про 
що згадується в економічній літературі. Вкажемо на них стосовно 
цільового використання названого методу в розробці механізму 
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УППП (табл. 1.10). Проте позитивні риси SWOT-аналізу у більшості 
випадків все ж таки переважають негативні, що обумовлює його 
популярність у сфері стратегічного управління. 

 
Таблиця 1.10 

Переваги та недоліки застосування SWOT-аналізу  
Переваги Недоліки 

Систематизація знань про внутрішні
та зовнішні фактори, що впливають 
на процес формування прибутковості

Суб’єктивність вибору та ранжування 
факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища впливу на прибутковість 

Визначення конкурентних переваг 
та формування стратегічних пріори-
тетів для забезпечення прибутковості
підприємства 

Слабка підтримка прийняття конкрет-
них управлінських рішень щодо забез-
печення прибутковості підприємства 

Періодична діагностика ринку та 
ресурсів з позицій досягнення при-
бутковості підприємства 

Погана адаптація до середовища,  
що постійно змінюється 

 
Пропозиції застосування SWOT-методу обґрунтовані двома 

існуючими підходами, які взаємно доповнюють один одного: від 
внутрішніх факторів (сильних і слабких сторін) до зовнішніх (мож-
ливостей та загроз) – власне SWOT-аналіз та від зовнішніх до внут-
рішніх факторів – SWOT-аналіз. Під час застосування цих двох 
підходів в механізмі УППП, на наш погляд, можна теж сформувати 
дві стратегії: стратегію адаптації до середовища в управлінні при-
бутковістю; стратегію формування середовища управління прибут-
ковістю (див. рис. 1.6). Перша з них є результатом аналізу можли-
востей і загроз зовнішнього середовища на формування прибутко-
вості, а друга – аналізу сильних та слабких сторін підприємства, що 
впливають на його прибутковість. Ці дві стратегії реалізуються одно-
часно, оскільки підприємство, здійснюючи управління прибутко-
вістю, є відкритою системою, яка змінюється під впливом навко-
лишнього середовища і, в свою чергу, впливає на нього. 

Аналіз економічної літератури показує, що існують варіанти 
вдосконалення SWOT-матриці, серед яких збільшення кількості резуль-
тативних полів у її межах, наприклад [29, с. 123–125]. 

Власний варіант удосконаленої матриці нами пропонується 
з огляду її цільового призначення для дослідження факторів сере-
довища формування прибутковості підприємства, а саме: сильних і 
слабких сторін підприємства, що формують потенціал його прибут-
ковості, та можливостей і загроз середовища, до яких підприємство 
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адаптується в механізмі УППП. 

 
 

Рис. 1.6. Пропозиції застосування SWOT-методу  
 

Суть перетворень SWOT-матриці, які нами запропоновано, 
полягає в тому, що: 

– окремими елементами впливу середовища (поряд із можли-
востями і загрозами) виділено вигоди та втрати (втрачені вигоди); 

– у результативних квадрантах матриці додаються поля, у ме-
жах яких можна виробляти стратегічне реагування підприємства, такі 
як: сприяння та протидія на вплив комбінацій факторів оточення, 
поданих на полях матриці, що формують прибутковість підприємства. 

Стосовно застосування SWOT-матриці в дослідженні сере-
довища формування прибутковості промислового підприємства 
здійснимо уточнення визначень окремих її елементів. Наведемо як 
ті з них, які традиційно використовуються в матриці SWOT, але в 
застосовуваному контексті мають спрямування на управління при-
бутковістю, так і ті, що рекомендуються нами для використання в 
межах удосконалення матриці з метою формування середовища та 

Стратегічний аналіз  
економічного середовища 
впливу на прибутковість 

підприємства 

 

SWOT-метод 

Стратегічний аналіз 
внутрішнього середо-
вища формування при-
бутковості підприємства 

 

Слабкі сторони 

 

Сильні сторони 

 

Вигоди 

 

Можливості 

 

Загрози 

 

Втрати 

 

Ступінь успіху 
(невдачі) підпри-
ємства в досягненні
цілей управління 
прибутковістю 

Стратегія адапта-
ції до середовища 
при управлінні 
прибутковістю 
підприємства 

Стратегія фор-
мування середо-
вища управління 
прибутковістю 
підприємства 
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адаптації до нього в механізмі УППП: 
– сили – внутрішні можливості та ресурси (потенціал при-

бутковості підприємства), або характеристики, що надають підпри-
ємству важливої переваги і можуть зумовити підвищення прибут-
ковості промислового підприємства при її формуванні. Силою може 
бути майстерність, накопичений досвід, цінний внутрішній ресурс 
чи конкурентоспроможність, або досягнення, що ставить підпри-
ємство в переважне становище на ринку та сприяє росту прибутко-
вості підприємства (наприклад, наявність якісної продукції, попу-
лярність торгової марки, досконала технологія чи краще сервісне 
обслуговування споживача). Сила може також бути результатом 
об’єднання чи кооперації підприємств із партнером, що має досвід і 
здібності, які підвищують прибутковість підприємства; 

– слабкості – види, елементи діяльності, які здійснюються 
підприємством не досить добре і можуть спричинити зменшення 
його прибутковості, або ресурси, підсистеми потенціалу прибутко-
вості підприємства, що неправильно використовуються, те, що підпри-
ємство упускає чи виконує погано, чи умови, що приводять до його 
невигідного становища, чим можуть зумовити зниження прибутко-
вості промислового підприємства при її формуванні. Слабкі сторони 
можуть привести підприємство до вразливості при формуванні 
прибутковості залежно від масштабів цих факторів в ринковій ніші; 

– можливості – сукупність факторів, що переважно позитивно 
впливають на прибутковість підприємства, альтернативи, що їх 
може використати підприємство для досягнення зростання прибут-
ковості підприємства в процесі її формування; 

– загрози – сукупність факторів, що переважно негативно 
впливають на прибутковість підприємства, будь-які процеси або 
явища, що перешкоджають підприємству в напрямку досягнення 
зростання прибутковості підприємства в процесі її формування; 

– вигоди – сукупність факторів та обставин, що безумовно 
позитивно впливають на потенціал прибутковості підприємства, 
процеси та явища, що призводять до безпосереднього зростання 
прибутковості підприємства в процесі її формування; 

– втрати (втрачені вигоди) – сукупність факторів та обста-
вин, що безумовно негативно впливають на прибутковість підпри-
ємства, процеси або явища, що призводять до безумовного її змен-
шення в процесі формування. 

Виділення вигод (у вигляді конкретизованої частини мож-
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ливостей) та втрат (як конкретизованої частини загроз) в якості са-
мостійних елементів впливу середовища на прибутковість підпри-
ємства є напрямами здійсненого нами удосконалення матриці 
SWOT, що пояснюється наявністю в складі можливостей та загроз 
таких факторів, що викликають не прогностичні, а невідворотні 
зміни прибутковості підприємства у відповідних напрямах, які і 
отримали вказану категорію вигод і втрат. 

До вигод підприємства як ознак його економічного середо-
вища, що викликають збільшення його прибутковості, зокрема, ві-
дносяться отримане підприємством фінансування, безоплатне над-
ходження необоротних активів та запасів, отримані підприємством 
від інших юридичних та фізичних осіб суми штрафів, пені, не-
устойки, відшкодування раніше списаних активів, списання креди-
торської заборгованості тощо.  

Орієнтовний склад та характеристика втрат (втрачених ви-
год), як ознак економічного середовища підприємства, що спричи-
няють зменшення його прибутковості, наведений у додатку Б. 

Усі перераховані складові фактори впливу на прибутко-
вість підприємства об’єктивно існують у середовищі та об’єктивно 
або суб’єктивно оцінюються керівниками підприємства. До того ж, 
найбільші загрози в напряму досягнення зростання прибутковості 
підприємства в процесі її формування виникають, а втрати збіль-
шуються тоді, коли негативний розвиток ситуації накладається на 
слабкі сторони підприємства. В той же час, вигоди та можливості 
зростання прибутковості підприємства в процесі її формування – це 
ситуації, позитивний процес чи явище, за яких підприємство має 
змогу проявити свої сильні сторони. 

На рис. 1.7 представлена SWOT-матриця, адаптована для 
дослідження впливу економічного оточення на формування прибут-
ковості промислового підприємства. В її результативних квадран-
тах нами додаються ланки, у межах яких підприємство має вироб-
ляти стратегічне реагування (сприяння чи противагу) на вплив 
комбінацій факторів оточення, що впливають на прибутковість пі-
дприємства, поданих на полях СіВ, СлВ, СіМ, СлМ, СіЗ, СлЗ, СіУ, 
СлУ. 

Таке перетворення оснащує цикл досліджень, що здійсню-
ються в межах SWOT-матриці, завершальною ітерацією, завдяки 
якій підприємство одержує можливість оперативного вироблення 
стратегічних рішень щодо дій, як відповідну реакцію на вплив ото-
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чення в механізмі УППП. 
Фактор впливу на прибутковість підприємства 

зовнішнього оточення внутрішнього середовища 
Сили підприємства  

у формуванні  
прибутковості (С) 

Слабкості підприємства  
у формуванні  

прибутковості (Сл) 
Поле СіВ Поле СлВ 

Стратегічне реагування 
(СР)СіВ 

Стратегічне реагування 
(СР) СлВ 

Вигоди (В) 

Сприяння Протидія Сприяння Протидія 
Поле СіМ Поле СлМ 

Стратегічне реагування 
(СР) СіМ 

Стратегічне реагування 
(СР) СлМ Можливості (М) 

Сприяння Протидія Сприяння Протидія 
Поле СіЗ Поле СлЗ 

Стратегічне реагування 
(СР) СіЗ 

Стратегічне реагування 
(СР) СлЗ Загрози (З) 

Сприяння Протидія Сприяння Протидія 
Поле СіУ Поле СлУ 

Стратегічне реагування 
(СР) СіУ 

Стратегічне реагування 
(СР) СлУ Втрати (У) 

Сприяння Протидія Сприяння Протидія 
 

Рис. 1.7. SWOT-матриця для дослідження впливу економічного  
оточення на формування ефективності роботи підприємства 

 
Для побудови SWOT-матриці потрібно в кожному її осередку 

(С, Сл, В, М, З, У) зазначити відповідні фактори економічного ото-
чення, що містять вигоди, можливості, загрози і втрати для прибут-
ковості підприємства, і фактори внутрішнього середовища, що міс-
тять сили і слабкості підприємства щодо формування його прибут-
ковості. Вони відслідковуються на поточний період чи період, що 
не перевищує піврічний термін. 

Потім на полях SWOT-матриці (СіВ, СлВ, СіМ, СлМ, СіЗ, 
СлЗ, СіУ, СлУ) слід згрупувати відповідні результати SWOT-
аналізу, отримані на перетині факторів економічного оточення і 
внутрішнього середовища. Далі у кожному квадранті, що утвориться 
на перетині показників SWОT-аналізу (СРСіВ, СРСлВ, СРСіМ, 
СРСлМ, СРСіЗ, СРСлЗ, СРСіУ, СРСлУ), потрібно згенерувати ряд 
можливих стратегічних реакцій (СР) на вплив комбінацій факторів 
економічного оточення, що зазначені на полях SWOT-матриці (СіВ, 
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СлВ, СіМ, СлМ, СіЗ, СлЗ, СіУ, СлУ). При цьому квадрант: 
– СРСлМ буде відбивати стратегічне реагування, що дозво-

ляє щонайкраще використовувати сильні сторони підприємства у 
реалізації вигод зовнішнього економічного оточення підвищення 
прибутковості; 

– СРСлВ містить стратегічне реагування, які дозволяє долати 
слабкі сторони діяльності підприємства за рахунок вигод зовніш-
нього економічного оточення для досягнення підвищення прибут-
ковості;  

– СРСіМ буде відбивати стратегічне реагування, що дозволяє 
щонайкраще використовувати сильні сторони підприємства для реа-
лізації сприятливих можливостей підвищення прибутковості;  

– СРСлМ включає стратегічне реагування, яке дозволяє до-
лати слабкі сторони діяльності підприємства за рахунок зовнішніх 
можливостей економічного оточення для досягнення підвищення 
прибутковості підприємства;  

– у СРСіЗ буде запропоноване стратегічне реагування, 
спрямоване на використання сильних сторін підприємства для за-
побігання загроз зниження прибутковості з боку оточення;  

– СРСлЗ буде містити стратегічне реагування підприємства, 
спрямоване на мінімізацію впливу його слабких внутрішніх сторін 
на прибутковість і запобігання загроз зниження прибутковості від 
оточення, вплив котрих підсилюється за рахунок слабких сторін; 

– у СіУ буде запропоноване стратегічне реагування, спря-
моване на використання сильних сторін підприємства для подолан-
ня втрат прибутковості, що викликані оточенням; 

– СлУ буде містити стратегічне реагування підприємства, 
яке спрямоване на мінімізацію впливу його слабких внутрішніх 
сторін і пересилення втрат прибутковості, що викликані оточенням, 
вплив котрих підсилюється за рахунок слабких сторін. 

Слід вказати на певну складність, відмічену нами, щодо ви-
ділення чинників зовнішнього та внутрішнього середовища впливу 
саме на прибутковість підприємства, що можна пояснити обмеже-
ністю наукових розробок у цьому напрямі. Разом з тим, у дослі-
дженнях деяких авторів привертає увагу наявність безпосередніх 
вказівок щодо напряму впливу і групування факторів як внутріш-
нього, так і зовнішнього середовища на підвищення прибутку під-
приємства. Так, для інформаційного забезпечення управління при-
бутком І.О. Бланк пропонує три групи показників, що формуються 
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із зовнішніх джерел, а саме ті, що характеризують загальноеконо-
мічний розвиток країни, кон’юнктуру ринку та діяльність контра-
гентів та конкурентів. Вони служать основою проведення аналізу і 
прогнозування умов зовнішнього середовища і сприймаються у 
якості чинників його впливу на генерування прибутку підприємства 
[7, с. 40–42]. Як дослідили Ю.В. Богатин та В.А. Швандур, вплив на 
прибуток здійснюється матеріально-технічними, організаційно-уп-
равлінськими, економічними, соціальними, екологічними, ринково-
кон’юнктурними, господарсько-правовими та адміністративно-ко-
мандними факторами. Автори наголошують, що перші п’ять чин-
ників з наведеного переліку є внутрішніми, а інші три – зовнішніми 
(по відношенню до підприємства) чинниками впливу на прибуток 
[30, с. 3–8]. Ці та інші наукові джерела посвідчують особливості 
складу чинників впливу зовнішнього та внутрішнього економічного 
середовища на прибутковість підприємства. 

Поряд із тим, відзначаючи підпорядкованість господарської 
діяльності підприємства загальній меті досягнення та підвищення 
прибутковості, зроблено припущення про доцільність орієнтації 
при виборі її характеристик на типовий перелік факторів слабких та 
сильних сторін підприємства, загроз та можливостей зовнішнього 
оточення, розроблений А.А. Стріклендом і Дж. Томпсоном [31; 145]: 
їх переважна частина одночасно вказує на фактори та чинники 
впливу на його прибутковість. 

 
Можливі наслідки  Імовірність  

реалізації загрози  
та втрати прибутковості руйнування критичний 

стан  
важкий  
стан  

“легкі  
наслідки”  

Висока  Поле ВР Поле ВК Поле ВВ Поле ВЛ 
Середня  Поле СР Поле СК Поле СВ Поле СЛ 
Низька  Поле НР Поле НК Поле НВ Поле НЛ 

 
Рис. 1.8. Матриця позиціювання загроз і втрат підприємства 

 
Вплив Імовірність використання  

вигоди та можливості  сильний  помірний  незначний  
Висока  Поле ВС Поле ВП Поле ВН 
Середня  Поле СС Поле СП Поле СН 
Низька  Поле НС Поле НП Поле НН 

 
Рис. 1.9. Матриця позиціювання вигод та можливостей 
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підвищення ефективності роботи підприємства 
Прогнозування ступеня впливу показників SWОT-аналізу 

на прибутковість підприємства нами здійснюється на основі існую-
чих розробок щодо оцінки ступеню впливу загроз і можливостей на 
діяльність підприємства [23]. Водночас нами вбачається за необхідне 
включити в матрицю загроз також і втрати, визначивши ймовір-
ність їх реалізації як високу (рис. 1.8), а в матрицю можливостей –
вигоди, оцінивши ймовірність їх впливу як високу (рис. 1.9). 

Таке доповнення здійснене нами з огляду на те, що, як за-
значалося, втрати (втрачені вигоди) за змістом є загрозами із висо-
кою ймовірністю реалізації, викликаючи як можливі наслідки 
“руйнування” прибутковості; вигоди ж є високоімовірнісними мож-
ливостями, що здійснюють сильний вплив на підвищення прибут-
ковості підприємства. 

У практичному використанні SWОT-аналізу фінансових ре-
зультатів пропонуємо: 

– вивчення внутрішнього середовища з позиції сильних і слаб-
ких сторін підприємства здійснювати із застосуванням SNW-підходу, 
коли додається особлива нейтральна, тобто, N-позиція, якою звичайно 
розглядають середньо-ринковий стан для даної конкретної ситуації; 

– з метою подальшої оцінки потенціалу внутрішніх можли-
востей підвищення прибутковості підприємства розгляд сильних і 
слабких сторін здійснювати за умови структуризації внутрішнього 
середовища підприємства за притаманними йому функціональними 
компонентами формування мобілізаційних можливостей підви-
щення прибутковості підприємства: виробництво, управління, кадри, 
маркетинг, логістика, фінанси; 

– зазначати відповідно кожну загрозу зменшення і втрату 
прибутковості підприємства та можливість і вигоду зростання при-
бутковості підприємства, що приведені в осередках SWOT-матриці 
під аналогічними порядковими номерами. 

– SWОT-аналіз ринкового (у вигляді вигод, можливостей, 
загроз і втрат прибутковості) та внутрішнього (у вигляді сильних та 
слабких сторін) потенціалу підвищення прибутковості підприємства, 
що зумовлений впливом відповідно факторів зовнішнього та внут-
рішнього середовища підприємств на основі даних про можливості 
і загрози оточення, що зазначені у матриці SWOT-аналізу прибут-
ковості, здійснено для підприємств машинобудування. Матриця 
побудована для ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, 
ВАТ “Укрелектроапарат”, які є підприємствами з допустимою життє-
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ствердною якістю прибутковості, та ВАТ “АК “АДВІС”, якість при-
бутковості якого була визначена неприйнятною, проте обнадійли-
вою (табл. В.1, додаток В). Підприємства у вказаній групі характе-
ризуються спільними ознаками за результатами дослідження вигод, 
можливостей, загроз і втрат прибутковості на основі експертних 
оцінок, наданих створеними на досліджуваних підприємствах екс-
пертними групами із числа кваліфікованих фахівців цих підпри-
ємств (заступника директора з фінансово-економічних питань, стар-
шого економіста, головного бухгалтера, начальника виробничого від-
ділу (цеху), начальника відділу маркетингу тощо). Так, для них ха-
рактерними є не лише співзвучні сили та можливості підвищення 
прибутковості, а й її втрати, наприклад, у вигляді виплачених штра-
фів з податку на прибуток, за внесками на соціальне страхування. 

Результати аналізу впливу можливостей і загроз ринкового 
оточення підприємства наведені в таблиці В.2 (додаток В), що свід-
чить про спектр вигод і можливостей зростання прибутковості: 

– 47 % яких мають високу імовірність їхнього використання, 
причому 30 % з них можуть здійснювати на діяльність підприємств 
сильний вплив, а 17 % – помірний; 

– 39 % можливостей мають середню імовірність їхнього ви-
користання, причому 26 % з них можуть впливати сильно, а 13 % – 
помірно, лише 13 % можливостей мають низьку імовірність їхнього 
використання при можливості сильного впливу; 

– кількість загроз та втрат прибутковості складає 48 % від 
кількості можливостей, однак усі вони мають високу імовірність 
реалізації, наслідки впливу 45 % загроз та втрат(від їхньої загальної 
кількості) можуть викликати важкий економічний стан підприємств, 
наслідки впливу 27 % загроз – критичний стан, загрозу посилення 
фінансової кризи, що складає 9 % від загального числа загроз, може 
здійснити на діяльність підприємств руйнівний вплив і 18 % загроз, 
що найбільш слабко впливають на прибутковість машинобудівних 
підприємств, до числа яких відносяться жорсткість державної полі-
тики антимонопольного регулювання і втрата ринків збуту продук-
ції, здатні викликати на підприємствах “незначні наслідки”, тобто 
незначне зменшення прибутковості. 

Результати SWOT-аналізу факторів внутрішнього середо-
вища підприємств показують, що слабкі сторони їхньої діяльності 
кількісно і якісно (за кількістю та за силою впливу) поступаються 
сильним сторонам. Для підвищення якісного і кількісного рівня 
сильних сторін, необхідно в першу чергу розробити стратегію, на 



 
Розділ 1. Ефективність функціонування підприємств: стан і проблеми підвищення  

 

 40

основі якої підприємства одержать можливість підвищення прибут-
ковості і збільшення кількості своїх сильних сторін за рахунок пе-
ретворення в сильні сторони таких слабких сторін, що піддаються 
удосконаленню при незначних фінансових і матеріальних витратах. 
До таких слабких сторін відносяться: нераціональна структура уп-
равління прибутковістю, відсутність цілеспрямованої діяльності щодо 
виходу з кризи, наявність витратного механізму виробництва про-
дукції, відсутність методики аналізу прибутковості, відсутність фі-
нансової політики підвищення прибутковості підприємств. Для поси-
лення слабких сторін при використанні можливостей оточення і за 
рахунок сильних сторін підприємств запропоновані його стратегічні 
реакції на вплив можливостей оточення, до числа яких відносяться 
наведені безпосередньо в SWOT-матриці (табл. В.1, додаток В). 

Загрози оточення підприємств значною мірою підсилюються 
за рахунок слабких сторін. До таких загроз відносяться: посилення 
внутрішньої фінансової кризи, перенасиченість ринків збуту про-
дукцією машинобудування, скорочення кваліфікованих співробіт-
ників промислово-виробничого персоналу. 

З метою мінімізації загроз втрати прибутковості з боку еко-
номічного оточення, що підсилюються за рахунок слабких внутріш-
ніх сторін, пропонуємо низку заходів у вигляді стратегічних реак-
цій підприємств на вплив загроз оточення, до числа яких відносяться 
наведені в таблиці В.1. 

Відмітимо, що важливим напрямом підвищення прибутко-
вості на сьогодні є становлення на промислових підприємствах вір-
туального бізнесу. 

Сучасні інформаційні системи та інформаційні технології без-
посередньо впливають на організацію і прийняття бізнесових рішень, 
розвиваючи зовсім нові, до цього часу невідомі напрями підви-
щення прибутковості промислових підприємств: використовуючи 
Інтернет, традиційні підприємства можуть в середньому скоротити 
витрати на 5–10 %, що означає збільшення прибутку [32, с. 119]. За 
таких умов вітчизняні підприємства, що мають за мету вихід на 
сучасний світовий ринок, де широко використовуються передові 
інформаційні технології, здійснюють пошук нових форм організації 
і управління, орієнтовані на віртуальний бізнес [32–35]. Нами в [36] 
досліджені аспекти збільшення прибутковості внаслідок віртуалі-
зації бізнесу; встановлення ланцюжка категорій віртуальної еконо-
міки для відповідного позиціювання діяльності промислових під-
приємств; пропозиції варіантів ведення електронної комерції про-
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мисловими підприємствами. 
Результати запропонованого варіанту SWOT-аналізу дають 

основу для оцінки потенціалу прибутковості підприємства. 
 
 

1.3. Проблеми ефективності функціонування під-
приємств 

 
 
Показники, що характеризують прибутковість підприємства, 

за нашим переконанням, мають перебувати у певному оптималь-
ному співвідношенні як між собою, так і з іншими показниками, що 
характеризують діяльність підприємства. Таке співвідношення, як 
вважаємо, має бути загальновизнаним щодо ефективності викорис-
тання і водночас включати за можливістю найбільшу кількість 
ключових показників прибутковості у взаємозв’язку із іншими еко-
номічними характеристиками підприємства. 

До таких співвідношень, що вдовольняють виставлені вище 
умови, належить оптимальне співвідношення темпів зростання чис-
того прибутку, виручки від продаж та активів, яке дістало назву 
“золотого правила економіки підприємства”. Підвищенню рівня 
ефективного використання такого співвідношення можуть сприяти 
нові варіанти його розширення показниками, що характеризують 
прибутковість промислового підприємства. 

Проблеми інтерпретації та використання “золотого правила 
економіки підприємства” отримали розвиток у дослідженнях вітчи-
зняних та зарубіжних вчених, серед яких М.С. Абрютіна, А.В. Гра-
чев, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, В.В. Ковалев, Ю.С. Копчак, 
М.О. Кизим, Є.В. Мних, В.О. Мец та інші. Такі дослідження сприяли 
розвитку теорії та практики фінансової стійкості функціонування 
підприємств, аналізу ділової активності та економічного зростання, 
але в них не в повній мірі знайшли відображення показники прибут-
ковості для забезпечення потреб розвитку вітчизняних підприємств. 

Стосовно вивчення стану прибутковості промислового під-
приємства, поставлена мета критичного дослідження сучасних ва-
ріантів інтерпретації “золотого правила економіки підприємства” 
та внесення пропозицій його доповнення, дотримання яких сприя-
тиме забезпеченню сталого, прибуткового, інвестиційно-інновацій-
ного розвитку підприємства. 

Базовий варіант “золотого правила економіки підприємства”, 



 
Розділ 1. Ефективність функціонування підприємств: стан і проблеми підвищення  

 

 42

яке найчастіше використовується в світовій практиці, має наступ-
ний вигляд [37, с. 49; 38, с. 106]: 

100 %чл ор аТ Т Т> > > ,   (1.2) 
 

де Тчп, Тор, Та – відповідно темпи зростання в звітному пе-
ріоді порівняно з минулим періодом чистого прибутку, обсягу реа-
лізації і активів підприємства. 

У більшості досліджень “золоте правило” застосовують у про-
цесі економічного аналізу діяльності підприємства, діагностики та 
оцінки його фінансового стану, зокрема, фінансової стійкості [37, 
с. 49–59], ділової активності [38, с. 106; 39, с. 211–212]. Проте усі 
автори характеризують його як умову розвитку і зростання. 

На наш погляд, “золоте правило економіки підприємства” 
логічно розглядати з двох точок зору: 

– переваг, які отримує підприємство при його дотриманні; 
– умов, виконання яких забезпечуватимуть подальший роз-

виток підприємства.  
Отже, дотримання підприємством залежності (1.2) вказує 

як на те, що: 
– економічний потенціал підприємства зростає; 
– зростання реалізації продукції (доходу) випереджає при-

ріст вкладеного капіталу; 
– прибутковість вкладеного капіталу і обороту з продаж зростає. 
У той же час, вона означає, що для успішної економічної 

діяльності підприємства необхідні такі умови: 
– має зберігатися тенденція активів до постійного зростання; 
– обсяг продаж повинен зростати більш високими темпами, 

ніж активи; 
– чистий прибуток повинен збільшуватися більш високими 

темпами, ніж обсяг продаж. 
Базова залежність (1.2) отримала розвиток в роботах вче-

них, які ввели в її зміст додаткові показники відповідно до мети та 
напрямів використання. 

Так, у роботі М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко 
та Ю.С. Копчак на підставі пропорцій, що базуються на “золотому 
правилі економіки підприємства” і моделі економічного зростання, 
пропонують наступний “…вигляд єдиного правила фінансової 
стійкості функціонування підприємства” [37, c. 59–60]: 
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пб вк оа ор а пк пкк
Т Т Т Т Т Т Т> > > > > > ,              (1.3) 

 

де Тпб – темпи зростання балансового прибутку; 
Твк, Тпк та Тпкк – темпи зростання, відповідно, власного, по-

зикового та короткострокового позикового капіталу; 
Тоа та Та – темпи зростання, відповідно, оборотних та усіх 

активів; 
Тор – темпи зростання обсягу реалізації продукції. 
Розглянутий варіант розкриття показників “золотого пра-

вила економіки підприємства” відіграє ключову роль в запропоно-
ваній авторами методології виміру фінансового стану функціону-
вання підприємства. В той же час, на нашу думку, пропозиція авто-
рів щодо переважаючих темпів зростання оборотних активів у по-
рівнянні із темпами зростання обсягу реалізації продукції підпри-
ємства суперечить змісту взаємозв’язку фінансових показників. 

Інші автори (М.С. Абрютина, А.В. Грачев) [1, с. 235] у своїх 
дослідженнях по-іншому продовжили базовий ланцюжок взаємо-
зв’язків темпів росту основних показників виробничо-господар-
ської діяльності підприємства, перетворивши їх в таку модель еко-
номічного зростання: 

 

вкг вк офа фа м нфа мнф пкТ Т Т Т Т Т Т Т> > > > > > > ,        (1.4) 
 
де Твкг – темпи зростання власного капіталу в грошовій формі; 
Тофа – темпи зростання оборотних фінансових активів; 
Тфа – темпи зростання фінансових активів; 
Тм – темпи зростання майна; 
Тнфа – темпи зростання нефінансових активів; 
Тмнф – темпи зростання майна в негрошовій формі. 
Така модель погоджує власний капітал із позиковим, фі-

нансовий з нефінансовим, грошову форму із не грошовою. Проте її 
прогалинами, на наш погляд, є відсутність в ній показників, які га-
рантують стійке зростання підприємства: прибуток, власний капі-
тал та обсяг реалізації продукції. 

Наше бачення розширеної інтерпретації “золотого правила 
економіки” полягає в тому, що основою для його практичного ви-
користання вітчизняними підприємствами в сучасних умовах їх 
господарювання, на наш погляд, має бути: 

– орієнтація на стійке економічне зростання переважно за 
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рахунок реінвестування прибутку; 
– забезпечення якості отриманого прибутку; 
– врахування обраної стратегії розвитку. 
Аргументи на користь такої гіпотези наступні. По-перше, 

нами досліджено, що прогнозування стійкого економічного зрос-
тання промислових підприємств має ґрунтуватися на визначенні 
оптимальних темпів приросту обсягу реалізації продукції або зрос-
тання власного капіталу, для чого слід використовувати показники, 
що забезпечують інвестиційну привабливість та відсутність ознак 
банкрутства відповідно до вимог державних інститутів України і це 
потребує детальних досліджень та оптимізації прибутковості про-
мислового підприємства [40]. По-друге, значний вплив на розвиток 
підприємства, як бачимо, здійснює не стільки сам факт отримання 
прибутку, але й відповідна його якість. І, наприкінці, у зв’язку з 
тим, що кожне підприємство, яке веде конкурентну боротьбу на 
ринку, користується певною стратегією (очевидною або неочевид-
ною), її вибір впливає на склад та послідовність показників, темпи 
зростання яких впорядковуються. 

Отже, темп економічного зростання підприємства Тез до-
цільно визначати за співвідношенням реінвестованого прибутку 
РІП та власного капіталу ВК: 

.ез
РІПТ
ВК

=                                         (1.5) 

 
Зростання цього показника залежить від ряду факторів, се-

ред яких: коефіцієнт реінвестування прибутку, рентабельність про-
даж, оборотність активів, коефіцієнт покриття тощо, врахування 
яких дає змогу побудувати мультиплікативну модель стійкого зро-
стання підприємства, що є основою для включення показників до 
“золотого правила економіки підприємства”. Перевага такого мо-
делювання полягає в тому, що перелік чинників може бути легко 
розширений за рахунок включення інших, серед яких ті, що відоб-
ражають дію тактичних, стратегічних і фінансових рішень.  

На наш погляд, найбільш повно взаємозв’язок цих факторів 
підтверджує наступна модель стійкого зростання підприємства: 

 

,ез
РІП ЧП ВП ОР ОА ПЗ АТ
ЧП ВП ОР ОА ПЗ А ВК

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅               (1.6) 

 



 
Розділ 1. Ефективність функціонування підприємств: стан і проблеми підвищення  

 

 45

де Тез – темп економічного зростання підприємства; 
РІП, ЧП, ВП– відповідно реінвестований, чистий і валовий 

прибуток підприємства; 
ОР – обсяг реалізації продукції; 
ОА, А – відповідно оборотні та усі активи підприємства; 
ПЗ, ВК –відповідно поточні зобов’язання та власний капі-

тал підприємства. 
Попарним співставленням елементів моделі нами встанов-

лено взаємозалежну пропорцію темпів зростання абсолютних показ-
ників, а розподілом темпів зростання показників від максимального 
до мінімального значення, сформовано загальний підхід до деталі-
зації “золотого правила економіки підприємства”: 

 

ріп чп вп ор оа вк а пзТ Т Т Т Т Т Т Т> > > > > > > .            (1.7) 
 
Логіка представленої інтерпретації “золотого правила” полягає 

в наступному. Темп зростання реінвестованого прибутку Тріп повинен 
мати максимальну величину, оскільки величина чистого прибутку є 
основним джерелом забезпечення стійкого зростання підприємства.  

Перевищення темпу зростання чистого прибутку Тчп щодо 
темпу зростання валового прибутку Твп гарантує зростання ринко-
вої вартості підприємства, визначає темпи реалізації стратегії роз-
витку підприємства, підвищення рівня добробуту власників, є основ-
ним захисним механізмом підприємства від загрози неспроможності.  

Темп зростання валового прибутку Твп повинен перевищу-
вати темпи зростання виручки від реалізації Тор, що сприяє зрос-
танню рентабельності і забезпечується механізмом операційного 
левериджа і заходами для зниження витрат на виробництво і реалі-
зацію продукції. 

Темп зростання виручки від реалізації продукції Тор повин-
ний випереджати темп зросту оборотних активів Тоа, а у свою чергу 
зростання поточних активів повинний забезпечуватися відповідним 
зростанням власного капіталу Твк. Однак за рахунок власного капі-
талу формуються і постійні активи, тому темп зростання власного 
капіталу повинний бути вище темпів зростання сукупних активів Та. 
Виходячи з принципів фінансової незалежності підприємства темп 
зростання поточних зобов’язань Тпз повинний бути мінімальною 
величиною. 

Якість прибутковості Кяп (1.1) може бути кількісно виміряна 
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відношенням прибутку від основної діяльності ПОД до фінансового 
результату від звичайної діяльності до оподаткування ПЗД. Оче-
видно, що зростання якості прибутку в такому його вимірі забезпе-
чується випередженням темпу росту прибутку від основної діяль-
ності Тпод над темпом зростання прибутку від звичайної діяльності Тпзд. 
Доповнивши (1.7) встановленим співвідношенням темпів зростання 
прибутковості підприємства, отримуємо бажаний варіант “золотого 
правила економіки підприємства”: 

 
.ріп чп под пзд вп ор оа вк а пзТ Т Т Т Т Т Т Т Т Т> > > > > > > > >  (1.8) 

 
Одночасно зауважимо, що модель стійкого зростання під-

приємства прийме наступний вигляд: 
 

.ез
РІП ЧП ПОД ПЗД ВП ОР ОА ПЗ АТ
ЧП ПОД ПЗД ВП ОР ОА ПЗ А ВК

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (1.9) 

 
Як було вказано, побудова ланцюжку темпів зростання по-

казників підприємства залежить від обраної ним стратегії. Представ-
лена вище модель економічного розвитку відповідає стратегії зрос-
тання. Це означає, що таке співвідношення темпів зростання абсо-
лютних показників забезпечується при сприятливій кон’юнктурі 
ринку, коли підприємство нарощує фізичний обсяг виробництва, 
здійснює інвестування, впроваджує інновації. 

При несприятливій кон’юнктурі ринку, коли підприємство реа-
гує на падіння попиту на продукцію зниженням фізичних обсягів про-
дажу, модель економічного розвитку відповідатиме стратегії скорочення. 

Оскільки зниження фізичного обсягу реалізації приведе до 
зниження темпів зростання активів, причому зниження оборотних 
активів відбуватиметься більш високими темпами, ніж сукупних 
активів, а темпи зростання власного капіталу будуть випереджати 
темпи зростання оборотних активів, варіант “золотого правила 
економіки підприємства” матиме наступний вигляд: 

 

.ріп чп под пзд вп ор вк а оа пзТ Т Т Т Т Т Т Т Т Т> > > > > > > > >  (1.10)  
 
Відповідним чином можуть бути уточнені варіанти розши-

реного “золотого правила” за прибутковістю підприємства і для 
інших стратегій. 

Нормативний ряд показників визначає умови розроблення 
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та впровадження стратегії оптимізації прибутковості підприємства 
(СОПП), за яких підприємство може підвищувати свої потенційні 
можливості, реалізувати переваги її досягнення. Фактичний ряд 
показників може мати іншу їх послідовність, проте порядок розмі-
щення показників відображає певний стан підприємства, зумовле-
ний характеристиками обраної стратегії. 

Отже, нами доведено, що прибутковість є важливим елемен-
том “золотого правила економіки підприємства”, одночасно норма-
тивний ряд показників нами пропонується прийняти основою оцінки 
обраної підприємством СОПП. За таких умов виявлення розбіжнос-
тей між ним та фактичним розподілом показників за темпами їх 
зростання вказує на потребу в пошуку шляхів покращання діяльності 
промислового підприємства, в першу чергу, підвищення його при-
бутковості, з однієї сторони, та обґрунтованості діючої стратегії її 
досягнення, – з іншої. 

Мотивація використання розширеного нами “золотого пра-
вила економіки підприємства” для оцінки стратегії оптимізації 
прибутковості підприємства полягає в наступному. Стратегію не-
можливо оцінити лише за одним узагальнюючим показником, тому 
що вона охоплює різні напрями діяльності підприємства. Оціню-
ють стратегію за якістю запланованих дій та успішністю їх реаліза-
ції, проте головним критерієм якості обраної стратегії вважають 
економічні результати розвитку організації. 

В цілому, для дослідження та оцінки стратегій підприємства 
призначена оригінальна методика, яка передбачає: 

– формування переліку показників визначення економічного 
зростання; 

– встановлення нормативних співвідношень між темпами 
зростання цих показників, тобто побудову нормативної структури 
показників відповідно до конкретних умов; 

– вибір нормативної структури показників з урахуванням 
особливостей ситуації; 

– визначення фактичної структури показників, яка відобра-
жає реальний стан організації; 

– оцінку відповідності між нормативною та фактичною 
структурою показників; 

– виявлення зовнішніх і внутрішніх чинників, які визнача-
ють фактичну структуру показників і ступінь їхнього впливу; 

– формулювання висновків про результативність діючих у 
минулому стратегій і доцільність розроблення нової стратегії [41]. 
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Проте сформувати саме такий перелік показників в міру 
ускладнення умов виробництва і збуту продукції, підвищення ви-
мог до якості й безпеки товару стає все складніше. Окрім цього, 
показники, які використовують для оцінки, можуть змінювати свою 
важливість відповідно до умов зовнішнього середовища, ЖЦ під-
приємства і стратегічних цілей організації. 

Тому використовуються більш спрощені методики оцінки 
діючої стратегії підприємства. Зокрема, в основі методу дослідження 
й оцінки стратегії, описаної В.А. Вінокуровим та Г.І. Кіндрацькою 
[41, с. 251–254] покладено такий тип економічного зростання, при 
якому передбачені вищі темпи зниження витрат живої праці порів-
няно з витратами уречевленої праці та збільшення частки прибутку 
в створеній вартості, тобто забезпечення розширеного виробництва. 
На основі цього формується нормативна структура (нормативний 
ряд) темпів зростання показників розвитку організації, де значення 
показника темпу зростання трудових витрат є найнижче, а темпу 
зростання прибутку – найвище, тобто результативні показники ма-
ють зростати швидше порівняно з показниками, які відображають 
темпи зростання ресурсів. 

Таким чином, оцінка стратегії за поданим вище методом 
полягає в порівняльному аналізі структури результатів діяльності та 
нормативного ряду показників. Таким вимогам структури – порів-
няння результатів діяльності та нормативного ряду показників – від-
повідають запропоновані нами варіанти “золотого правила еконо-
міки підприємства”, розширеного за рахунок показників прибутковості, 
нормативна структура яких знаходиться у взаємозв’язку із основ-
ними характеристиками ефективної економіки підприємства. Тому 
вважаємо можливим використати такий нормативний ряд варіантів 
“золотого правила економіки підприємства” для оцінки саме СОПП. 

Отже, якщо динаміка показників прибутковості підприємства 
свідчить про наближення до нормативного ряду, то діючу СОПП 
можна вважати задовільною. В протилежному випадку доцільність 
розробки та реалізації стратегії буде визначатися вже неекономіч-
ними критеріями, хоча іноді діяльність підприємства в такому ре-
жимі можна вважати виправданою. Ступінь відповідності норматив-
ного і фактичного рядів показників визначають за коефіцієнтом 
рангової кореляції (коефіцієнт Спірмена) [42]: 
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де р – коефіцієнт кореляції рангів; d – різниця між норма-
тивним і фактичними величинами рангів; n – кількість рангів. 
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Таблиця 1.11 
Показники діяльності в “золотому правилі економіки” підприємств машинобудування  

за характеристиками якості прибутковості відповідно до стратегій зростання та скорочення 
Показник прибутковості, тис. грн 

Прибуток 

Якість  
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ре
ін
ве
ст
ов
ан
ий

 

чи
ст
ий

 

ві
д 
ос
но
вн
ої

  
ді
ял
ьн
ос
ті

 

ві
д 
зв
ич
ай
но
ї  

ді
ял
ьн
ос
ті

 д
о 

 
оп
од
ат
ку
ва
нн
я 

ва
ло
ви
й 

Чи
ст
ий

 д
ох
од

 
(в
ир
уч
ка

) в
ід

  
ре
ал
іза
ці
ї п
ро
ду
кц
ії 

О
бо
ро
тн
і а
кт
ив
и 

В
ла
сн
ий

 к
ап
іт
ал

 

А
кт
ив
и 

П
оз
ич
ко
ві

  
за
со
би

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВАТ “Завод “Строммашина” 

2008 98,6 134,1 –25,5 143,1 499,8 1918,7 8470,9 27443,0 28111,5 668,0 
2009 121,4 121,4 70,8 121,4 722,2 3139,1 9187,8 26372,8 27070,8 698,0 

Темп зростання 1,23 0,90 2,76 0,85 1,44 1,63 1,08 0,95 0,96 1,89 

Оптимальна 
життєствердна 

Ранг 4 9 1 10 3 2 5 7 8 6 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 

2008 167,3 167,3 –499,1 381,2 4466,4 57754,6 24390,6 28391,1 45942,8 17551,7 
2009 410,0 410,0 3410,0 658,0 9222,0 87394,6 36476,5 28676,0 61403,5 32731,8 

Темп зростання 2,45 2,45 6,83 1,73 2,06 1,51 1,50 1,02 1,34 1,86 

Допустима 
життєствердна 

Ранг 2 3 1 6 4 7 8 10 9 5 
ВАТ “Укрелектроапарат” 

2008 –166,0 166,0 8041,0 1162,0 19503 163642 37088 27278 54592 27259 
2009 1520,0 1520,0 10340,0 2932,0 24920 235708 44593 26863 65178 37760 

Темп зростання 9,15 9,15 1,29 9,15 1,28 1,44 1,20 0,98 1,19 1,38 

Допустима 
життєствердна 

Ранг 1 2 6 3 7 4 8 10 9 5 
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Продовження таблиці 1.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВАТ “ТЕМП” 
2008 232,3 232,3 –1458,5 232,0 1250,1 9116,6 9445,3 21632,2 22780,4 1148,3 
2009 519,7 519,7 –1249,5 519,7 1180,6 9097,6 8630,4 17700,5 18693,0 992,4 

Темп зростання 2,24 2,24 –0,86 2,24 0,94 0,99 0,91 0,82 0,82 0,86 

Неприйнятна 
ілюзорна 

Ранг 1 2 10 3 5 4 6 8 9 7 
ВАТ “АК “АДВІС” 

2008 –831 –831 –727,0 –803,0 3550,0 32334,0 13925 40402 54499 14095 
2009 –610 –610 693,0 –578,0 5252,0 41540,0 14019,5 37703 53002,5 15299,1 

Темп зростання –0,73 –0,73 0,95 –0,72 1,48 1,28 1,01 0,93 0,97 1,08 

Неприйнятна 
обнадійлива 

Ранг 9 10 6 8 1 2 4 7 5 3 
ВАТ “Термопластавтомат” 

2008 –1880,2 –1880,2 –3408,1 –1877,6 524,5 9956 10354,2 32124,8 37696,4 5571,6 
2009 –2753,3 –2753,3 –4384,0 –2715,1 –311,2 11224 10816,8 29174,5 35020,4 5846,0 

Темп зростання –0,23 –0,23 –1,29 –1,45 –0,59 1,13 1,04 0,91 0,93 1,04 

Неприйнятна 
безперспективна

Ранг 6 7 9 10 8 1 2 5 4 3 
ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст” 

2008 146,9 146,9 –37,3 195,9 1305,6 12010,2 3011,4 18721,1 19853,9 1006,3 
2009 –223,7 –223,7 –294,2 –223,7 2433,1 17974,4 4176,9 18755,1 20558,8 1629,6 

Темп зростання –1,52 –1,52 –7,89 –1,14 1,86 1,42 1,38 1,00 1,04 1,62 

Неприйнятна 
безперспективна

Ранг 8 9 10 7 1 3 4 6 5 2 
Довідково:  
Оптимальний ранг до стратегії: 
– зростання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
– скорочення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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У практичному використанні кожному із десяти показників, 
включених у нормативний ряд показників прибутковості підпри-
ємства (1.8), (1.10), відповідає визначений ранг. Коефіцієнт ранго-
вої кореляції при повній відповідності двох послідовностей (норма-
тивної та фактичної), коли кожний показник займає одне й те саме 
місце в обох рядах, дорівнює +1, що означає повну позитивну ко-
реляцію. При негативній залежності, тобто якщо в одній послідов-
ності показники розміщені в зворотному порядку порівняно з дру-
гою, то коефіцієнт дорівнює –1, що означає від’ємну кореляцію. 
Для решти випадків коефіцієнт рангової кореляції займає положення 
між граничними значеннями. 

Для вивчення діючого механізму УППП із досліджуваної 
групи у складі 30 підприємств машинобудування відібрано 7 з них, 
де якість прибутковості представляє увесь розроблений нами діапа-
зон її оцінки (п. 1.1), та виявлено тенденції розвитку цих під-
приємств в 2009 році порівняно з 2008 р. (див. табл. 1.11). Так, 
коефіцієнт кореляції рангів для ВАТ “Красилівський машинобудів-
ний завод”, що характеризується допустимою життєствердною якістю 
прибутковості, за стратегією зростання складає 0,745: 
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Така величина коефіцієнта кореляції рангів свідчить, що в 
цілому прибутковість ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 
є достатньо високою, але не в повній мірі відповідною до встанов-
леного взаємозв’язку її показників при позитивних (в більшості) 
значеннях та зростання останніх. Цим підтверджені наші попередні 
висновки щодо оцінки якості його прибутковості. Підприємство 
обґрунтовано відмовилося від моделі розвитку захисного характеру, 
де вказаний коефіцієнт за стратегією скорочення є нижчим: 
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Для порівняння у ВАТ “Укрелектроапарат” із такою ж ха-
рактеристикою прибутковості спостерігалося дещо інша ситуація, 
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що підтверджується коефіцієнтом рангової кореляції 0,709, але за 
стратегією зростання: 
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Позитивними значеннями в 2009 році характеризуються 
коефіцієнти рангової кореляції для підприємств із оптимальною 
життєствердною якістю прибутковості, як ВАТ “Завод “Стром-
машина” (проте його величина 0,15 свідчить про не задіяний потен-
ціал прибутковості), неприйнятною ілюзорною якістю прибутко-
вості, зокрема, ВАТ “ТЕМП” (показник склав 0,641).  

Величини рангової кореляції усіх вище вказаних підпри-
ємств свідчать про певну відповідність фактичної зміни показників 
нормативній, що привело до значного покращання їх прибутковості. 

Для співставлення вкажемо, що для підприємств із неприй-
нятною безперспективною якістю прибутковості коефіцієнт рангової 
кореляції є від’ємним, що наближається до –1. Так, у ВАТ “Термо-
пластавтомат”, де діагностовано зазначену характеристику якості 
прибутковості в 2009 р. вказаний коефіцієнт за стратегією зростання 
склав –0,600: 
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У ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст”, де у тому 
ж році виявлена неприйнятна безперспективна якість прибутковості, 
величина названого коефіцієнта була ще нижчою і становила –0,661: 
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Діагностика прибутковості у ВАТ “АК “АДВІС” у якості 
неприйнятної (обнадійливої) підтверджується коефіцієнтом ранго-
вої кореляції, величина якого хоча від’ємна, але не перевищує –0,5: 
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Коефіцієнти кореляції для оцінка стратегії розвитку машино-
будівних підприємств в 2005–2009 рр., підтверджені даними додатка Г, 
представлені в таблиці 1.12.  

 
Таблиця 1.12 

Коефіцієнти кореляції для оцінки  
стратегії розвитку машинобудівних підприємств 
Коефіцієнт кореляції відповідно

до стратегії зростання 
Коефіцієнт кореляції відповідно 

до стратегії скорочення 
Якість  
прибут-
ковості  
в 2009 р. 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “Завод “Строммашина” 
Оптимальна 

життє-
ствердна –0,782 –0,576 –0,842 –0,660 0,152 –0,818 –0,638 –0,879 –0,697 0,009 

ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 
Допустима 
життє-
ствердна –0,188 –0,806 –0,370 –0,854 0,745 –0,194 –0,842 –0,430 –0,915 0,763 

ВАТ “Укрелектроапарат” 
Допустима 
життє-
ствердна –0,733 –0,454 –0,285 –0,855 0,709 –0,697 –0,491 –0,321 –0,927 0,672 

ВАТ “АК “АДВІС” 
Неприйнятна 
обнадійлива –0,721 –0,588 –0,503–0,656–0,515 –0684 –0,406–0,630–0,703 –0,564 

ВАТ “ТЕМП” 
Неприйнятна 
ілюзорна –0,794–0,860–0,448–0,236 0,641 –0,830–0,750–0,527–0,321 0,589 

ВАТ “Термопластавтомат” 
Неприйнятна 
безперс-
пективна –0,830 –0,627 –0,612–0,794–0,600–0,915–0,612–0,648–0,875 –0,691 

ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст” 
Неприйнятна
безперс-
пективна –0,794 –0,533 –0,527 0,661 –0,661–0,524–0,515–0,536 0,624 –0,696 
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Зміна вказаного коефіцієнта для машинобудівних під-
приємств має хвилеподібний характер за усіх вказаних умов здійс-
нення діяльності, причому довжина хвилі коливається переважно у 
межах двох-чотирьох періодів. 

Дані таблиці використано для оцінки діючої стратегії при-
бутковості підприємств за умов заростання (рис. 1.10, а) та скоро-
чення (рис. 1.10, б) діяльності, зображаючи зміну коефіцієнта Спір-
мена графічно. 

 

 

 
а) за умови зростання діяльності 

 

 
б) за умови скорочення діяльності 

 
Рис. 1.10. Динаміка коефіцієнта Спірмена для оцінки стратегії  

розвитку підприємств машинобудування (2005–2009 рр.) 
 
Як видно з рисунка, швидка зміна значень коефіцієнта з мі-

нуса на плюс, з великою амплітудою коливання (ВАТ “Красилівський 
машинобудівний завод”, ВАТ “Укрелектроапарат”, ВАТ “Стромма-
шина”), демонструє намагання машинобудівних підприємств подолати 
негативні тенденції прояву прибутковості та спадну ефективність.  
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Відсутні підприємства, де значення показника повторюється 
з невеликим розмахом, у чітко визначених межах, напрям якого 
відрізняється від нульової лінії, що підтверджувало б наявність пев-
ної стратегії. Наближення коефіцієнта до крайнього від’ємного 
значення (–1), як у ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст”, 
посвідчує орієнтацію діяльності на зниження прибутковості. 

Проведене дослідження свідчить, що в управлінні прибут-
ковістю підприємств машинобудування головну роль відіграють 
поточні та оперативні рішення й відсутня чітка стратегічна орієн-
тація, спостерігається певна зміна цілей і напрямів розвитку.  

Таким чином, оцінка СОПП є необхідним елементом меха-
нізму УППП, хоча задовільні методики її проведення тільки розроб-
ляються. Для вказаних підприємств виявлені сигнали позитивних 
явищ в реальному режимі часу, що формує основу вибору варіантів 
пошуку зростання підприємства через управління основними пара-
метрами прибутковості в залежності від сформованої комбінації 
зовнішніх і внутрішніх факторів. 
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2.1. Управлінські моделі  

діяльності машинобудівних підприємств 
 
 
Машинобудування є провідною галуззю промисловості, 

однак нинішній стан характеризується зниженням темпів, почина-
ючи з 2006 р. (табл. 2.1). Частка машинобудівного комплексу в загаль-
ній структурі промисловості знизилася майже у два з половиною 
рази при значному падінні обсягу виробництва (див. рис. 2.1) [1]. 

 
Таблиця 2.1 

Обсяги виробництва галузей машинобудування 
Обсяг виробництва за роками, млн грн Галузь національної 

економіки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Промисловість 275 296 301 270 260 254 
Машинобудування 39 41 42 38 34 31 

 
Проблеми машинобудівної галузі були не випадковими і 

зумовлені наступними об’єктивними причинами, які полягають у 
розриві єдиного машинобудівного комплексу. Машинобудування 
України являло собою ланку в єдиному машинобудівному комплексі, 
орієнтувалося, в основному, на оборонну промисловість. 

Другою причиною є те що, позиції вітчизняних виробників 
були підірвані конкуренцією з іноземними виробниками аналогіч-
них товарів і устаткування. Витіснення ряду споживчих виробів з 
українського ринку імпортом обумовлено, насамперед, недостатньою 
конкурентоспроможністю вітчизняної машинобудівної продукції.  
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2004 рік Паливна пром-сть
6% Чорна металургія

11%

Електроенергетіка
3%

Харчова пром-сть
19%

Хім. та нефтехм. 
пром-сть

6%

Легка пром-сть
11%

Машинобудування
30%

Інше
14%

2009 рік
Паливна пром-сть

11%

Чорна металургія
20%

Електроенергетіка
14%Харчова пром-сть

19%

Хім. та нефтехм. 
пром-сть

7%

Легка пром-сть
2%

Машинобудування
12%

Інше
15%

 
Рис. 2.1. Зміни в галузевій структурі  
промислового виробництва в Україні  

 
Низький рівень технічних характеристик вітчизняної продук-

ції машинобудування, трансферу технологій із запізненням на 10–15 
років, використання лише 15–30 % науково-технічного потенціалу, 
низька якість системи післяпродажного обслуговування продукції, 
відсутність маркетингової стратегії на промислових підприємствах 
призвели до формування тенденції імпортозалежності в машино-
будуванні, як і в багатьох інших базових галузях економіки. 

Скорочення капіталовкладень в інших галузях також спри-
чинило падіння попиту на продукцію машинобудівних підпри-
ємств, які виробляли устаткування для цих галузей промисловості. 
Зниження капітальних вкладень в основний капітал у машинобуду-
ванні України в період 2004–2009 рр. досягло критичного рівня. 
Частка інвестицій у цю галузь, що становила в 2004 р. – 30,3 % у 
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загальному обсязі, скоротилася у 2009 р. – до 5,9 %. Тривала тенден-
ція скорочення інвестицій у машинобудування перешкоджала ство-
ренню умов для технологічного відновлення виробництва й, як на-
слідок, ефективного функціонування підприємств комплексу. Тільки 
починаючи з 2006 р. частка інвестицій у цю галузь зросла до 7,8 % 
внаслідок значного збільшення темпів їх приросту в умовах зрос-
тання доходів підприємств і збільшення банківського кредитування. 

Зміни обсягів виробництва за останніх п’ять років вказують 
на загальний спад окремих показників (рис. 2.2) [2]. 

 

 
Рис. 2.2. Зміни обсягів виробництва промислової продукції  

та продукції машинобудування в Україні (% до попереднього року)  
 

Головними проблемами вітчизняного машинобудівного комп-
лексу на сучасному етапі є: 

– діяльність підприємств в умовах невизначеності, що обу-
мовлена неоднозначністю тенденцій економічного розвитку; 

– зменшення виробництва найважливіших видів промисло-
вої продукції (табл. 2.2); 

– втрата експортного потенціалу галузі; 
– погіршення економічних і фінансових показників; 
– практичне припинення відновлення основних фондів, рі-

вень зношування яких досяг граничних меж – 40–60 %; 
– зростання собівартості продукції, що обумовлює зниження 

її рентабельності та конкурентоспроможності; 
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– значне технічне відставання вітчизняних розробок від за-
рубіжних аналогів; 

– застарілість і зношеність устаткування підприємств; 
– брак капіталовкладень та інвестицій; 
– поглиблення проблеми кредиторської заборгованості, що 

нагромадилася; 
– неефективність маркетингової політики; 
– нестабільність зв’язків з “суміжними” підприємствами. 
 

Таблиця 2.2 
Темпи змін обсягів виробництва промислової продукції 

та продукції машинобудування в Україні 
Галузь 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

У відсотках до попереднього року 
2009/2004, 

% 
Промисловість 12,5 13,1 14,0 13,8 12,1 10,4 87,4 
Машинобудування 28,0 29,1 30,6 27,2 25,4 24,2 86,2 

 
Як бачимо, на сьогодні відсутні певні передумови для збе-

реження позитивної галузевої динаміки останнього періоду, що може 
обумовити її нестійкий і короткочасний характер. Подальше наро-
щування темпів виробництва в машинобудуванні можливе лише за 
умови комплексної модернізації підприємств комплексу, що немож-
лива без активної та цілеспрямованої підтримки держави. До основ-
них напрямів державної політики в області стимулювання розвитку 
машинобудування слід віднести: 

– розробку ефективної макроекономічної стратегії країни; 
– формування ефективного механізму стимулювання інвес-

тицій; 
– формування ефективного міжгалузевого механізму пере-

тікання капіталу; 
– удосконалення організаційних структур управління акціо-

нерних товариств машинобудівної галузі; 
– запровадження ефективного організаційно-структурного 

механізму управління машинобудівними підприємствами; 
– реалізацію організаційно-структурного механізму управ-

ління підприємствами, орієнтованого на розвиток машинобудування. 
Одним із ключових факторів, що визначають конкуренто-

спроможність продукції підприємства, як наслідок, подальший роз-
виток машинобудування України, є активізація структурних змін та 
підвищення їх ефективності. Цей процес передбачає широке засво-
єння досягнень високих технологій і негайне відновлення активної 
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частини основних виробничих фондів. Особливістю нинішньої си-
туації є те, що при наявності в країні значних фундаментальних і 
технологічних заділів відбулося різке зниження активності реструк-
туризацій, що пов’язане з нестачею власних коштів у підприємств, 
обмеженістю бюджетного фінансування та наростанням конкурен-
ції із закордонними фірмами. Постійний дефіцит коштів у під-
приємств не залишає їм ресурсів для певної діяльності без викорис-
тання ними нових економічних механізмів. 

Головною умовою стимулювання ділової активності в галузі 
є розробка та реалізація механізму регіональних цільових програм, 
функціонально орієнтованих на розвиток машинобудування. Сти-
мулювання підприємств машинобудівного комплексу на муніципаль-
ному рівні повинне передбачати селективну державну підтримку у 
формі надання пільгових кредитів і податкових пільг, зниження 
орендної плати, тарифів на енергоносії тощо. 

Визначальним чинником ефективності перетворень маши-
нобудівного комплексу є також модернізація внутрішнього середо-
вища підприємств та його адаптація до ринкових умов господарю-
вання. Під модернізацією підприємств слід розуміти багатоплано-
вий процес, спрямований на формування нових управлінських і 
виробничих відносин у процесі роботи підприємства, що передбачає 
реструктуризацію підприємств, перетворення системи управління, 
інноваційне забезпечення випуску конкурентоспроможної продук-
ції та технології, формування нових виробничих відносин, розвиток 
маркетингової діяльності, залучення інвестиційних коштів. 

Від структури власності у великій мірі залежить структура 
організаційної системи управління підприємствами. Дослідження 
структури власності промислових підприємств (рис. 2.3) та дина-
міки перерозподілу власності промисловості дозволяє окреслити 
існуючу проблематику. 

Спостерігається збільшення частки фізичних осіб з 21,7 % 
до 31,96 %, в основному за рахунок власників 5 та більше відсотко-
вих пакетів. Їх частка у загальній власності фізичних осіб складає 
65,2 %. Наявна тенденція до зосередження у руках адміністрації 
підприємств вагомих пакетів. Власність адміністрації збільшилась 
за рік на 8,18 % (з 2,8 % до 10,98 %). Таке становище пояснюється 
тим, що керівництво підприємств “виходить з тіні” у своєму нама-
ганні отримати контроль за підприємствами, поступово зрощуючи 
процеси управління та володіння.  
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Рис. 2.3. Структура власності промислових підприємств України, % 

 
Закордонні власники послабили свої позиції на українському 

ринку, що свідчить про активізацію вітчизняних інституціональ-
них, юридичних та фізичних інвесторів в Україні. 

Збільшення частки державної власності пояснюється тим, 
що у 2007 році вперше підприємства машинобудування оприлюд-
нили свої річні звіти у відкритому друці та у мережі Інтернет, що 
дозволило включити їх у досліджувану вибірку. 

У машинобудуванні основними власниками є підприємства 
України (19,60 %), найменші пакети мають дрібні власники (фізичні 
особи) та банки. 

В цілому можна в машинобудівній галузі назвати наступні 
тенденції розподілу власності за групами власників: 

– найбільшими власниками в промисловості України є самі 
підприємства України; 

– спостерігається досить малі вкладення банківського капі-
талу в реальний сектор економіки; 

– збільшується частка значних пакетів акцій, зосереджених 
у власності адміністрації підприємств; 

– збільшується частка пакетів акцій “у руках” фізичних осіб, 
власників 5 % і більше пакетів. 

Структура розподілу власності в середньому по машинобу-
дівних підприємствах (при загальному пакеті 100 %) у таких моделях 
наступна (рис. 2.4). Модель володіння можна визначити на основі 
такої структури власності, за якої пакети акцій кожного з досліджу-
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ваних учасників українського ринку власності (підприємств, банків, 
інвестиційних фондів, держави) не перевищують 50 %, тобто немає 
інституційного власника з контрольним пакетом акцій підпри-
ємства. Головними учасниками даної моделі стають дрібні акціонери, 
які у сукупності мають пакети акцій, що перевищують 50 %, а та-
кож представники директорату підприємств та частка інституцій-
них або приватних аутсайдерів з чіткими власними інтересами. 

 
 Розподіл пакету акцій  

промислових підприємств 

8,2 % 

6,7 % 

15,5 % 
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79,9 % 20,1 %

21,0 % 

23,1 % 
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Банки 

11,8 % 

Іноземні 
власники 

8,4 %  
 

Рис. 2.4. Структура власності промислових підприємств 
 

Можна зробити висновок, що управління підприємствами з 
контрольним пакетом у власності держави поки що не є достатньо 
ефективним. Ця проблема зараз вирішується як на державному, так 
і на мікроекономічному рівнях, удосконалюється структура при-
значення уповноважених з управління державними правами. Від 
імені держави регулює процеси управління державним сектором 
уряд та уповноважений ним Фонд державного майна України і в 
його складі департамент з управління державними правами, який 
виконує повноваження власника державного майна в процесі при-
ватизації, забезпечує захист майнових прав державних підпри-
ємств, призначає уповноважених осіб з управління державними 
частками, паями, акціями [3].  При ефективному управлінні власні-
стю держава повинна отримувати дивіденди, які є резервом для 
вирішення соціально-економічних питань. Але зараз держава від-
дає перевагу різноманітним способам приватизації – продажу вели-



 
Розділ 2. Організаційно-структурний механізм управління підприємством 

 

 66

кого пакету за конкурсом або продажу невеликих пакетів через ор-
ганізований ринок. Кошти, отримані від продажу державної влас-
ності є одноразовим доходом, у той час як дивіденди є постійним 
поповненням державного бюджету. І головне, хто буде безпосередньо 
управляти даним підприємством. 

Наступним кроком проведення діагностики діяльності ма-
шинобудівних підприємств є аналіз організаційної структури сис-
теми управління, який має включати три етапи. 

Етап І. Загальна характеристика організаційної структури під-
приємства: схема діючої організаційної структури підприємства, 
дані про мережі, розмір, місце розташування земельної ділянки під-
приємства та його структурних підрозділів, дані щодо ефективності 
діяльності структурних підрозділів, наявність об’єктів загального 
користування, характеристика основного та допоміжного виробництв. 

Етап ІІ. Загальна характеристика організаційної системи уп-
равління: діюча організаційна структура управління підприємством, 
аналіз функцій управління, рівень механізації та автоматизації 
управлінських робіт, інформаційно-технічна структура підприємства 
(канали зв’язки, сервери, локальна мережа, кількість комп’ютерів), 
структура програмного забезпечення підприємства в таких функціо-
нальних областях (планування, облік, конструювання і технологічна 
підготовка, бухгалтерський та складський облік, кадри та зарплата, 
управління фінансами і бюджетування, документообіг). 

Етап ІІІ. Висновки з аналізу організаційної структури під-
приємств і рекомендації про її відповідність стратегії підприємств, 
необхідні зміни в оргструктурі підприємств, необхідні зміни в ін-
формаційно-технічній структурі програмного забезпечення підпри-
ємств, схема оргструктури управління, яка пропонується. 

Діяльність будь-якого підприємства значною мірою залежить 
від кадрового потенціалу. Ефективність управління визначається 
ефективністю використання усіх наявних ресурсів, але головну 
роль відіграють кадри підприємства. Достатня забезпеченість під-
приємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне вико-
ристання, високий рівень продуктивності праці мають велике зна-
чення для збільшення обсягів виробництва та підвищення ефектив-
ності виробництва. Саме від забезпеченості підприємства кадрами 
та ефективності їх використання залежать обсяг та своєчасність 
виконання усіх робіт, ефективність використання обладнання, ма-
шин, механізмів, і як результат – обсяг виробництва, собівартість, 
прибуток та низка інших економічних показників. 
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При оцінці ефективності процесу управління використову-
ються показники, які можуть оцінюватись як кількісно, так і якісно. 
Ці показники набувають нормативного характеру і можуть викорис-
товуватися в якості критеріїв ефективності і обмежень, коли орга-
нізаційна структура змінюється в напряму покращення одного чи 
групи показників ефективності без зміни (погіршення) інших. До 
нормативних характеристик апарату управління можуть бути від-
несені наступні: продуктивність, економічність, надійність, опера-
тивність, гнучкість. 

Частка витрат на управління за техніко-економічними по-
казниками собівартості та витрат на управління є основним крите-
рієм ефективності оргструктури управління підприємством. 

Частка витрат на управління складає: 
 

100 %у
в

В
Ч

С
= ⋅ .                                    (2.1) 

 

Продуктивність апарату управління може визначатися, зок-
рема, як кількість виготовленої організацією кінцевої продукції (чи 
обсяг виробленої в процесі управління інформації), що приходиться 
на одного працівника, зайнятого в апараті управління: 

 

ТП

УП

QПР
Ч

= ,                                       (2.2) 

 

де QТП – обсяг товарної продукції; 
ЧУП – чисельність управлінського персоналу. 
Чим більше значення цього показника, тим більш ефективна 

робота апарату управління. 
Під економічністю апарату управління розуміють відносні 

витрати на його функціонування, порівняно з обсягами чи результа-
тами виробничої діяльності. Для оцінки аналізу економічності слід 
скористатися такими показниками: питома вага витрат на утримання 
апарату управління у вартості реальної продукції, питома вага управ-
лінських працівників в чисельності промислово виробничого персоналу. 
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де ЧУП – чисельність управлінського персоналу; 
ЧПВП – чисельність промислово-виробничого персоналу. 
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Таблиця 2.3 
Частка витрат на управління у собівартості продукції машинобудівних підприємств Хмельниччини 

Рік Машинобудівне 
підприємство Показник* 2006 2007 2008 2009 

Абсолютне 
відхилення 
(2009–2006) 

Темп  
зростання 

(2009/2006), %

Темп приросту 
[(2009–2006)/ 

/2006], % 
Ср 77192 87224 104645 126218 + 49026 163,51 63,51 
ЗПУП 6635 8606 9489 10658 + 4023 160,63 60,63 ДП “НОВАТОР” 
Кву 8,5 9,8 9,1 8,4 –0,1 98,82 – 1,18 
Ср 36288 36618 39703 41360 + 5072 113,98 13,98 
ЗПУП 3337 4199 4578 4813 + 1476 144,23 44,23 ВАТ 

“АК “АДВІС” Кву 9,2 11,5 11,5 11,6 + 2,4 126,09 26,09 
Ср 75332 42137 33463 30125 – 45207 39,99 – 60,01 
ЗПУП 5222 5181 4856 4500 – 722 86,17 – 13,83 

ВАТ “Красилівський
машинобудівний 

завод” Кву 6,9 12 15 14,9 + 8,0 215,94 115,94 
Ср 210788 290353 342945 384148 + 173360 182,24 82,24 
ЗПУП 9283 12573 15033 16254 + 6971 175,09 75,09 ВАТ  

“Укрелектроапарат” Кву 4,0 4,3 4,23 4,38 + 0,38 109,50 9,50 
Ср 11535 11764 9341 8600 – 2935 74,56 – 25,44 
ЗПУП 1601 1664 1621 1420 – 181 88,69 – 11,31 ВАТ  

“Термопластавтомат” Кву 13,8 14,1 17,3 16,5 + 2,7 119,57 19,57 
Ср 5004 5135 6452 6860 + 1856 137,09 37,09 
ЗПУП 715 972 1203 1350 + 635 188,81 88,81 

Шепетівський  
завод  

культиваторів Кву 14,2 18,9 18,6 19,6 + 5,4 138,03 38,03 
Ср 28576 30079 40856 42430 + 13854 148,48 48,48 
ЗПУП 5366 5034 6615 7121 + 1755 132,71 32,71 ДП “Красилівський 

агрегатний завод” Кву 18,7 16,7 16,9 16,7 – 2,0 89,30 – 10,70 
 

Примітка. *Ср – собівартість реалізованої продукції, тис. грн; ЗПу – зарплата управлінського персоналу, 
тис. грн; Кву – частка витрат на управління, %. 
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Таблиця 2.4 
Ефективність роботи управлінського персоналу машинобудівних підприємств Хмельниччини 

Рік Машинобудівне  
підприємство Показник* 2006 2007 2008 2009 

Абсолютне відхилення 
(2009–2006) 

Qпр 84620 90128 99833 108650 24030 
ЧУП 187 159 155 148 –39 ДП “НОВАТОР” 
Еу 0,78 0,82 0,84 0,86 0,08 
Qпр 4297 6196 7374 8650 4353 
ЧУП 76 69 63 58 –18 ВАТ “АК “АДВІС” 
Еу –0,76 –0,11 0,14 0,32 –0,44 
Qпр 4184 4018 6841 726 3076 
ЧУП 89 64 58 51 –38 ВАТ “Красилівський  

машинобудівний завод” Еу –0,11 –0,59 0,15 0,29 0,18 
Qпр 7350 7437 10488 12350 5000 
ЧУП 94 98 104 106 12 ВАТ  

“Укрелектроапарат” Еу –0,27 –0,31 –0,9 0,14 –0,13 
Qпр 1563 1369 1085 898 –665 
ЧУП 53 51 36 32 –21 ВАТ  

“Термопластавтомат” Еу –2,3 –2,7 –2,3 –2,5 –0,2 
Qпр 6628 9277 6262 7120 492 
ЧУП 144 126 110 106 –38 ДП “Красилівський  

агрегатний завод” Еу –1,1 –0,35 –0,75 –0,48 –0,62 
Qпр 523 411 1329 1260 1260 
ЧУП 36 30 24 23 23 Шепетівський  

завод культиваторів Еу      
 

Примітка. *Qпр – обсяги готової продукції; ЧУП – чисельність апарату управління; Еу – ефективність управ-
лінського апарату. 
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Таблиця 2.5 
Ефективність структури управління машинобудівними підприємствами Хмельниччини за часткою УП у ПВП 

Рік Машинобудівне 
підприємство Показник* 2006 2007 2008 2009 

Абсолютне 
відхилення 
(2009–2006) 

Темп зростання
(2009/2006), % 

Темп приросту 
[(2009–2006)/ 

/2006], % 
ЧПВП 2257 2042 1888 1672 –585 74,1 –25,9 
ЧУП 187 159 155 148 –39 79,1 –20,9 ДП “НОВАТОР” 
КУП 8,2 7,7 8,2 8,8 +0,6 107,3 +7,3 
ЧПВП 707 613 584 569 –138 80,5 –19,5 
ЧУП 76 69 63 58 –18 76,3 –23,7 ВАТ 

“АК “АДВІС” КУП 10,7 11,2 10,7 10,2 –0,5 95,3 –4,7 
ЧПВП 1066 589 437 480 –586 45,0 –55,0 
ЧУП 89 64 58 51 –48 57,3 –42,7 

ВАТ “Красилівський 
машинобудівний 

завод” КУП 8,3 10,9 13,2 10,6 +2,3 127,7 +27,7 
ЧПВП 1534 1674 1781 1810 +276 118,0 +18,0 
ЧУП 94 98 104 16 +12 17,0 –83,0 ВАТ  

“Укрелектропарат” КУП 6,7 5,8 5,8 5,9 –0,8 88,1 –11,9 
ЧПВП 373 318 260 246 –127 66,0 –34,0 
ЧУП 53 51 36 32 –21 60,4 –39,6 ВАТ  

“Термопластавтомат” КУП 14,2 16,0 13,8 13,0 –1,2 91,5 –8,5 
ЧПВП 878 737 623 594 –284 67,7 –32,3 
ЧУП 144 120 110 106 –38 73,6 –26,4 ДП “Красилівський 

агрегатний завод” КУП 16,5 16,2 17,6 17,8 +1,3 107,9 +7,9 
ЧПВП 378 244 208 206 –172 54,5 –45,5 
ЧУП 36 30 24 23 –13 63,9 –36,1 Шепетівський завод 

культиваторів КУП 9,5 12,3 11,5 11,2 +7,6 117,9 +17,9 
 
 

Примітка. * КУП  – частка управлінського персоналу в чисельності ПВП. 
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Для підвищення економічності апарату управління необ-
хідне зниження питомої ваги управлінських працівників в чисель-
ності промислово-виробничого персоналу. 

Нами здійснено аналіз частки витрат на управління у собі-
вартості продукції, ефективності роботи управлінського персоналу 
та ефективність структури управління семи машинобудівних під-
приємств Хмельниччини (див. табл. 2.3–2.5). 

Як бачимо на досліджуваних підприємствах існує лінійно-
функціональна організаційна структура управління. На більшості 
підприємств чисельність персоналу падає, ефективність управління 
з кожним роком зменшується. 

Організаційна структура ВАТ “АК “АДВІС” (рис. Д.1, дода-
ток Д) вказує на те, що підприємство досить велике і має в своєму 
складі багато виробничо-структурних підрозділів та фірм (“АДВІС-
ЕНЕРГО”, “РІНО”, “АДВІС-КОМПРЕСОР”, “ЛИВМАШ-АДВІС”). 
Структура управління є лінійно-функціональною. Очолює підпри-
ємство генеральний директор, який і є також головою правління. У 
своєму розпорядженні він має чотирьох замісників: генерального 
директора з економіки і маркетингу; генерального директора по 
сільському машинобудуванню, іще два замісники є директорами до-
чірніх підприємств. Цим замісникам підпорядковуються начальни-
ки відділів. На підприємстві є відділи, які безпосередньо підпоряд-
ковані генеральному директору, наприклад відділ управління сис-
темою якості, відділ технічного контролю тощо. 

Як показують дані таблиці 2.6, чисельність ПВП з кожним 
роком зменшується; чисельність апарату управління також, але не-
значними темпами. 

Організаційна структура ВАТ “Термопластавтомат” була ство-
рена на базі розробленого у 1996 р. галузевою комісією профільного 
міністерства (Мінмашпром) проекту реструктуризації ВАТ “Термо-
пластавтомат”. На базі 100 % власності ВАТ “Термопластавтомат” 
було створено 15 дочірніх підприємств. Станом на 1.01.2008 року 
існують два дочірні підприємства: ДП “Термопластсервіс” – ре-
монт і сервісне обслуговування термопластавтоматів та ДП “Термо-
пласт-Житловик” – обслуговування житлового фонду.  

Основною спеціалізацією ВАТ “Термопластавтомат” є ви-
пуск термопластавтоматів – машин для переробки термопластич-
них і термореактивних пластмас з виготовленням з них відповідних 
виробів як промислового, так і споживчого характеру. 
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Таблиця 2.6 
Облікова чисельність штатних працівників ВАТ “АК “АДВІС” 

Всього осіб за роками Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
Облікова чисельність штатних працівників 
на кінець року 720 707 613 584 569 
Кількість працюючих у віці 15–35 років 129 129 132 130 118 
з них 15–24 28 27 36 38 30 

  50–54 235 234 218 208 185 
  50–59 98 99 115 103 81 

Кількість працівників, що мають  
вищу освіту за освітніми рівнями: 
– неповна та базова вища  134 129 112 106 95 
– повна вища  76 75 62 54 48 
Кількість працівників,  
що отримують пенсію, всього 131 144 155 168 175 
у т.ч. за вислугу років: 
– за віком 83 103 111 120 130 
– за інвалідністю 48 41 10 18 15 
– з них ІІІ групи інвалідності 41 39 34 30 30 

 
Виробничий процес побудований на предметно-товарній 

спеціалізації виробничих філій, які відповідають за випуск кінцевого 
продукту, а саме виробництва: заготівельно-зварювальне; механо-
оброблювальне; гальванотермічне; складальне; фарбувальне. 

Фінансово-економічні результати діяльності ВАТ “Термо-
пластавтомат” та склад і структура персоналу, представлені у таб-
лиці 2.7, вказують на те, що підприємство працює неритмічно, має 
великий виробничий потенціал, з року в рік зменшує чисельність ПВП. 

Основний принцип – розмежування повноважень і відпові-
дальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управ-
ління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи 
допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управ-
лінських функцій.  

Основу лінійно-функціональних структур складає принцип 
побудови і спеціалізація управлінського процесу за функціональ-
ними підсистемами організації (маркетинг, виробництво, дослі-
дження і розробки, фінанси, персонал тощо). За кожною з них фор-
мується ієрархія служб, яка пронизує всю організацію згори донизу. 
Результати роботи кожної служби апарату управління організацією 
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оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх 
мети і задач. 

 
Таблиця 2.7 

Основні техніко-економічні показники ВАТ “Термопластавтомат” 

Рік Темп 
зростання 

Показник Одиниця 
виміру 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
08

 р
. 

20
07

 р
. %

 
20

09
 р

.  
20

08
 р

. %
 

1. Дохід (виручка)  
від реалізації продукції,  
робіт, послуг, (без ПДВ) тис. грн 10048,09355,8 10845,1 93 116 
2. Середньооблікова чисельність:      
– працюючих 318 260 246 84 101 
– робітників 

осіб 
267 224 214 83 101 

3. Продуктивність праці:      
– одного працівника 21986 24300 27807 111 114 
– одного робітника 

грн 
особу 

24447 27436 31526 112 115 
4. Фонд заробітної плати: 
– працівників 5190,4 5263,5 6650,7 101 126 
– робітників 

тис. грн
4103,6 4334,6 5643,0 106 130 

5. Середньорічна заробітна плата:      
– одного працівника 946,6 1139,28 1421,08 120 125 
– одного робітника 

грн 
особу 

832,03 1059,28 1367,00 127 129 
6. Повна собівартість реалізованої 
продукції тис. грн 8685,2 7170,6 9626,2 83 134 
7. Витрати на 1 грн  
реалізованої продукції грн 0,86 0,77 0,88 89 114 
8. Прибуток до оподаткування 
(збиток) тис. грн 1362,8 2185,2 1218,9 160 56 
9. Рентабельність доходу % 14 23 11 164 48 
10. Середньорічна вартість  
основних фондів тис. грн 25655,8 23856,2 21886,0 93 92 
11. Фондовіддача грн 0,39 0,39 0,50 100 128 

 
Лінійно-функціональна організаційна структура застосову-

ється при вирішенні задач, які постійно повторюються. Вона ефек-
тивна для масового виробництва зі стабільним асортиментом про-
дукції і незначних змінах технології виробництва. 
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Таблиця 2.8 
Склад і структура персоналу на ВАТ “Термопластавтомат” 

Чисельність осіб Структура кадрів, % Показник 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Середньооблікова чисельність 
працюючих працівників облікового 
складу (працівники основної  
діяльності), в т.ч.: 

 
 
 

318 

 
 
 

260 

 
 
 

246 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 
– робітники 267 224 214 83,9 86,2 86,9 
– керівники 51 36 32 16,1 13,8 13,1 

 

На ДП “НОВАТОР” закріпилась лінійно-функціональна струк-
тура, яка дозволяє організовувати управління виробничими про-
цесами за лінійною схемою, тобто керівник вищого рівня доводить 
до кожного виконавця через керівника нижчого рівня свої розпоря-
дження і здійснює контроль за їх виконанням, при цьому вони яв-
ляються прямими начальниками, а робітники – його підлеглими; 
функціональні підрозділи надають методичну допомогу, готують ін-
формацію, виконують різні управлінські завдання для відповідних 
лінійних керівників. В цілому на підприємстві існує три рівні уп-
равління за лінійно-функціональною структурою. 

 

Таблиця 2.9 
Основні техніко-економічні показники ДП “НОВАТОР” 

Рік Темп зміни, % 
Показник Одиниця

виміру 2007 2008 2009 2008 р.
2007 р.

2009 р. 
2008 р. 

1. Дохід (виручка) від реа-
лізації продукції, робіт, 
послуг, (без ПДВ) тис. грн 64819,0 71124,0 85900,0 109,73 120,77 
2. Середньооблікова  
чисельність:      
– працюючих 2294,0 2315,0 2270,0 100,92 98,06 
– робітників 

 
осіб 

1722,0 1737,0 1713,0 100,87 98,62 
3. Продуктивність праці:      
– одного працівника 28255,9 30723,1 37841,4 108,73 123,17 
– одного робітника 

 
грн/ 
особу 37641,7 40946,5 50145,9 108,78 122,47 

4. Фонд заробітної плати:
– працівників 23398,8 36114,0 51756,0 154,34 143,31 
– робітників 

 
тис. грн

15291,4 25846,6 32211,3 169,03 124,62 
5. Середньорічна  
заробітна плата      
– одного працівника 10200,0 15600,0 22800,0 152,94 146,15 
– одного робітника 

 
грн/ 
особу 8880,0 14880,0 18804,0 167,57 126,37 
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Якщо у 2008 році порівняно з 2007 роком чисельність працю-
ючих на ДП “НОВАТОР” зросла на 21 особу то у 2009 році порівняно 
з 2008 відбулось скорочення на 45 осіб, тобто в цілому за дослі-
джуваний період середньооблікова чисельність працюючих скороти-
лась на 24 особи. Відповідні тенденції спостерігаються при аналізі 
динаміки чисельності робітників за 2007–2009 рр. У 2008 р. чисель-
ність даної категорії збільшилась на 15 осіб, у 2009 р. порівняно з 
2008 р. чисельність зменшилась на 24 осіб. Відповідно в цілому за 
період 2007–2009 рр. чисельність робітників зменшилась на 9 осіб.  

 
Таблиця 2.10 

Склад і структура персоналу на ДП “НОВАТОР” 
Чисельність осіб Структура, % Показник 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Середньооблікова чисельність працю-
ючих працівників облікового складу, 2413 2447 2410 100 100 100 
з них працівники основної діяльності,
в т ч.: 

2294 2315 2270 95 95 94 

– робітники 1722 1737 1713 71 71 71 
– керівники 212 206 197 8,7 8,7 8 
– фахівці 352 364 352 15 15 14,7 
– службовці 8 8 8 0,3 0,3 0,3 

 
У 2007 році середньооблікова чисельність працюючих пра-

цівників облікового складу становила 2413 особи, з них працівників 
основної діяльності становила 2294 особи, з них робітники стано-
вили 1722 особи або 71 %, керівники – 212 або 8,7 %, фахівці – 352 
або 15 %, службовці – 8 або 0,3 %. У 2007 році в складі та структурі 
працюючих на підприємстві відбулися наступні зміни: збільшилась 
загальна чисельність персоналу на 21 особу за рахунок збільшення 
чисельності робітників та фахівців на 15 та 12 відповідно та скоро-
чення кількості керівників на 6 осіб. Відповідно до цих змін струк-
тура працюючих у 2008 році мала такий вигляд: робітники – 71 %, 
керівники – 8,7 %, фахівці – 15 %, службовці – 0,3 %. У 2008 році 
відбулось загальне скорочення працюючих на 45 осіб за рахунок 
скорочення чисельності робітників на 24 особи, керівників на 9, а 
фахівців на 12 осіб. Слід відзначити, що незмінною за досліджува-
ний період залишалась кількість службовців. У 2009 році структура 
персоналу з урахуванням відповідних змін становила: робітники – 71 %, 
керівники – 8 %, фахівці – 14,7 %, службовці – 0,3 %. Відповідні 
зміни вплинули також на показники динаміки руху робочої сили. 
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Процес управління підприємствами здійснюється шляхом 
реалізації певних функцій. Управління розглядається як процес, 
оскільки робота для досягнення мети за допомогою іншої – це серія 
безперервних взаємопов’язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама по 
собі є процесом, дуже важливі для успіху організації. Їх називають 
управлінськими функціями. Кожна управлінська функція сама по 
собі є процесом, тому що складається із серії взаємопов’язаних дій. 
Процес управління – це є загальна сума всіх функцій, а саме: пла-
нування; організація; мотивація; контроль. 

Оскільки в організації роботу виконують люди, то важливим 
аспектом функції організації є визначення, хто саме повинен викону-
вати кожне конкретне завдання із великої кількості тих, що існують в 
рамках організації. Керівник підбирає людей для конкретної роботи, 
делегуючи окремим людям завдання і повноваження, або право вико-
ристовувати ресурси організації. Ці суб’єкти делегування беруть на 
себе відповідальність за успішне виконання своїх обов’язків. Посту-
паючи таким чином, вони вважають себе підлеглими щодо керівника. 

Фактичний склад функцій управління встановлюється на ос-
нові вивчення нормативних документів, що діють на підприємствах: 
положення про підрозділи, посадові та інші інструкції та ін. Встанов-
лений фактичний склад функцій аналізується з точки зору їх відповід-
ності цілям діяльності підприємств, виробничо-господарським про-
цесам і техніко-економічним показникам їх роботи в ринкових умовах. 

Функція управління вважається необхідною, якщо її вико-
нання орієнтоване на розвиток конкретного об’єкту, сприяє реалі-
зації відповідної цілі діяльності підприємства. Вона безпосередньо 
пов’язана з проблемою організації апарату управління, вдоскона-
ленням всієї системи керівництва науково-технічною і виробничо-
збутовою діяльністю підприємства [4, с. 216]. Крім того, необхідні 
ще економічні важелі і інструменти, які дозволяють реалізувати ці 
функції досить повно і ефективно. 

Функції управління діяльністю і методи їх реалізації, не є не-
змінними. Вони постійно модифікуються і заглиблюються. Розви-
ток і поглиблення кожної з цих функцій управління відбувається не 
лише під дією внутрішніх закономірностей їх вдосконалення, але і 
під впливом вимог розвитку інших функцій [4, с. 277]. Будучи части-
ною загальної системи управління, кожна з функцій повинна вдос-
коналюватися в напрямі, що зумовлюється загальними цілями і за-
вданнями функціонування підприємства і розвитку організаційної 
структури управління в конкретних умовах [4, с. 277] (табл. 2.11).  
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Таблиця 2.11 
Склад і вміст функцій управління машинобудівних підприємств 

Цілі  
діяльності підприємства 

Виробничо-
господарський  

процес 
Фактичний склад функцій  
управління підприємством 

Техніко-економічні  
показники діяльності 

підприємства 
1. Техніко-технологічні: 
підвищення технічного рівня 
виробництва з досягненнями 
НТП 

Технічна підготовка 
виробництва  

Планування технічного розвитку ви-
робництва; стандартизація норм і па-
раметрів виробничого процесу; вдос-
коналення продукції; підвищення 
якості; сертифікація; облік і аналіз 
виконання плану науково-техніч-
ного розвитку 

Зростання рівня механізації 
і автоматизації виробництва; 
зростання активної частини 
ОПФ; питома вага продук-
ції вищої категорії якості 

2. Виробничі: 
підвищення ефективності вироб-
ництва за рахунок забезпечення 
динаміки роботи всіх підрозділів 
і рівномірного випуску продукції

Основне  
виробництво;  
допоміжне  
виробництво 

Розробка планів підготовки виро-
бництва спільно з іншими служба-
ми; оперативний облік і контроль 
процесу виробництва 

Динаміка виробництва;  
виконання плану з вироб-
ництва продукції 

3. Економічні: 
отримання прибутку за рахунок 
підвищення продуктивності 
праці, ефективного використання
ресурсів 

Маркетинг; фінансу-
вання; збут; реаліза-
ція; облік; експлуа-
тація; сервісне об-
слуговування; мате-
ріально-технічне 
постачання 

Формування плану основних техніко-
економічних показників, їх аналіз; 
фінансовий і бухгалтерський облік; 
планування заходів з підвищення 
рівня маркетингу і розширення рин-
ків збуту; організація матеріально-
технічного забезпечення виробництва

Підвищення рентабельності 
продукції; зростання обсягу 
чистого прибутку; розши-
рення дилерської мережі; 
зниження залишків сиро-
вини і матеріалів на скла-
дах 

4. Соціальні: 
підвищення задоволення працею, 
задоволення духовних і мате-
ріальних потреб, покращення 
умов праці 

Соціальні  
і побутові служби 

Планування, облік і аналіз кадрів; 
складання і облік виконання плану 
підвищення кваліфікації робітни-
ків; забезпечення техніки безпеки; 
організація охорони довкілля; 
участь робітників в управлінні 

Коефіцієнт плинності кад-
рів; втрати робочого часу; 
зменшення кількості робіт-
ників на гарячих і шкідли-
вих роботах 
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Аналіз розподілу функцій управління між структурними під-
розділами проводився нами також на основі вивчення документоо-
бігу і інформаційних потоків в системі управління, положення про 
підрозділи, посадових інструкцій працівників, стандартів підпри-
ємства, типових процедур виконання робіт і іншої діючої докумен-
тації. Ступінь централізації функцій управління і децентралізації 
(делегування) розглядалися з позиції раціонального поєднання ав-
тономії діяльності органів управління і координації з іншими для 
забезпечення розвитку підприємств в цілому. 

При цьому проводився аналіз наступних чинників:  
– виробнича структура підприємства; чим більший масштаб 

виробничих підрозділів, тим нижча міра централізації; 
– територіальне розташування структурних одиниць; чим 

більше територіальна роз’єднаність, тим нижче міра централізації; 
– рівень розвитку госпрозрахунку підрозділів; чим повніші 

госпрозрахункові відносини, тим нижча міра централізації; 
– рівень розвитку колективних форм організації і стимулю-

вання праці (що виражається в укрупненні об’єктів нормування, 
обліку, контролю тощо); 

– чим вищий рівень розвитку, тим нижча міра централізації;  
– рівень використання засобів обчислювальної техніки; чим 

він вищий, тим вище рівень централізації. 
Аналіз складу і кількості органів управління базується на 

результатах дослідження і кооперації. 
Проведена діагностика складу і кількості органів управління 

машинобудівних підприємств Хмельниччини показала, що основ-
ними недоліками їх управлінської діяльності є: 

– невідповідність підрозділів масштабу діяльності (ПЕВ, 
бюро раціоналізації, фінансовий відділ, відділ маркетингу і збуту), 
що позначається на результатах їх діяльності; 

– велика кількість підрозділів, підпорядкованих безпосе-
редньо головному інженеру; 

– розвиток в основному технічних служб і недостатній роз-
виток економічних; 

– слабке використання нововведених органів управління 
(правління, ревізійна комісія); 

– високий ступінь централізації, який не сприяє творчій ак-
тивності працівників. 

У структурі нерозвинутий третій функціональний рівень: 
функціональні служби представлені трьома спеціалістами, які до того ж 
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Таблиця 2.12 

Підвищення кваліфікації працівників на машинобудівних підприємствах Хмельниччини 
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
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Підвищили кваліфікацію, 
всього 279 24 105 26 317 25 98 173 226 29 100 33 215 24 103 30 206 21 96 28 
у т.ч.: 
– безпосередньо на виробництві 276 24 26 26 315 25 91 172 216 37 95 33 210 20 99 28 200 18 91 25 
– у навчальних закладах  
різних типів за договорами 3 – 1 – 2 – 7 1 10 2 6 – 5 4 4 2 6 3 5 3 
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закріплені за заводоуправлінням. Зараз відбувається скорочення 
рівнів до 4–5, що наближує безпосередніх виробників до вищого 
керівництва і дозволяє більш ефективно доводити стратегічні пла-
ни до нижчих ланок управління. 

Підбір співробітників, що зайняті в управлінні, здійснюється 
на конкурсній основі, що враховує не тільки кваліфікацію спеціаліста, 
але й знання законів ринку, нові бачення цілей підприємства. 

На підприємствах необхідно розвивати різні форми вироблення 
різних навиків в управлінні через підготовку і перепідготовку профе-
сіоналів. Чисельність спеціалістів говорить про науково-технічний 
потенціал підприємств. В сучасних умовах, коли технологій морально 
старіють за лічені місяці, слід мати дуже сильну науково-технічну базу. 

З таблиці 2.12 видно, що на машинобудівних підприємст-
вах Хмельниччини підготовка кадрів ведеться безпосередньо на 
виробництві це первина професійна підготовка і перепідготовка, а 
також підготовка за формами навчання. 

Управління конкурентоспроможністю персоналу в органі-
зації – це процес порівняння потреб підприємства у персоналі з на-
явним трудовим потенціалом і вибір форм впливу для приведення 
їх у відповідність. Під потребою організації у конкурентоспромож-
ному персоналі слід розуміти необхідні кількісний та якісний склад 
персоналу, який визначається відповідно до обраної стратегії 
управління підприємством. 

У процесі розроблення стратегії розвитку підприємства орга-
нізації доцільно поєднувати два підходи: “зверху–вниз” і “знизу–вверх”. 
Ці підходи мають свої сильні і слабкі сторони. У цьому зв’язку до-
цільно використовувати на підприємстві обидва підходи одночасно. 

Підхід “зверху–вниз” передбачає, що керівництво організації 
визначає загальну стратегію управління розвитком персоналу для всієї 
організації. Потім вона розбивається на стратегії та плани для кож-
ного з її підрозділів. Далі стратегія розвитку персоналу терміном до 
п’яти років передається у структурні підрозділи підприємства. На 
основі цієї стратегії кожний структурний підрозділ розробляє плани 
організаційно-технічних заходів на більш короткий період (1–2 роки). 

Відповідно до підходу “знизу–вверх” структурні підрозділи 
передають свої плани розвитку персоналу керівництву організації, 
яке затверджує їх у відповідному порядку. Наступний крок діагнос-
тики – оцінка і аналіз скорочення витрат на управління, аналіз чи-
сельності і оплати праці керівників, спеціалістів і технічних вико-
навців, форми стимулювання праці керівників. 
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Чисельність керівників і спеціалістів, зайнятих в управлінні 
машинобудівними підприємствами складає 17,3 % (8,2 % + 9,1 %) 
від загальної чисельності працівників. Такий показник говорить 
про недостатній розвиток управлінських структур, що веде до зни-
ження якості контролю над діяльністю підлеглих, завищеному за-
вантаженню керівників і відволіканню їх від стратегічного плану-
вання на вирішення, насамперед, оперативних задач. 

Таким чином, особливе значення набувають форми стимулю-
вання праці керівників. На підприємствах преміювання керівників 
здійснюється на основі “Положення про преміювання керівників, 
спеціалістів і службовців за результатами господарської діяльності”. 

Дане положення введено в цілях матеріальної зацікавленості 
керівників, спеціалістів, службовців в підвищенні ефективності ви-
робництва, зміцненні виробничої і трудової дисципліни, економії 
матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів, поліпшенні якості 
продукції і кінцевих результатах виробничої діяльності, отриманні 
додаткового прибутку. 

Основним показником для нарахування премії керівникам є 
виконання рівня рентабельності. Для допоміжних цехів і відділів 
підприємств премію слід нараховувати залежно від рівня рентабель-
ності підприємства. 

Ефективне функціонування організаційної структури управ-
ління визначає ефективну діяльність підприємства. Необхідно при-
вести у відповідність і урівноважити організацію виробництва і сис-
тему управління підприємством. Підприємству особливо важливо 
приділити увагу функції маркетингу. Щоб вижити підприємству в 
ринкових умовах, потрібно проводити маркетингові дослідження: 
на ринку важко продати товар, який не користується чи не буде 
користуватись попитом. 

У системі заходів щодо забезпечення ефективної роботи пі-
дприємств, переходу на новий шлях розвитку і господарювання 
важливе місце займає вдосконалення його організаційної структури 
управління. З появою нових форм взаємовідносин на товарному 
ринку і ринку капіталу виникає об’єктивна необхідність в чіткій і 
погодженій взаємодії, як всього виробничого комплексу, так і 
окремих їх ланок: проектно-конструкторських і технологічних під-
розділів, функціональних служб, виробничих і допоміжних цехів. 

Розробці ефективного організаційно-структурного механізму 
управління підприємством завжди передує обстеження і комплекс-
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ний аналіз їх характеристик. Ціль обстеження – виявлення позитив-
них і негативних факторів в системі виробництва і управління під-
приємством, під впливом яких склалась діюча організаційна струк-
тура управління. Аналіз матеріалів функціонуючих організаційних 
структур управління дає можливість визначити основні напрями 
покращання функціонування організаційної структури управління і 
служить основою для техніко-економічного обґрунтування і розробки 
технічного завдання на її удосконалення. 

За допомогою діагностики нами проаналізовані наступні 
характеристики (параметри) організаційної структури управління 
машинобудівних підприємств: 

– склад, зміст функцій управління и їх розподіл між орга-
нами управління; 

– склад і кількість органів управління; 
– ступінь централізації функцій управління; 
– кількість рівнів управління; 
– номенклатура управлінських рішень і їх трудомісткість; 
– чисельність різних категорій і посадових груп службовців; 
– кваліфікаційний склад керівників, спеціалістів, і службов-

ців, рівень і співвідношення розмірів заробітної плати, форм мате-
ріального і морального заохочення; 

– рівень автоматизації функцій управління.  
Організаційна структура управління підприємством має ві-

дповідати таким основним вимогам як: функціональний зміст про-
цесу управління; спеціалізація служб; забезпечення постійного роз-
витку підприємства; удосконалення управління, ефективне викори-
стання і впровадження новітніх досягнень науки, техніки і практи-
чного досвіду, розвиток форм самоуправління. 

Успіх роботи виробничого колективу в значній мірі зале-
жить від того, наскільки раціонально встановлені в ньому функціо-
нальні зв’язки і взаємовідносини між всіма учасниками трудового 
процесу, обумовлені прийнятою системою господарювання, фор-
мування плану виробництва, його підготовки і обслуговування, 
оперативного обліку, контролю і регулювання роботи, інакше, від 
якості управління в широкому розумінні цього слова. 

У нових умовах господарювання визначене коло питань, за 
якими управлінські рішення приймаються загальними зборами ак-
ціонерів товариства, радою акціонерного товариства, правлінням, 
трудовим колективом підприємства. 
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Вищим органом управління машинобудівним підприємст-
вом у відповідності до статуту визначені: загальні збори акціонерів, 
рада акціонерного товариства, правління товариства і ревізійна ко-
місія. Виконавчий орган, виконуючий керівництво поточною дія-
льністю, – правління, роботою якого керує голова. Він є також і 
генеральним директором підприємства. Чисельний склад правління 
визначений в кількості дев’яти чоловік, з яких двоє – заступники 
голови. Заступники голови правління і члени правління одночасно 
займають посади заступників генерального директора, до складу 
правління входить також головний бухгалтер, тобто склад прав-
ління сформований за професійною ознакою і охоплює всі основні 
напрямки діяльності акціонерного товариства. Правління розробляє 
і визначає перспективні і поточні напрямки діяльності, забезпечу-
ючи товариству прибуток. Правління в своїй діяльності підзвітне 
загальним зборам акціонерів і раді. Членам правління підпорядко-
вуються проектно-технологічні підрозділи, функціональні відділи, 
цехи, тобто практично всі підрозділи, що забезпечують життєдія-
льність акціонерного товариства. 

Особливе значення надається вимозі економічності органі-
заційної структури, що полягає у встановленні мінімально необхід-
них ланок і рівнів управління з врахуванням переходу від командно-
адміністративних методів керівництва до економічних, розвитку 
самоуправління і госпрозрахунку підрозділів, усунення структурних 
і документальних надлишків, скорочення чисельності працівників. 

Робочі нормативні документи, що забезпечують функціо-
нування організаційних структур управління, статут акціонерного 
товариства, положення про підрозділи і посадові інструкції. 

Ефективність роботи багато в чому залежить від компетент-
ності органів управління. 

Нами пропонується запровадити на машинобудівних під-
приємствах центри прибутку. Основна задача центрів прибутку – 
максимізувати прибуток в близькій перспективі і визначати страте-
гічні цілі. Така система управління забезпечує швидкість реакції на 
підвищення, конкурентоспроможності продукції, а отже, відповідно, 
і максимальну ефективність виробництва. Створення такого виду 
виробництв забезпечує процес розподілу стратегічної відповідаль-
ності між декількома рівнями загального керівництва. 

Керівництво виробництв, як центрів прибутку, має повну 
господарську самостійність: від укладення договорів і контрактів до 
виготовлення і відвантаження продукції та отримання за неї коштів. 
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Директор центру прибутку несе повну відповідальність за 
прибуток і збитки; має повну свободу розпоряджатися наявними в 
своєму підпорядкуванні матеріалами і трудовими ресурсами, всім 
потенціалом виробництва. Він керує так, щоб отримати прибуток 
від виготовленої і реалізованої продукції. 

Економічні центри прибутку є особливими ланками під-
приємства, що володіють визначеною оперативно-господарською 
самостійністю і втілюють свою діяльність на принципах господар-
ського розрахунку. До їхнього складу додатково зараховані бюро 
бухгалтерського обліку і аналізу виробництва. 

Для оперативного регулювання ходу виробництва, своєчас-
ного виготовлення замовлень споживачів і загрузки виробничих 
потужностей, а також для підготовки оперативної інформації по 
всіх виробництвах на базі виробничого управління організований 
координаційний центр виробництв. 

Організація спеціалізованих виробництв проведена з враху-
ванням реальної обстановки і об’єктивних тенденцій, що виплива-
ють з характеру виробництва і підтверджуються ринковими відно-
синами; високій ефективності виробництва сприяє підвищення опе-
ративності керівництва, посилення відповідальності працівників 
апарату управління виробництвом за доручену справу. 

Практика показує, що такого роду структура управління 
виробництвом забезпечує комплектність і пропорційність вироб-
ництв, а також правильне використання переваг як технологічної, 
так і предметної спеціалізації і кооперації, охоплює весь комплекс 
технологічних процесів – від розробки технічної документації, пе-
реробки вихідних матеріалів до збирання і випробування облад-
нання. Своєчасно виконуються основні функції управління – опе-
ративно-календарне планування, організація і регулювання вироб-
ництва, облік і контроль всього комплексу. 

Підхід до оцінки ефективності організаційної структури ви-
значається її роллю як характеристики системи управління. Отже, 
оцінка організаційних факторів, що відображає взаємозв’язок ефек-
тивності діяльності виробничої організації в цілому, ефективності 
системи управління і її організаційної структури, визначається на-
ступним: ефективність діяльності виробничої організації залежить 
від ефективності функціонування системи управління, обумовленої 
раціональністю побудови апарату управління, найважливішою ха-
рактеристикою якого є якість організаційної структури. 
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Надійність апарату управління в цілому характеризується його 
безвідмовним (відповідним поставленим цілям) функціонуванням. 
Якщо рахувати якість визначення цілей й постановки проблем до-
статньою, то надійність апарату управління може відносно цілком 
характеризуватися його ретельністю, тобто можливістю забезпечу-
вати виконання планових завдань в рамках встановлених термінів і 
виділених ресурсів. Для оцінки ретельності апарату управління і 
його підсистем можуть використовуватись такі показники як рівень 
виконання планових завдань і дотримання затверджених нормати-
вів, відсутність відхилень при виконанні директивних вказівок, по-
рушень адміністративно-правового регламенту і інші показники. 

Оперативність прийняття управлінських рішень характери-
зує своєчасність виявлення управлінських проблем і таку швид-
кість їх вирішення, яка забезпечує максимальне досягнення постав-
лених цілей при збереженні стійкості налагоджених виробничих і 
забезпечуючих процесів. 

Гнучкість структури управління характеризує властивість 
органів апарату управління змінювати у відповідності з виникаю-
чими проблемами свої ролі в процесі прийняття рішень і налаго-
джувати нові зв’язки, не порушуючи властивої даній структурі 
упорядкованості відносин. В принципі, гнучкість структури управ-
ління може оцінюватись за різноманітністю форм взаємодії управ-
лінських органів, за номенклатурою підрозділів, які вирішують за-
дачі, за рівнем централізації відповідальності і іншими ознаками. 

Важливими вимогами, які повинні бути реалізовані при фор-
муванні системи показників для оцінки ефективності організацій-
ної структури, є забезпечення структурно-ієрархічної відповідності 
показників системи цілям організації, здатність адекватного відоб-
раження динамічності керованих процесів, збалансованість і несу-
перечність показників. 

Однак, процес формування ефективного організаційно-струк-
турного механізму повинен бути безперервним і відповідати стра-
тегічним задачам і зовнішнім умовам. Наступним кроком з удос-
коналення організаційної структури машинобудівних підприємств 
пропонується визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів 
на процеси ефективного управління персоналом підприємства. 

Необхідною умовою розв’язку поставлених задач є ство-
рення такої системи управління підприємством, яка дозволяла би 
втілювати управління вартістю і контроль за витратами виробництва 
і собівартістю продукції, а також забезпечувати підвищення ефек-
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тивності виробництва і насичення ринку конкурентоспроможною, 
що користується попитом продукції, і що приносить максимальний 
прибуток необхідний для функціонування підприємства і посилення 
матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні якості роботи. 

 
 
2.2. Зовнішні та внутрішні фактори  
ефективного управління персоналом 

 
 
Особливу актуальність організаційна структура як чинник, що 

впливає на ефективність управління персоналом на підприємстві, 
набуває в процесі розробки концептуально нової моделі та механізмів, 
що забезпечують гармонійну пропорцію між ефективністю управ-
ління персоналом, виробництвом та споживанням продукції на ринку. 

Враховуючи посилення впливу даного чинника на роботу 
машинобудівних підприємств, виникає необхідність в аналізі транс-
формацій організаційних структур управління підприємствами, ви-
явленні сучасних тенденцій в їх еволюції. 

Аналіз багатьох наукових праць показав, що результати 
проведених досліджень висвітлюють окремі підходи та методи 
управління персоналом, не звертаючи уваги на взаємовплив факто-
рів розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища та особливос-
тей поведінки учасників процесів. 

З точки зору сучасної теорії управління підприємство являє 
собою самоорганізуючу систему у всіх виявах внутрішнього сере-
довища, що має на увазі ліквідацію багаторівневої ієрархії, форму-
вання центрів прибутку шляхом усунення дублювання управлінсь-
ких рішень в управлінні персоналом та виробництвом і збутом, фор-
мування сегментів виробничо-збутової сфери. 

Оптимальна організаційно-управлінська система, яка змо-
дельована у відповідності до ефективного співвідношення внутріш-
ніх та зовнішніх факторів, повинна створюватися на базі принципу 
багатоаспектності, щоб ефективно контролювати складні ринки 
збуту і раціонально використати ресурси. 

Підприємствам доцільно оцінювати міру адекватності орга-
нізаційно-економічного механізму управління підприємством до умов 
внутрішнього і зовнішнього середовища, а результати цієї оцінки 
використати при прийнятті рішень щодо вибору організаційних 
структур, задля забезпечення ефективності управління персоналом. 
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Організаційна структура пов’язана і з технологіями, що ви-
користовуються. Так, складні наукомісткі та інформаційні технології 
потребують творчої праці й оперативного прийняття відповідальних 
рішень на робочих місцях. Це можливо лише в рамках горизонталь-
них зв’язків і органічних організаційних структур. Горизонтальні 
зв’язки компенсують інертність вертикальних структур. Доповнення 
ж вертикальних структур горизонтальними призводить до їхнього 
симбіозу. Частина повноважень вертикальних структур делегується 
горизонтальним зв’язкам, у результаті чого система стає органіч-
ною в процесі забезпечення ефективності управління персоналом. 

Специфіка проблеми проектування та моделювання організа-
ційної структури управління полягає в тому, що вона не може бути 
адекватно представлена у вигляді задачі формального вибору якнай-
кращого варіанту організаційної структури по чітко сформульованому, 
однозначному, математично вираженому критерію оптимальності. 

Процес організаційного проектування полягає у послідовності 
зближення реальних структур до моделі раціональної структури 
управління, що вибрана із запропонованих моделей та може бути 
адаптованою за результатами поведінкових моделей. На рис. 2.5 
представлена концептуальна схема впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів на загальну та поведінкові моделі ефективності управління.  

 
 

Рис. 2.5. Взаємовплив зовнішніх і внутрішніх факторів 
на загальну та поведінкову моделі управління 

 
Експертний аналіз запропонованих варіантів організаційної 

структури з погляду організаційної забезпеченості досягнення кож-
ної з цілей, дотримання принципу однорідності цілей, встановлюва-
них кожному підрозділу, визначення відносин керівництва, підлег-
лості, кооперації підрозділів, виходячи із взаємозв’язків їх цілей тощо. 

Метод організаційного моделювання є розробкою формалі-
зованих математичних, графічних, машинних та інших відображень 
розподілу повноважень і відповідальності в організації, що є базою 

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

Загальна організаційна структура управління підприємством 

Поведінкові моделі на рівні учасників виробничих процесів 
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для побудови, аналізу і оцінки різних варіантів організаційних 
структур за взаємозв’язками їх змінних. 

Організаційна структура підприємства взаємозалежна з його 
численними підсистемами і потоками. Вона впливає і на інші струк-
тури, наприклад функціональну, виробничу, технологічну, інфор-
маційну. Результати аналізу сучасних організаційних структур ус-
пішних західних підприємств підтвердили активне впровадження 
таких сучасних концепцій менеджменту як менеджмент якості; уп-
равління проектами; інноваційний менеджмент тощо. Нові методи 
управління для українських підприємств є регулярними для сучас-
них підприємств західних країн. Це обумовлює активне впрова-
дження нових структурних моделей та методів управління. 

За результатами моделювання загальних організаційних 
структур коректуються поведінкові моделі і, навпаки, вносяться 
зміни в загальну організаційну структуру. Оптимальна модель по-
винна бути вибрана за показниками, які чітко обумовлюють ефек-
тивність управління за допомогою вибраних поведінкових і загально-
організаційних моделей. Такі показники не повинні викликати про-
тиріччя між собою, а доповнювати один одного.  

Таким чином, методику комплексного моделювання пове-
дінки працівників з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх фак-
торів розвитку організації можливо представити у такому вигляді: 

1. Визначення зовнішніх та внутрішніх факторів. 
2. Формування банку моделей організаційних структур та 

аналіз впливу визначених факторів. 
3. Формування банку поведінкових моделей діяльності учас-

ників виробничих та управлінських процесів та аналізу впливу ви-
значених факторів. 

4. Формування взаємозв’язків між представленими моделями 
та визначення показників вибору оптимальних моделей. 

5. Коригування моделей за результатами аналізу.  
Як свідчить практика, найбільш слабкою ланкою в госпо-

дарському механізмі багатьох машинобудівних підприємств є стан 
організаційно-управлінських факторів. У тої же час, адекватна пе-
ребудова внутрішнього середовища підприємств галузі, поряд із 
оновленням виробничої бази, неодмінно повинна передбачати мо-
дернізацію та підвищення їх загального управлінського потенціалу.  

Одним з основних організаційно-управлінських чинників, що 
обумовлюють стан внутрішнього середовища машинобудівного під-
приємства, є організаційна структура управління, тому вони визна-
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чаються, у першу чергу, виробничою структурою, що склалася. За 
даними річних звітів ВАТ, розташованих в мережі Інтернет, автором 
проведено аналіз головних факторів, що на думку керівників ма-
шинобудівних підприємств Хмельниччини впливають на систему 
управління. Було проаналізовано фактори значного, середнього та 
незначного впливу на діяльність семи машинобудівних підпри-
ємств. Дані підсумкової таблиці визначення впливових факторів за 
групами (табл. 2.13) свідчать, що більшість підприємств вважає, що 
фінансово-економічні фактори є найбільш впливовими у системі 
організаційно-структурного управління.  

 

Таблиця 2.13 
Фактори впливу на формування структури управління  

машинобудівних підприємств 
Група факторів впливу  Кількість названих факторів групи 

Фінансово-економічні 28 
Функціонально-управлінські 26 
Виробничо-технологічні 24 
Соціальні 18 
Екологічні 12 

 

Другими за критерієм значимості визнані функціонально-
управлінські, третіми – виробничо-технологічні фактори. Близько 
до цієї групи за кількістю названих – соціальні фактори. Менший 
вплив на організаційне управління, за думкою керівників дослі-
джуваних підприємств, мають екологічні фактори.  

Графічне зображення факторів впливу на структуру управ-
ління машинобудівними підприємствами наведено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Формування організаційно-структурного механізму управління 
машинобудівних підприємств 
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Деякі фактори, що належать до визначених груп, називаються 
багатьма респондентами, що дає можливість виділити їх як найбільш 
впливові. Перелік цих факторів із належністю до групи та частотою 
вказування у звітах акціонерних товариств подано у таблиці 2.14. 

 

Таблиця 2.14 
Значущість факторів впливу на формування організаційної структури 

управління машинобудівними підприємствами 

Фактор впливу 
Кількість балів, 

наданих  
респондентами 

І. Фінансово-економічні   
Податковий тиск 10 
Дефіцит коштів 8 
Зростання тарифів на енергоносії 5 
Зміни ринку збуту та постачання 3 
Відсутність довгострокових замовлень 2 

ІІ. Функціонально-управлінські  26 
Структура управлінських робіт 7 
Трудомісткість управлінських робіт 6 
Регламентовані строки виконання управлінських робіт 5 
Специфіка управлінських робіт 3 
Охоплення управлінськими роботами об’єктів управління 2 
Норми керованості лінійних керівників 2 
Інформаційні зв’язки між управлінськими роботами 1 

ІІІ. Виробничо-технологічні   
Впровадження нового обладнання і технологій 8 
Несвоєчасне постачання сировини/комплектуючих 5 
Зменшення обсягів виробництва у зв’язку з кризою 3 
Якість продукції 3 
Значна енергоємність технологічного процесу 2 
Галузева монополізація 2 
Зростання конкуренції 1 

IV. Соціальні   
Нестача фахівців достатнього рівня кваліфікації 6 
Утримання соціальної сфери підприємства 5 
Відсутність захисту вітчизняного виробника 2 
Збільшення кількості пенсіонерів (старіння кадрів) 1 
Необхідність створення належних умов праці  
на кожному робочому місці 4 

V. Екологічні   
Екологічні вимоги до виробництва продукції 5 
Стандарти серії ISO в дотриманні екологічності продукції 7 
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Проведений аналіз свідчить, що незважаючи на скарги під-
приємств на нестачу коштів, податковий тиск, зменшення обсягів 
виробництва у зв’язку з кризою і зменшенням потенційних покуп-
ців та іншими фінансово-економічними факторами, на першому 
місці постає фактор впровадження нового обладнання та техноло-
гій, що свідчить на виробничу орієнтацію нових підприємств поча-
ток процесів реструктуризації виробництва, запровадження нових 
технологій, перехід на нову конкурентоспроможну продукцію, як 
необхідні умови виживання в сучасних ринкових перетвореннях. 

Вагомим фактором, на думку респондентів, залишається 
податковий тиск. Практично однакову вагу мають фактори енергоміст-
кості виробничих процесів зменшення обсягів виробництва, що по-
казує особливості роботи підприємств в ринкових умовах, про це свід-
чить і наявність факторів реструктуризації галузевої політики, високі 
кредитні ставки, зміна ринку збуту та постачання, невідповідність 
цін на внутрішньому ринку, залежність від коливань попиту тощо. 

Серед соціальних факторів слід виділити низьку плато-
спроможність населення, нестачу фахівців достатнього рівня ква-
ліфікації, необхідність утримання соціальної сфери, збільшення 
кількості пенсіонерів. Останні два фактори вперше називаються 
підприємствами серед впливових. Таке становище потребує уваги 
не тільки керівників підприємств, а й розгляду їх у комплексі захо-
дів щодо становлення організаційної структури системи управління 
підприємствами галузі. 

Формування оргструктури управління – поступовий пошук 
найбільш ефективного поєднання організаційних змінних. Чинники, 
які впливають на цей процес, поділяють на такі групи факторів: 

– зовнішнього середовища (суспільно-економічні, державно-
правові, міжнародні відносини, постачальники, споживачі, конку-
ренти, відносини з партнерами); 

– науково-технічного середовища; 
– стратегічного вибору керівництва організації по відно-

шенню до її цілей; 
– внутрішньовиробничі (технологія процесів виробництва та 

його тип; організація виробничого процесу); 
– внутрішні управлінські (методи управління, технологія 

процесів управління); 
– виробничого персоналу (людський фактор). 
М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі пропонують поділяти 

фактори зовнішнього середовища на дві групи [5]: 
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– прямого впливу – фактори, що безпосередньо впливають 
на діяльність підприємства і залежать від цієї діяльності. До них від-
несемо споживачів, постачальників, зовнішніх акціонерів, інвесто-
рів, банки, органи державної влади, місцеві адміністрації, громад-
ськість, тобто усіх зовнішніх стосовно акціонерного товариства 
учасників корпоративних відносин; 

– непрямого впливу – фактори, що впливають не безпосе-
редньо, а через визначені механізми і відносини. До них можна ві-
днести соціальні умови, екологічне середовище, стан економіки і 
споживчого ринку, нормативно-правову базу, міжнародні події. 

З іншого боку, на вибір типу організаційних структур впли-
вають такі групи факторів (рис. 2.7). В першу групу факторів об’єд-
наємо етичні, культурні цінності та норми зовнішнього середовища. 
Культурний комплекс відносин із зовнішнім середовищем являє 
собою особливу сукупність цінностей і норм [6]. 
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Рис. 2.7. Фактори впливу на різні типи  
організаційної структури підприємства 

 

Другу групу факторів складають владні відносини, система 
підпорядкування і контролю на підприємстві. 

Третя група факторів визначається організаційною поведін-
кою та особистістю індивідів. Поведінковий комплекс охоплює норми 
і цінності, які пов’язані з певними відносинами на підприємстві. 

Четверта група факторів впливу на ефективність управлінсь-
ких рішень – це формальна організаційна структура і організаційні 
процеси. Вони містять у собі основні принципи побудови організа-
ції, етичні норми, що включені в основні документи і правила, етич-



 
Розділ 2. Організаційно-структурний механізм управління підприємством 

 

 93

ний кодекс, який доводиться до відома працівників підприємства, 
правила добору і підготовки працівників. 

Безперервна адаптація до змін у зовнішньому і внутрішньому 
середовищі – необхідна умова ефективного управління сучасними 
підприємствами [7]. На практиці більшість структур підприємств є 
не оптимальними і заходи щодо удосконалення організаційної 
структури спрямовані на усунення протиріч і дублювання у внут-
рішніх взаємодіях, вирішення проблем, що виникли через недоско-
налість структури. Ефект від заходів щодо удосконалення організа-
ційної структури підприємства полягає в скороченні непродуктив-
них витрат, перегрупуванню персоналу, поліпшенні методів взає-
модії зі старими клієнтами, підвищенні ефективності роботи з но-
вими клієнтами, вивільненні керівництва від рутини для вирішення 
саме стратегічних задач, у більш ефективному розподілі капіталу. 

Залежності між окремими факторами зовнішнього і внутріш-
нього середовища підприємства і типом його організаційної струк-
тури було досліджено в роботах вітчизняних та закордонних вче-
них. Однак досі немає єдності у думках, які саме фактори внутріш-
нього і зовнішнього середовища підприємства впливають на вибір 
організаційної структури. Проведені дослідження носили в основ-
ному описовий характер і вивчали залежність організаційної струк-
тури тільки від одного або двох параметрів середовища, припускаючи 
при цьому незмінність інших факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища. Таким чином, питання вибору організаційної структури 
в умовах спільної дії багатьох факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища, що характерно для ринкових умов функціонування 
машинобудівних підприємств, залишаються слабо дослідженими. 

Первісними факторами впливу на організаційні структури є 
фактори зовнішнього середовища. Розглянемо застосування ситуа-
ційної методології для інтуїтивно-експертного вибору найбільш раціо-
нального типу організаційної структури. Результати аналізу впливу 
ситуації із зовнішнього середовища на ступінь централізації, фор-
малізації, складності і вибір організаційної конфігурації зведено в 
таблиці 2.15. Безперервна адаптація до змін у зовнішньому середовищі 
є необхідною умовою ефективного управління сучасними під-
приємствами, тому першим кроком в організаційному проектуванні 
на основі ситуаційного підходу повинне бути проведення аналізу 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що 
впливають на формування організаційної структури, ступінь її 
централізації, формалізації і складності.  
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Таблиця 2.15 
Вплив зовнішнього середовища на ступінь централізації, формалізації  
та організаційної диференціації при виборі організаційної структури 
Ситуація в 
зовнішньому 
середовищі 

Формалі-
зація 

Організаційна 
диферен-
ціація 

Центра-
лізація Структура 

1 Висока Середня Висока Лінійна, функціональна 
2 Висока Середня Середня Функціональна, дивізійна 
3 Середня Висока Середня Лінійна, дивізійна 
4 Середня Висока Низька Функціональна, дивізійна 
5 Низька Середня Висока Лінійна, командна 
6 Низька Низька Низька Матрична, командна 
7 Середня Середня Висока Лінійна, функціональна 
8 Середня Середня Низька Матрична, командна 
9 Низька Низька Висока Лінійна 

 

Ситуаційну методологію із застосуванням експертних ме-
тодів доцільно застосувати для аналізу організаційно-структурного 
механізму реалізації конкурентних стратегій із урахуванням таких 
параметрів як: стиль управління, розмір підприємства, технологія, 
стан зовнішнього середовища, рівень централізації, формалізації, 
складності, інформаційні потреби. Взаємозалежність виділених фак-
торів і їхній вплив на вибір організаційної структури можна пред-
ставити у наступному вигляді (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Взаємозв’язок факторів внутрішнього  
і зовнішнього середовища, що визначають організаційну структуру 
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На другому етапі експерти, консультанти по управлінню, 
надають кожному правилу визначену вагу, що відбиває думку екс-
перта про силу впливу кожного конкретного фактора внутрішнього 
і зовнішнього середовища на параметри системи управління. 

На третьому етапі експертна система використовується кон-
сультантами по управлінню для формування ефективного організа-
ційно-структурного механізму управління конкретного підприємства. 
Вхідними даними для експертної системи є конкретні значення фак-
торів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. На 
основі цих даних експертна система пропонує декілька найбільш до-
цільних у конкретних умовах господарювання даного підприємства 
параметрів структури управління. Організаційна конфігурація в рам-
ках даної системи ґрунтується на класифікації організаційних струк-
тур. Програмна реалізація експертної системи засобами сучасних ін-
формаційних технологій надасть можливість використання розроб-
леної системи для створення проекту структури управління конкрет-
ного підприємства, що підтримує його конкурентні стратегії. Якщо 
здійснити аналіз впливу інших факторів на оргструктуру управління 
конкретних семи підприємств машинобудування Хмельниччини то 
для багатофакторної кореляційної моделі оцінки ефективності орг-
структури управління (Y) слід відібрати такі конкретні чинники: Х1 – 
обсяг продажів; Х2 – виручка від реалізації; Х3 – чисельність апарату 
управління; Х4 – рентабельність; Х5 – витрати на оплату праці; Х6 – 
матеріальні витрати. 

Кореляційний зв’язок з достатньою виразністю і повнотою 
проявляється тільки в масі спостережень. Точний результат можна 
досягти тільки за умови великої кількості досліджуваних об’єктів 
(табл. Е.1, додаток Е). 

Складемо модель загального вигляду. 
У результаті обробки статистичних даних отримана на-

ступна регресійна статистика (рис. Е.1 та Е.2, додаток Е): 
 

Y = 204227,5 – 0,2X1 – 0,3X2 – 38,4X3 + 0,015X4 – 0,5X5 + 1,5X6. 
 

Регресійні коефіцієнти поліному показують ступінь впливу 
факторів на значення функцій відгуку. Ця модель дозволяє визначити 
найбільш значущі фактори для ефективності організаційної струк-
тури управління. Наведені графіки є ілюстрацією цих залежностей. 

Після проведення за запропонованою методикою розрахунків 
ефективності оргструктури управління з ряду окремих коефіцієнтів і 
узагальнюючим показником можна зробити висновок: кількісні фак-
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тори не дають повної картини оптимальності організаційної структури 
управління. Повинні бути присутнім якісні характеристики, що вира-
жають дії іншого порядку на оргструктуру управління підприємством. 

При формулюванні цілей підприємства необхідно врахувати 
основні вимоги, яким вони повинні відповідати [8; 9]: 

– досяжність – можливість реалізувати цілі в реально вста-
новлений часовий період за певних умов і ресурсах;  

– гнучкість – можливість модифікації і коректування з ура-
хуванням вимог і умов внутрішнього і зовнішнього середовища; 

– вимірність – наявність кількісних критеріїв для оцінки рівня 
досягнення мети; 

– конкретність – специфічність, що допомагає однозначно 
визначити напрямок розвитку корпорації. Результати досягнення 
мети повинні бути чітко зафіксовані, визначені терміни, виконавці і 
відповідальні особи (структурні підрозділи); 

– сумісність – усунення конфлікту цілей, поділ коротко- і 
довгострокових цілей, розподіл ресурсів; 

– прийнятність – адаптація цілей до інтересів і потреб всіх 
економічних агентів (як усередині корпорації так і поза нею), що 
беруть участь у досягненні мети.  

Однак незважаючи на широке застосування цільового під-
ходу та його популярність у науковій літературі, він має певні не-
доліки, які полягають у наступному: 

– труднощі у визначенні пріоритетів і відносних рангів ці-
лей, ув’язування кінцевих і проміжних цілей, виявлення і виміри 
факторів, що впливають на їхнє досягнення, взаємозв’язок одно- і 
багатокритеріальних підходів до досягнення цілей; 

– проблеми з точним виміром і фіксацією досягнення цілей; 
– неформальна організація часто не налаштована на раціо-

нальне досягнення формальних цілей;  
– не завжди зрозуміло, чиї саме цілі представлені в об’єктно-

цільовій моделі. 
Системний підхід визначає корпоративне підприємство в 

оцінці ефективності як відкриту систему. Таке уявлення підкрес-
лює взаємодію між різними частинами корпорації і зовнішнім се-
редовищем, тому що вони спільно впливають на ефективність. Мак-
симізація критеріїв, що продиктовані підприємству з боку зовніш-
нього середовища, забезпечує його виживання в ринковому просторі. 

У системному аспекті важливі чотири основні категорії, що 
впливають на ефективність управління підприємством: 
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1) організаційні характеристики (структура і технологія); 
2) характеристики навколишнього середовища (економічні 

і ринкові умови); 
3) особливості організаційної поведінки (рівень виконав-

ської дисципліни й організаційна культура); 
4) особливості стилю управління і методів адміністрування.  
Ці чотири групи змінних повинні бути взаємопов’язані фо-

рмування ефективної оргструктури підприємства. 
Системний підхід до вирішення проблеми оцінки ефектив-

ності виражається в наступному: 
– розгляді підприємства як відкритої системи і поділі харак-

теристик її зовнішньої і внутрішньої ефективності (стосовно сере-
довища і ресурсів); 

– оцінці ефективності, що охоплює всі головні компоненти 
систем (виходи, входи, перетворення і зворотний зв’язок); 

– переході від одно- до багатокритеріальної оцінки ефек-
тивності; 

– використанні загальносистемних і особливих характерис-
тик: показників досягнення результатів і показників стану системи, 
пошуку шляхів узгодження критеріїв. 

У системному підході кінцева мета не ігнорується, але вона 
є тільки одним з елементів у більш складному наборі критеріїв. Си-
стемна модель зосереджена на критеріях, що забезпечують вижи-
вання корпорації в довгостроковому періоді, зберігаючи стабільність 
внутрішнього соціуму і успішно взаємодіючи з зовнішнім середо-
вищем. Цей підхід більш зосереджений не на визначених цілях, а 
на засобах, необхідних для їхнього досягнення. 

Вимірниками критеріїв у рамках системного підходу мо-
жуть бути співвідношення: вихід/вхід, перетворення/вхід, перетво-
рення/вихід, зміни на вході/вході та ін.  

Внутрішньоорганізаційний підхід має визначати ефективне 
управління як внутрішню координацію, стабільність, погодженість 
усіх процесів, при якому поставлені завдання будуть виконані оп-
тимальним способом при мінімальних витратах. В основі такого 
підходу лежить тип підприємства, система контролю і координації, 
ступінь централізації і регламентації, прийнятий в організації.  

На машинобудівних підприємствах бюрократичного типу, 
загальноприйнятими критеріями внутрішньоорганізаційної ефектив-
ності, які визначає Дж. Обер-Кріс [10], є: 
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– єдність управління, єдність підпорядкування, обмеження 
числа підлеглих у одного керівника, поділ праці, визначення і за-
кріплення функцій, оптимізація кількості рівнів управління, поділ 
обов’язків, повноважень і відповідальності, оптимальний баланс 
між централізацією і децентралізацією, якість і швидкість інформа-
ційного забезпечення, скорочення кількості помилок в управлінсь-
ких рішеннях, скорочення часу рішення задач управління, зниження 
витрат, створення міцної корпоративної культури і позитивного 
організаційного клімату; 

– дотримання групового духу, групової лояльності і групо-
вої роботи; 

– забезпечення конфіденційності, довіри та ефективних ко-
мунікацій між працівниками і керівниками; 

– прийняття рішень на підставі інформації від джерел роз-
ташованих на будь-якому рівні організаційної структури; 

– розмивання горизонтальних і вертикальних зв’язків; мож-
ливість службового зростання і розвитку, створення ефективних ро-
бочих груп; 

– взаємодія між корпорацією і її частинами з метою вироб-
лення єдиних проектних рішень в інтересах організації; 

– гнучкість управління, швидка реакція на внутрішні і зов-
нішні зміни. 

Внутрішньоорганізаційний підхід є ефективним засобом для 
забезпечення і оцінки гармонійного функціонування підприємства 
на рівні міжособистісних і міжгрупових відносин, де людський фак-
тор є джерелом конкурентних переваг. 

Кожен працівник має відношення до функціонування під-
приємства і, як правило, має частину капіталу (у вигляді акцій, ви-
даних кредитів, заробітної плати). Відповідно до конкурентного 
підходу, ефективність корпорації може бути оцінена як ступінь за-
доволення інтересів зацікавлених осіб. Однак кожен учасник має 
свій критерій ефективності, що відповідає різної зацікавленості 
його в діяльності корпорації. У цілому діяльність корпорації можна 
розглядати як рівнодіючу невеликого числа економічних агентів, 
безпосередньо зацікавлених у її результатах.  

Сучасне використання конкурентного підходу до організа-
ційної структури підприємства засновано на виборі стратегічних 
партнерів у зовнішньому середовищі, від яких найбільшою мірою 
залежить існування підприємства. При такому підході акцент ста-
виться на задоволенні вимог не всіх зацікавлених сторін, а тільки 



 
Розділ 2. Організаційно-структурний механізм управління підприємством 

 

 99

стратегічних, які можуть загрожувати виживанню підприємства. 
Задача відділення стратегічних партнерів у зовнішнім середовищі 
підприємства легко формулюється, але важко виконується. На 
практиці навколишнє середовище змінюється швидко, і сьогодніш-
ній стратегічний партнер завтра не впливає на підприємство. Проб-
лемою є також одержання і аналіз достовірної інформації щодо ці-
лей і очікувань виявлених партнерів. 

Отже, вирішення проблеми оптимальності оргструктури управ-
ління підприємством потребує аналізу і класифікації факторів внутріш-
нього і зовнішнього середовища, що впливають на її функціонування. 

Вдале поєднання об’єму та різноманіття, масштабу і охоп-
лення змушує керівників ретельно аналізувати структуру їхніх ор-
ганізацій [11, с. 212]. 

Фактори, зображені на рис. 2.9, впливають на рішення про 
формування оргструктури управління через ті компоненти, які 
включає кожен цикл. 

 

 
 

Рис. 2.9. Фактори впливу на формування  
оргструктури управління підприємства 

 
Керівники повинні завжди аналізувати поточний і майбут-

ній розподіл сил і вимоги до розвитку окремих служб чи підрозді-
лів організації. 

Ефективність діяльності організації здебільшого залежить 
віт того, наскільки вона адаптивна до зовнішнього середовища, на-
скільки гнучкі і рухливі її структури, та від її готовності до вве-
дення інновацій [12, с. 395]. 

Внутрішньовиробничі і управлінські фактори:
– невизначеність у термінах;  
– початок робіт та місце їх виконання;  
– невизначеність у способі виконання робіт

Зовнішнє середовище: 
– труднощі середовища 
– динаміка середовища 

Поведінка виробничого персоналу:
– потреби; 
– кваліфікація; 
– мотивація 

Стратегічний вибір: 
– спосіб управління; 
– типи споживачів; 
– вид ринкової реалізації; 
– розміщення виробництва 
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Зовнішнє середовище підприємства в цілому та окремі га-
лузі його діяльності проходять певну еволюцію, яка посилює не-
стабільність умов господарювання [3; 13–16]. 

Досягнути успіху зможуть лише ті підприємства, котрі зу-
міють пристосуватися до різких змін умов. Професор Л.І. Євенко 
стверджує, що в 70- та 80-ті роки ХХ ст. характерним був інтенсив-
ний пошук взаємозв’язків між типами середовища та різноманіт-
ними формами управління [17, 18]. 

Основними ознаками зовнішнього середовища підприємства 
є складність та динаміка. Складність зовнішнього оточення визна-
чається кількістю факторів, які впливають на проектування органі-
зації та наскільки ці фактори подібні між собою. Динаміка зовніш-
нього оточення характеризується швидкістю зміни факторів, що 
впливають на формування оргструктури управління.  

Необхідними передумовами пристосування підприємств до 
умов ринку є: зміна їхньої структури, власника та правового статусу. 
Головною особою таких перетворень є підприємець, який створює 
нове підприємство чи купує та перебудовує діюче (або лише його 
частину) в межах діючого законодавства [19, 20]. 

Формування оргструктури управління пов’язане з таким 
напрямом, як поділ праці. Якість знань з перетворення об’єкта діяль-
ності та використання відповідних технологій впливає на ефектив-
ність організації. Розвиток технологій за останні роки має інтенсив-
ний характер (ЕВМ, верстати з ЧПУ, ППС, роботи). Це змусило ке-
рівників звернути увагу на взаємозв’язок між структурою організа-
ції та технологіями виробництва. 

Стосовно опису і аналізу стосунків між технологією роботи 
і проектуванням організації використовуються такі змінні як неви-
значеність у термінах початку робіт і місцях їх виконання, невизна-
ченість у способі виконання роботи. Із зміною стратегії перед орга-
нізацією виникають нові проблеми, вирішення яких безпосередньо 
пов’язано з формуванням нової оргструктури управління. Відмова 
від проектування призводить до того, що підприємство не в змозі 
досягти прийнятих ним напрямів і цілей. 

Вибір вищим керівництвом тієї або іншої стратегії безпосе-
редньо впливає на багато рішень відносно проектування організа-
ції. Можна розглянути три можливі області стратегічного вибору: 
ідеологія управління, типи споживачів, типи ринків збуту і терито-
ріальне розміщення виробництва. 
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Вплив стратегії на структуру управління організації пред-
ставлений на рис. 2.10. 

 

 
 

Рис. 2.10. Взаємозв’язок між стратегією і організаційною структурою 
 
Проектування організації пов’язане з ухваленням рішень, 

що відносяться до багатьох областей її життєдіяльності. В основ-
ному слід розглядати рішення, що стосуються таких елементів, як 
розподіл праці і спеціалізація, департаментизація і кооперація, 
зв’язки між частинами і координація, масштаб керованості і конт-
ролю, ієрархія організації і її ланки, розподіл прав і відповідаль-
ність, централізація і децентралізація, диференціація і інтеграція. 

Формування організаційно-структурного механізму управ-
ління машинобудівного підприємства має враховувати такі характе-
ристики: поділ і кооперацію трудових процесів, департаменталі-
зацію, зв’язки в організації та координацію, масштаби керованості і 
контролю, ієрархію управління, розподіл прав і відповідальності, 
централізацію і децентралізацію, диференціацію та інтеграцію. Ви-
значення спрямованості і глибини спеціалізації є першим кроком в 
проектуванні організації. Спеціалізація сприяє виявленню важли-
вих, критичних областей діяльності на підприємстві і тим самим 
допомагає адекватно спроектувати саме ці напрями в роботі. 

Департаментизація може здійснюватися за двома основними 
напрямами: групування робіт довкола ресурсів і довкола результату 
діяльності. Зв’язок в організації – це вираження стосунків, а не 
певна дія. 

Найчастіше аналізу піддаються наступні пари зв’язків в ор-
ганізації: вертикальні і горизонтальні; лінійні і функціональні; фор-
мальні і неформальні. 

Обмеження, що задаються масштабом керованості в ході 
зростання організації, якщо не змінюються її організаційні змінні, 
вимушують її керівництво постійно збільшувати кількість рівнів 
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ієрархії. Вертикальне зростання організації має відомі недоліки що 
призводять зрештою до зниження загальної ефективності її функціо-
нування. Спроби вирішити цю проблему призвели до виділення 
двох типів масштабу керованості – вузького і широкого.  

Ієрархія, в загальному вигляді, означає розташування час-
тин цілого в порядку від вищого до нижчого, а для підприємства – 
це структура влади. Рівнем управління в організації вважається та її 
частина, в рамках якої і відносно якої можуть прийматися самос-
тійні рішення без їх обов’язкового узгодження з вищими розташо-
ваними нижче частинами.  

На практиці управління в організаціях приймаються дві сис-
теми розподілу прав і відповідальності або повноважень за рівнями 
ієрархії. Перша система будується на основі принципу єдності під-
порядкування. Друга система – система подвійного або множин-
ного підпорядкування.  

Централізація – це концентрація прав ухвалення рішень, 
зосередження владних повноважень на верхньому рівні керівницт-
ва організації. Централізація є реакцією організованої системи, на-
правленої на запобігання спотворення інформації при передачі її 
через всезростаючу кількість рівнів управління.  

Децентралізація – це передача або делегування відповідаль-
ності за ряд ключових рішень, а, отже, і передача відповідних цій 
відповідальності прав на нижні рівні управління організацією. 

Диференціація означає ділення в організації робіт між її час-
тинами або підрозділами таким чином, аби кожна з робіт отримала 
чітку міру завершеності в рамках даного підрозділу. Для визна-
чення міри диференціації в організації використовуються чотири 
параметри: визначеність в цілях або завданнях, структура, рівень 
взаємодії, часові межі зворотного зв’язку. Чим більше підрозділів 
усередині підприємства відрізняються один від одного, тим більше 
диференційованим є підприємство. 

Інтеграція означає рівень співпраці, що існує між частинами 
підприємства і що забезпечує досягнення їх цілей в рамках вимог, що 
пред’являються зовнішнім оточенням. Потреба в інтеграції спочатку 
створюється розділенням і взаємозалежністю робіт на підприємстві. 

Стан зовнішнього середовища впливає на організаційні 
структури підприємства, ступінь вертикальної і горизонтальної ін-
теграції, формалізації, централізації управлінських рішень, коорди-
нації, контролю. 
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Стратегія визначає основні довгострокові цілі і задачі під-
приємства, формує курс дій і розподіл ресурсів, необхідних для 
досягнення цілей, що є бажаним станом системи, якого вона нама-
гається досягти за допомогою ресурсів підприємства [21].  З одного 
боку, стратегія формується об’єктивно, виходячи із сутності під-
приємства і його ролі у всій соціально-економічній системі й у сус-
пільному поділі праці, з іншого – це результат “стратегічного вибору” 
керівництва для ефективної діяльності і розвитку організації [22]. 
Саме конкретні цілі підприємства і стратегічний вибір при суб’єктив-
ному формулюванні стратегії передбачають оцінку об’єктивного 
впливу середовища і технології на систему управління. 

Розмір підприємства також впливає на складність організа-
ції по вертикалі і горизонталі управління і ступінь централізації у 
прийнятті рішень. В Україні визначення розміру підприємств за-
кріплено законодавчо. Згідно з діючим Господарським кодексом 
України, підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу 
валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути відне-
сені до малих, середніх або великих підприємств [23]. 

На організаційну структуризацію підприємства впливає та-
кож технологія, яка визначається характером, складністю, номенк-
латурою і обсягом виробництва продукції. У більш широкому змісті 
до технології відносяться методи і устаткування, необхідні для пе-
ретворення ресурсів фірми у продукцію. 

Не можна не враховувати стадію життєвого циклу, яка є 
об’єктивним структуроутворюючим фактором, що обумовлює зміну 
структури управління. На стадії зародження організації, управління 
нерідко здійснюється самим підприємцем. На стадії росту відбува-
ється формування управлінської ієрархії і функціональний розподіл 
праці менеджерів. На стадії зрілості організаційна структура має 
тенденцію до децентралізації з метою адекватного реагування на 
умови ринку. На стадії спаду розробляються заходи для удоскона-
лювання управлінської структури і раціонального використання 
ресурсів. На стадії припинення існування організації, структура 
управління цілком руйнується (якщо фірма ліквідується), або від-
бувається її реорганізація.  

Організаційнo-правова форма і форма власності є ключо-
вими факторами економічного розвитку будь-якого підприємства. 
Концепція побудови структури управління змінюється при пере-
творенні державних підприємств в акціонерні товариства, товариства 
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з обмеженою відповідальністю, при організації концернів, консор-
ціумів, холдингів та інших інтегрованих структур.  

Вагомим фактором організаційної системи є персонал, тому 
що люди складають основу будь-якої організації. Деякі дослідники 
вважають, що потенціал керівників, службовців, робітників знач-
ною мірою заданий зовнішнім середовищем. У той же час цей по-
тенціал розвивається усередині організації під впливом досвіду, 
професійної підготовки, перепідготовки.  

Найважливішою характеристикою сучасного підприємства 
є влада і контроль, що є внутрішніми рушійними силами організа-
ції, які виникають у результаті внутрішньофірмової боротьби мене-
джерів за владу. Вчені зазначають, що встановлюючи цілі і рефор-
муючи структуру, менеджери, що не є акціонерами, більш керу-
ються інтересами своїх відділів і підрозділів, аніж загальною ефек-
тивністю організації в цілому [24]. 

 
 
2.3. Етапи формування ефективних  

організаційно-управлінських структур підпри-
ємств 

 
 
Серед інших З.Є. Шершнева виділяє правову, фінансову, про-

дуктову, виробничо-технологічну, організаційно-управлінську струк-
туризації [25]. Н.М. Треньов наполягає на конкурентних перевагах 
горизонтальної та вертикальної структуризації управління [26], 
Б.З. Мільнер пропонує структурний підхід до розгляду організації в 
цілому [27], Н.М. Бідняк дає трактування організаційної структури 
як побудови організаційної форми, яка забезпечує ефективний про-
цес управління підприємством [28]. Р.Х. Холл визначає природу 
структури та характеристики основних структурних типів [24], 
Д. Гібсон, Д. Іванцевич, Д. Доннелі взагалі вважають, що організа-
ційна структура є абстрактним поняттям і стан справ в організації 
визначає факт наявності або відсутності структури [29]. Тому слуш-
ною є думка А.В. Шегди, що наука дотепер не має остаточно сфор-
мованого понятійного апарату, який дав би змогу однозначно ви-
значити організаційну структуризацію підприємства [30].  

Оцінка ефективності організаційних структур управління під-
приємств машинобудування проводиться за такою послідовністю: 

– вибір критеріїв, за якими оцінюється привабливість на-



 
Розділ 2. Організаційно-структурний механізм управління підприємством 

 

 105

прямку. Для машинобудівних підприємств використовуються при-
бутковість напрямів, зростання ринку та ціноутворення, соціальна 
роль, широта ринку, структура конкуренції; 

– присвоєння кожному критерію певної ваги коефіцієнта (зна-
чущості). Сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати 1; 

– оцінка ринку машинобудування за кожним обраним кри-
терієм: від 1 (непривабливий) до 5 (дуже привабливий); 

– добуток ваги на оцінку та сума отриманих значень дозво-
лить отримати зважену оцінку ефективності управління підпри-
ємства на ринку. 

Системний підхід до організаційно-функціональної струк-
туризації підприємств обумовлює необхідність адаптації існуючих 
або новостворених структур до функціонування у мінливих ринко-
вих умовах з метою збереження стабільності або розвитку і зрос-
тання підприємства, покращання стратегічної позиції на ринку, пі-
двищення конкурентоспроможності. Організаційно-функціональна 
структуризація підприємства має розглядатися як система, яка ство-
рена для досягнення зовнішніх цілей і має розгалужену систему зв’яз-
ків із навколишнім середовищем. Цілі як основний критерій діяль-
ності повинні бути реальними, досяжними і не суперечити об’єк-
тивним законам суспільства. Для досягнення цілей розробляється 
стратегія – узагальнена модель, призначена для здійснення місії 
підприємства шляхом координації та розподілу ресурсів [31, 32]. 

Організаційні структури підприємств не є чимось відокрем-
леним від загального розвитку системи управління підприємством, 
яка змінюється за конкретних умов технологічної, соціальної, пра-
вової, інституціональної трансформацій бізнесу. 

Під організаційною структуризацією машинобудівного під-
приємства будемо розуміти формування внутрішнього стану об’єкту, 
що характеризується єдністю реалізації його властивостей та відно-
син і здійснюється у формі стійкого упорядкованого об’єднання 
ланок структури, що знаходяться у вертикальних, горизонтальних 
та діагональних стосунках. Організаційна структуризація спирається 
на поняття організованості підприємства. 

Для визначення організаційно-управлінської структуриза-
ції, розглянемо сам об’єкт, тобто машинобудівне підприємство, яке 
є за сутністю соціально-економічною організацією. За узагальне-
ним визначенням С. Роббінса, будь-яка організація являє собою сві-
домо обмежене соціальне утворення, скоординоване, функціонуюче 
на постійній основі для досягнення цілей, що розділяються членами-
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учасниками [33]. Основними характеристиками корпорації як орга-
нізаційної системи є сукупність учасників, сукупність цілей, ресур-
сів, формальна структура, правила і процедури прийняття рішень. 
При чому, на слушну думку Л.І. Євенка, саме організаційна струк-
тура управління – це головна з контрольованих керівництвом орга-
нізаційних характеристик [34]. Із системної точки зору організаційна 
структура розглядається, насамперед, як цілісність, тому для виді-
лення її елементів і підсистем варто визначити ознаки, за якими во-
ни ідентифікуються, при цьому елементами системи є як структур-
ні, так і процесні складові, що є нерозривними сторонами єдиного 
цілого. 

Структуризацію з позицій системного підходу, слід визна-
чати у двох аспектах. По-перше, структуризація підприємства – це 
внутрішня будова будь-якої виробничо-господарської системи, тобто 
спосіб організації взаємопов’язаних елементів у впорядковану сукуп-
ність та стійких зв’язків і відносин між ними, що забезпечує функ-
ціонування та розвиток підприємства як системи. Стосовно підпри-
ємства організаційну структуру можна розглядати як цілісну сукуп-
ність виробничих і управлінських підрозділів, що об’єднується єд-
ністю цілей, взаємозв’язком здійснюваних робіт, спільним викорис-
танням закріплених за ними матеріальних, трудових, фінансових та 
інформаційних ресурсів і наявністю єдиного апарату управління.  

Структуризація підприємства – це процес адаптації підпри-
ємства до внутрішніх та зовнішніх змін, що встановлює та регулює 
взаємодію, координацію, розподіл функцій між структурними під-
розділами, закріплюючи права і відповідальність між ланками апа-
рату управління. Такої точки зору дотримуються В.А. Панков, 
А.Л. Еськов, С.В. Ковалевський, С.Н. Петрукевич [35], які розгля-
дають організаційну структуру як форму поділу і кооперації управ-
лінської діяльності, у рамках якої здійснюється процес управління 
за відповідними функціями, спрямований на вирішення поставлених 
задач і досягнення цілей підприємства. Організаційна структура є 
формою, у рамках якої протікають зміни, формуються передумови 
для переходу системи у нову якість, тому це найбільш консерватив-
ний процес на підприємстві [36]. Цей консерватизм пояснюється не 
тільки тим, що структурні зміни торкаються інтересів цілих колек-
тивів, але й об’єктивними вимогами збереження стійкості системи. 

Внутрішні параметри (характеристики) організаційних струк-
тур повинні давати агрегований опис властивостей структури і мож-
ливість якісного і кількісного визначення елементів структури, що до-
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зволить зіставляти структури з метою вибору найбільш ефективної.  
Такого роду характеристики слід розподіляти за двома кате-

горіями. До першої – віднесемо характеристики, що дають безпосе-
реднє уявлення про особливості конфігурації структури: число рів-
нів ієрархії, кількість елементів на різних рівнях структури, інфор-
маційна завантаженість ланок, ступінь централізації управління. 

Характеристики другої категорії дають опосередковане уяв-
лення про конфігурацію структур того чи іншого типу, у той же час 
характеризують особливості властивостей організаційної структури. 
Серед характеристик цієї категорії важливе місце займають такі, як 
складність, формалізація, централізація, спеціалізація, норма керова-
ності, влада і контроль, структура персоналу. Визначимо детально 
категорійно-понятійний апарат структуризації машинобудівних під-
приємств, як систему понять та дефініцій, їх змісту та взаємозв’язку 
у дослідженні організаційних структур управління підприємством. 

Комплексність і різнобічність визначає ступінь диференціа-
ції оргструктури управління. Диференціація є розподілом організа-
ційної системи на підсистеми, кожна з яких має тенденцію розви-
вати визначені властивості по відношенню до вимог, встановлюва-
них зовнішнім оточенням. Розрізняють наступні види диференціа-
ції: вертикальну, горизонтальну, територіальну, цільову. Горизон-
тальна диференціація визначає поділ функцій між структурними 
елементами одного рівня і носить характер узгодження [126]. Вер-
тикальна диференціація показує глибину (кількість рівнів) органі-
заційної ієрархії і носить характер підпорядкування. Територіальна 
диференціація пов’язана з географічним розташуванням підрозділів 
фірми, а цільова диференціація – зі створенням підрозділів, орієн-
тованих на виконання конкретних цілей (постійних чи тимчасових). 

Найважливішою характеристикою організаційних структур 
управління є ступінь централізації управління, що відбиває ступінь 
зосередженості функцій прийняття рішень на верхніх рівнях управ-
ління організацією. Централізація виявляється в ієрархії прав на 
прийняття рішень, автономії підрозділів, ступені залучення нижчих 
рівнів до управлінських рішень. 

Оцінка ступеня централізації управління полягає у вимірі 
обсягів роботи, виконуваної на різних рівнях [37]. Так, у n-рівневій 
ієрархічній системі для кожної пари (i – 1, i), i = 2, …, n, суміжних 
рівнів можна оцінити ступінь централізації управління, обчислив-
ши відношення αi= ωi/ωі–1, де ωi, ωі–1 – відповідно оцінки обсягу 
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управлінських робіт. 
Для системи в цілому: 
 

2
,

n

ii
i=

α = β∑ α                                        (2.4) 
 

де βi – вагові коефіцієнти. 
У багатьох дослідженнях ступінь централізації управління 

виступає як основний параметр організаційної структури і проблема 
побудови організаційної структури зводиться до пошуку оптималь-
ного ступеня централізації за критерієм витрат на створення і функ-
ціонування системи. Одним з підходів до вирішення цього завдання 
є припущення про монотонне зростання витрат при збільшенні 
ступеня централізації, що пояснюється великою питомою вагою 
функцій верхніх рівнів системи при більшому ступені централізації. 
Передбачається, що при збільшенні ступеня централізації управ-
ління зменшуються втрати, що виникають через неправильне прий-
няття рішень, неточність інформації тощо. Таким чином, загальні 
витрати, пов’язані з функціонуванням системи, у залежності від 
ступеня централізації управління визначаються сумою: 

 
ЗВ = ВС + ВФ + ВтП,                             (2.5) 

 
де ЗВ – загальні витрати праці на функціонування системи; 
ВС – витрати на створення системи; 
ВФ – витрати на функціонування системи; 
ВтП – втрати, пов’язані з помилками в управлінні. 
До важливих характеристик організаційної структури від-

несемо рівень спеціалізації, тобто міру виконання тих чи інших 
функцій управління спеціалізованими підрозділами; рівень стандар-
тизації та формалізації, діапазон керованості. Поняття діапазону 
керованості пов’язано з обмеженою здатністю людини успішно 
керувати діяльністю більш ніж декількох підлеглих осіб або під-
розділів. У [80] число R різних стосунків, у які вступає керівник, 
залежить від числа n його підлеглих: 

 

22 1( ) ( )nR n n n−= + − .                              (2.6) 
 

Після перетворень одержуємо: 
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1
2

2
( )( ) n n nR n −

= + .                               (2.7) 

Для того, щоб підприємство могло продовжувати своє існу-
вання необхідно здійснення визначеного числа функцій, тоді як 
інші функції є лише корисними для успішної діяльності.  

До функцій залежно від зміни історичних, економічних і 
соціальних умов входять: 

– виробнича – виготовлення продукції (послуг), дослідження, 
розробки, контроль; 

– комерційна – постачання, збут, реклама, доставка (транс-
портування), дослідження ринку; 

– фінансова – бухгалтерія, фінансовий аналіз, фінансове пла-
нування, інвестування; 

– облікова – бухгалтерський облік, управлінський облік, ау-
дит, статистична звітність, аналітичний облік; 

– адміністративно-стратегічна – планування, управління пер-
соналом, організація управління, координація, контроль, мотивація, 
прогнозування; 

– безпекова – юридична підтримка, захист комерційної ін-
формації, захист персоналу. 

Структура сучасного машинобудівного підприємства по-
винна мати виконавчий орган управління – правління. Під керів-
ництвом правління працюють декілька директоратів, кожний з яких 
має свого директора і підлеглі йому підрозділи. Типовими директо-
ратами є фінансовий, виробничий, з продаж, з персоналу, з органі-
зації і контролю. 

Визначений категорійно-понятійний апарат організаційної 
структуризації підприємств є основою для формування системи 
характеристик організаційних структур, яка кількісно та якісно до-
зволяє в процесі проектування отримати безпосередні (кількість 
рівнів ієрархії, кількість елементів на різних рівнях структури, ін-
формаційна завантаженість ланок, ступінь централізації управління) 
та опосередковані (складність, формалізація, централізація, спеціа-
лізація, норма керованості, влада, контроль, структура персоналу) 
параметри існуючої структурної будови підприємства, а також 
структури, що відповідає процесу планування організаційних змін 
у стратегічному розвитку підприємства. 

Аналіз наукових публікацій дозволив вийти на класифіка-



 
Розділ 2. Організаційно-структурний механізм управління підприємством 

 

 110

цію організаційно-структурних механізмів реалізації управлінських 
рішень на підприємстві (рис. 2.11). 

Організаційно-структурні механізми реалізації 
управлінських рішень на підприємстві 

Функціональні Просторові Часові 

– орієнтація на минуле; 
– орієнтація на сучасне; 
– орієнтація на майбутнє 

Особистісні Організаційні 

– централізація; 
– децентралізація 

– тип повноважень; 
– обсяг повноважень; 
– характер повноважень 

– стиль лідерства; 
– тип особистої влади 

– зовнішні обмеження; 
– внутрішні норми  
 

Рис. 2.11. Класифікація організаційно-структурних механізмів 
реалізації управлінських рішень на підприємстві 

 
До групи функціональних механізмів слід віднести розподіл 

повноважень у структурі управління підприємством. У процесі 
проектування організаційної структури, проблема розподілу влади і 
повноважень по горизонталі і вертикалі є найбільш складною і не-
формалізованою. 

Для забезпечення конкурентоспроможності і для більш стій-
кого закріплення на ринку машинобудівному підприємству необхідно 
постійно працювати у напрямі організації ефективного управління 
та формування його ефективної організаційної структури [4, 38]. 

Нами визначені і запропоновані основні етапи оцінки 
(рис. 2.12) формування оптимального варіанту організаційної струк-
тури управління машинобудівним підприємством. 

По-перше, має бути здійснення оцінки існуючого стану пі-
дприємства за допомогою комплексного аналізу господарської дія-
льності. Комплексність дослідження охоплює всі ланки, всі сторо-
ни діяльності і причинні залежності в економіці підприємства. 
Аналіз має бути дієвим, активно впливати на хід виробництва і його 
результати, своєчасно виявляти недоліки, прорахунки, упущення в 
роботі і інформувати про це керівництво підприємства. По-друге, 
слід здійснювати у напрямі дослідження інформаційної структури 
управління підприємством. 

Третім є аналіз системи управління. Вирішення проблем 
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стійкості системи управління підприємства вимагають аналізу чин-
ників зовнішнього і внутрішнього середовища, таких як: ситуація  на  

 
 

Рис. 2.12. Алгоритм формування ефективної  
організаційно-структурної системи управління підприємством 

 
світовому ринку, суспільно-економічні відносини, географічне се-
редовище, правові відносини, науково-технічний прогрес, міжна-
родні зв’язки, партнерські відносини, внутрішні виробничі чинники, 
номенклатура і виробництво продукції, персонал, внутрішньо-
управлінські чинники. 

Четверте – аналіз відповідності діючої оргструктури управ-
ління цілям підприємства здійснюється за допомогою перевірки 
асортименту продукції, наявності стратегічної мети, відповідності стра-
тегії організаційної моделі, визначення загальної стратегічної мети. 

По-п’яте, мають бути проведені дослідження соціально-
психологічних взаємодій персоналу. Підбір співробітників повинен 
здійснюватися на основі як їх умінь і навиків, так і їх готовності 

 

Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства 

 

Дослідження відповідності діючої оргструктури управління  
і цілей підприємства 

Дослідження інформаційної системи 
та зв’язків між підрозділами 

 

Дослідження соціально-психологічних взаємодій персоналу 

Аналіз системи управління підрозділами  
та підприємством

 

Дослідження стану методології управлінської діяльності 

 

Аналіз витрат на управління 
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брати на себе відповідальність і вирішувати невідомі завдання. Ус-
пішно працюючі підприємства набирають таких співробітників, які 
можуть забезпечити ефективну підтримку вибраної стратегії. Під-
приємству, що будує стратегічні плани, покладаючись на традиційно 
слабке керівництво, не можливо вижити. 

Наступним кроком є дослідження стану методології управ-
лінської діяльності. Підприємства повинні виробити певні навики в 
управлінні для того, щоб добитися успіху на своїх ринках. Це озна-
чає підготовку і перепідготовку таких професіоналів, що знаються 
на всьому, що стосується функціонування і розвитку організаційної 
структури управління. При високому рівні розвитку ринку немож-
ливо одночасно підтримувати професійні знання без наявності ме-
тодології вдосконалення оргструктур управління. 

Сьомий крок – має бути прийнята програма скорочення ви-
трат, у якій слід: 

– знижувати витрати у всіх підрозділах, у тому числі і не-
обхідне скорочення штату співробітників, як одне з обмежень ви-
трачання коштів; 

– забезпечувати професійної підтримки в технічних облас-
тях; боротися з кризою грошових коштів; 

– скорочувати кількість робочих місць відповідно до ско-
рочення об’єму продажу; 

– скорочувати накладні витрати відповідно до скорочення 
об’єму продажу; 

– скорочувати додаткові витрати (благоустрій, другорядні 
проекти); 

– знижувати закупівлю матеріалів до мінімального рівня, 
необхідного для виконання поточних замовлень; 

– припинити виробництво “на склад”; 
– використати всі можливості із здобуття знижок на мате-

ріали, енергію, транспорт; 
– скоротити посади на корпоративному рівні і в підрозділах; 
– скоротити операційні витрати у зв’язку із скороченням 

числа підрозділів; 
– організувати продаж і перерозподіл активів; підвищити 

продуктивність праці; 
– вдосконалити обслуговування клієнтів; 
– забезпечити якість продукції; 
– запровадити автоматизовані інформаційні системи; 
– забезпечити своєчасність постачань; 
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– вдосконалити продукцію; 
– підвищити технологію продукції; 
– розвинути довгострокові стосунки з постачальниками для 

забезпечення якості постачань і зниження витрат; 
– швидко реагувати на змінні умови ринку; 
– заповадити інновації. 
Останньою має бути оцінка майбутнього реструктурування: 
– його необхідно починати з розробки загальної страте-

гічної мети (місії) і стратегічної концепції машинобудівного під-
приємства; 

– стратегію потрібно розробляти відповідно загальній стра-
тегічній концепції підприємства; 

– визначити міру взаємозалежності основних підрозділів 
підприємства з іншими підрозділами; 

– змоделювати організаційну структуру (організаційну мо-
дель), найбільш ефективну для здійснення стратегії. 

Як тільки загальна стратегічна концепція визначена і роз-
роблена відповідна стратегія, необхідно створити організаційну 
структуру, яка сприяла б здійсненню цієї стратегії. Організація може 
бути представлена в різних вимірах. Потрібно приділяти увагу ос-
новним її аспектам: 

– структурі, системам і штату; 
– визначити, яка організаційна структура відповідає обра-

ній стратегії; 
– визначити, які системи управління необхідні для здійс-

нення обраної стратегії, тобто, як буде побудований процес плану-
вання, виділення коштів, яка буде система винагороди для керівни-
ків і тому подібне; 

– визначити, які людські ресурси, необхідні для реалізації 
стратегії, тобто скласти опис посад і визначити, скільки і яких спів-
робітників потрібно для всіх цих позицій; 

– визначити терміни для проведення реструктуризації; 
– визначити, яких витрат потребує процес реструктуризації. 
Провівши діагностику організаційної структури управління 

згідно запропонованого алгоритму, можна говорити про її відповід-
ність цілям і завданням підприємства або необхідності коректування. 

Коректування організаційних структур – це приведення 
структури у відповідність до умов, що змінилися, – є одним з най-
важливіших завдань управління. У більшості випадків рішення про 
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коректування структур приймаються керівниками організації як 
частина їх основних обов’язків.  

Існують ситуації, коли виправдані витрати на коректування 
структури або розробку нового проекту: 

– погане функціонування підприємства; 
– перевантаження вищого керівництва; 
– відсутність орієнтації на перспективу; 
– розбіжності у організаційних питаннях; 
– зростання масштабу діяльності; 
– збільшення різноманітності; 
– об’єднання господарюючих суб’єктів; 
– зміна технології управління; 
– вплив технології виробничих процесів; 
– зовнішня економічна ситуація. 
Критерієм формування ефективного організаційно-структур-

ного механізму управління машинобудівним підприємством може 
бути: мінімізація взаємодії структурних одиниць (підрозділів і поса-
дових позицій) системи управління за допомогою об’єднання в окремі 
структурні одиниці максимально пов’язаних між собою управлінсь-
ких завдань за умови реалізації в системі управління їх необхідного й 
достатнього набору. Перевагою даного критерію є те, що існує мож-
ливість досить простої математичної формалізації поставленої задачі.  

Розглянемо математичну модель формування ефективного 
організаційно-структурного механізму управління машинобудів-
ним підприємством. Виходячи з вимог, пропонованих нами до ком-
плексного критерію, основними умовами побудови такої моделі є: 

1. Включення формалізованої постановки задачі на мінімі-
зацію взаємодії структурних одиниць управління. 

2. Включення алгоритму структуризації управлінських зав-
дань для того, щоб з’явилася можливість виключати з розгляду дуб-
люючі й виявляти невирішені завдання. 

На даному етапі досліджень представляється можливим ви-
значити формалізовану постановку завдання на мінімізацію взає-
модії структурних одиниць. 

Нехай K – кінцева безліч структуроутворюючих елементів 
(управлінських завдань). Задача зводиться до розбивки заданої кін-
цевої безлічі взаємозалежних елементів на однорідні неперетинні 
підмножини з урахуванням наступних вимог [39]: 

– завдання, що вирішуються в межах однієї структурної 
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одиниці апарата управління, повинні бути максимально зв’язані за 
своєю змістовною сутністю; 

– завдання, що вирішуються в різних підрозділах, повинні 
бути відносно далекими в змістовному аспекті; 

– кількість структурних одиниць заздалегідь не задається 
(вона обумовлена структурою зв’язків між завданнями), а визнача-
ється в процесі розбивки завдань на групи. 

Таким чином, для того щоб визначити доцільність об’єд-
нання управлінських завдань в одну структурну одиницю управ-
ління, треба оцінити силу зв’язку між ними. Тому поставимо у від-
повідність кожній парі управлінських завдань i, j (i, j =1, n ) міру 
їхнього зв’язку (силу зв’язку), обумовлену коефіцієнтом cij, 0 ≤ cij ≤ 1. 
Чим ближче значення коефіцієнта до одиниці, тим сильніше 
пов’язані між собою управлінські завдання, і тим більше обґрунто-
ваним буде їхнє включення в одну групу завдань (одну структурну 
одиницю управління). 

Розбивка вихідної безлічі структуроутворюючих елементів 
K на неперетинні підмножини K1, …, KM (М – кількість підмножин, 
тобто структурних одиниць, заздалегідь не визначена величина) 
відображається за допомогою умов: 

 

1
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=
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Тоді цільова функція, що відповідає вимозі мінімізації взає-
модії підрозділів, буде мати вигляд [70]: 
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Прийнятий критерій відображає сукупну мінімізацію пере-
хресних зв’язків між елементами, що включаються в різні підмножини. 
Ця вимога рівносильна сукупної максимізації внутрішніх зв’язків 
між елементами, включеними в одні підмножини. Можливим є та-
кож застосування еквівалентної форми критерію G у вигляді вимо-
ги максимізації кількості внутрішніх зв’язків у системі управління: 
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де М – кількість структурних одиниць управління; 
K – загальна кількість завдань у системі управління; 
cij – сила зв’язку пари управлінських завдань. 
Запропонований на даному етапі досліджень критерій ніяк 

не можна вважати вичерпним. Це обумовлено тим, що в розгляну-
тому виді критерій відповідає лише принципу мінімізації взаємодії 
структурних одиниць. Однак прийнята до розгляду множина K 
структуроутворюючих елементів (управлінських завдань) ніяк не 
аналізується на предмет відповідності необхідній та достатній для 
нормального функціонування даної системи управління.  

Для уточнення критерію ефективності формування органі-
заційно-структурного механізму управління підприємства необхідно 
розробити метод визначення повної множини завдань, які повинні 
вирішуватися в системі управління. Основою для побудови такого 
методу повинна бути структуризація множини управлінських функ-
цій до рівня завдань. Співвіднесення оптимального набору управ-
лінських завдань із фактично вирішуваним у системі управління 
дозволить виявити множину не розв’язуваних завдань або ж таких, 
що дублюються у процесі управління. Тому надалі під оптималь-
ним набором управлінських завдань будемо розуміти таку їхню 
множину, що є необхідною і достатньою для нормального функці-
онування системи управління машинобудівним підприємством. 

Для встановлення оптимального набору завдань необхідне 
застосування певної методики структуризації управлінської діяль-
ності. Оскільки завдання в структурі управлінської діяльності є ро-
звитком поняття функції, більшість таких методик ґрунтуються на 
попередньо скомпонованих ознаках угрупування функцій, які роз-
ширюються для виділення завдань рядом ознак. 
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3.1. Критерії забезпечення корпоративної  
соціальної відповідальності на підприємстві 
 

Аналіз існуючих методик оцінки корпоративної соціальної 
відповідальності підприємств показує, що при визначенні її рівня 
застосовуються два основних підходи (принцип потрійного резуль-
тату діяльності та врахування інтересів груп впливу), які, зазвичай, 
поєднуються. При цьому, один із підходів виступає в якості основ-
ного. Наприклад, при розгляді фондових індексів корпоративної со-
ціальної відповідальності чітко простежується домінування прин-
ципу потрійного результату діяльності підприємства, в той час як при 
розрахунку не фондових індексів та рейтингів основна увага приді-
ляється оцінці впливу діяльності підприємства на зацікавлені сторони. 

Для забезпечення повноти оцінки рівня корпоративної со-
ціальної відповідальності машинобудівних підприємств необхідно 
дотримуватися існуючих світових тенденцій поєднання цих двох 
принципів. Однак, враховуючи ряд особливостей розвитку концеп-
ції корпоративної соціальної відповідальності в Україні та її впро-
вадження на підприємствах машинобудівної галузі (існування ве-
ликої кількості збиткових підприємств, слабку інтеграцію принци-
пів та практики корпоративної соціальної відповідальності у по-
всякденну діяльність підприємств, неготовність більшості підпри-
ємств до застосування міжнародних систем оцінки корпоративної 
соціальної відповідальності, нерозвиненість практики звітування 
перед громадськістю [1, c. 50–55]), основну увагу при оцінці рівня 
корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних під-
приємств варто зосередити на трьох логічних блоках: 
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– визначення рівня економічної відповідальності як основи 
розвитку інших складових КСВ; 

– визначення рівня відносин із різними групами зацікавле-
них сторін; 

– оцінку рівня інформаційної відкритості підприємств.  
При цьому, рівень економічної відповідальності та рівень 

відносин із зацікавленими сторонами визначатимуться за допомо-
гою рейтингової оцінки, послідовність розрахунку якої є наступ-
ною [2, c. 104]. 

Поділяємо всі показники на дві групи – стимулятори та де-
стимулятори. Дестимулятори замінюються на стимулятори за до-
помогою наступної формули: 

 

1ij ija y= − ,                                       (3.1) 
 

де уij – і-та реалізація j-ї ознаки-дестимулятора [3, c. 89–90]. 
Для кожного і-го показника визначається його найкраще 

значення (аijmax для стимуляторів) серед значень, отриманих різ-
ними підприємствами. 

Обчислюється ступінь відхилення показника конкретного 
підприємства аij від найкращого значення для групи підприємств: 

 

max .ij
ij

ij

a
x

a
=                                         (3.2) 

 

Визначається рейтингова оцінка Rj для кожного підприємства. 
 

2 2 2
1 21 1 1( ) ( ) ( ) .j j j njR x x x= − + − + −                  (3.3) 

 

Підприємства ранжуються відповідно до рейтингової оцінки 
від меншої оцінки до більшої. 

Для оцінки рівня інформаційної відкритості окремих ма-
шинобудівних підприємств передбачається проведення дослідження 
інформаційної наповненості веб-сайтів підприємств, а також висвіт-
лення їх соціально-відповідальної діяльності у друкованих ЗМІ. 
Напрями, за якими відбуватиметься оцінка інформаційної складо-
вої, відповідають напрямам прояву корпоративної соціальної від-
повідальності, що визначалися у вищерозглянутих методиках.  

При оцінці рівня інформаційної відкритості слід застосову-
вати принцип контент-аналізу. Використання принципу передбачає 
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визначення сукупності категорій, які характеризують питання до-
слідження, та класифікацію документу, що досліджується, відпо-
відно до розроблених категорій. Категоріями можуть виступати 
окремі поняття, теми, події, імена тощо. Подібний підхід дозволить 
перетворити якісні характеристики на кількісні дані, які надалі мо-
жуть бути використані відповідно до загальної мети дослідження 
[4, c. 136; 5, c. 426]. 

Детальна методика оцінки рівня інформаційної відкритості 
окремих машинобудівних підприємств представлена у додатку Ж. 
Крім того, оцінку рівня корпоративної соціальної відповідальності 
окремих підприємств необхідно поєднувати із аналізом загального 
рівня дотримання принципів корпоративної соціальної відповідаль-
ності у відповідній галузі, використовуючи для цього у якості дже-
рела інформації дані офіційної статистики, які: 

– характеризують загальні тенденції розвитку машинобудів-
ної галузі (кількісний склад та географія поширення); 

– визначають результативність діяльності підприємств ма-
шинобудівної галузі (рівень виробництва та реалізації продукції, 
рівень прибутковості та рентабельності); 

– оцінюють їх трудовий потенціал (якісний та кількісний 
склад працівників, динаміка руху робочої сили, рівень оплати праці); 

– описують природоохоронну діяльність підприємств ма-
шинобудівної галузі (рівень сплати екологічних зборів, розвиток 
відповідної інфраструктури). 

У результаті будуть визначені основні критичні характерис-
тики галузі, які є притаманними для більшості діючих підприємств. 
Порівняння результатів оцінки рівня корпоративної соціальної від-
повідальності галузі із результатами оцінки корпорації окремих 
підприємств дозволить визначити не лише існуючі, а й потенційні 
проблеми у їх діяльності. 

Застосуємо на практиці запропоновану нами методику 
оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності машино-
будівних підприємств. Інформаційною базою аналізу виступають 
дані звітності восьми підприємств Хмельницької області. 

При цьому, розрахунок рівня економічної відповідальності 
здійснювався шляхом оцінки фінансового стану підприємства 
(табл. 3.1) у розрізі оцінки його майнового стану, ділової активності, 
ліквідності, платоспроможності та рентабельності, на основі розра-
хунку наступних показників: коефіцієнтів зносу, оновлення та ви-
буття основних засобів, оборотності активів, оборотності основних 
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засобів (фондовіддача), оборотності власного капіталу, поточної 
ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності (плато-
спроможності), рентабельності активів, рентабельності власного 
капіталу та рентабельності діяльності. 

Таблиця 3.1 
Показники оцінки рівня економічної відповідальності  

машинобудівного підприємства 
Показник Розрахунок показника 

1 2 
Аналіз майнового стану 

Коефіцієнт 
зносу  

основних 
засобів (⇓) 

1
п

ек
п

Зоз
К

ПВоз
= , 

де Зозn – сума зносу основних засобів у звітному році; 
ПВозn – первісна вартість основних засобів 

Коефіцієнт 
оновлення 
основних 
засобів (⇑) 

2
п

ек
п

ПВозн
К

ПВозк
= , 

де ПВознn – первісна вартість основних засобів, що надій-
шли за звітний період; ПВозкn – первісна вартість основ-
них засобів, на кінець періоду 

Коефіцієнт 
вибуття  
основних 
засобів (⇓) 

3
п

ек
п

ПВозв
К

ПВозп
= , 

де ПВознn – первісна вартість основних засобів, що вибули 
за період; ПВозпn – первісна вартість основних засобів, на 
початок періоду 

Аналіз ділової активності 

Коефіцієнт 
оборотності 
активів (⇑) 

4
п

ек
п

ЧВ
К

СБ
= , 

де ЧВn – чиста виручка від реалізації продукції;  
СБn – середня величина підсумку балансу підприємства 

Коефіцієнт 
оборотності 
основних 

засобів (фон-
довіддача) (⇑) 

5
п

ек
п

ЧВ
К

СОЗ
= , 

де ЧВn – чиста виручка від реалізації продукції (робіт, 
послуг); СОЗn – середньорічна вартість основних засобів 

Коефіцієнт 
оборотності 
власного 

капіталу (⇑) 

6
п

ек
п

ЧВ
К

СВК
= , 

де ЧВn – чиста виручка від реалізації продукції; СВКn – 
середньорічна величина власного капіталу підприємства 
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Продовження таблиці 3.1 
1 2 

Показники ліквідності та платоспроможності 

Коефіцієнт 
поточної  

ліквідності (⇑) 

7
п

ек
п

ОА
К

ПЗ
= , 

де ОАn – величина оборотних активів у звітному періоді; 
ПЗn – величина поточних зобов’язань у звітному періоді 

Коефіцієнт 
швидкої  

ліквідності (⇑) 

8
п

ек
п

ЛОА
К

ПЗ
= , 

де ЛОАn – величина найбільш ліквідних оборотних засобів 
у звітному періоді; ПЗn – величина поточних зобов’язань 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
(платоспро-
можності) (⇑) 

9
п

ек
п

ГЗіПФІ
К

ПЗ
= , 

де ГЗіПФІn – величина грошових засобів та їхніх еквівален-
тів і поточних фінансових інвестицій у звітному періоді; 
ПЗn – величина поточних зобов’язань у звітному періоді 

Оцінка рентабельності 

Коефіцієнт 
рентабельності 
активів (⇑) 

10
п

ек
п

ЧП
К

СВА
= , 

де ЧПn – величина чистого прибутку у звітному періоді; 
СВАn – середня вартість активів у звітному періоді 

Коефіцієнт 
рентабельності 

власного  
капіталу (⇑) 

11
п

ек
п

ЧП
К

СВК
= , 

де ЧПn – величина чистого прибутку; СВКn – середньорічна 
вартість власного капіталу у звітному періоді 

Коефіцієнт 
рентабельності 
діяльності (⇑) 

12
п

ек
п

ЧП
К

ЧВ
= , 

де ЧПn – величина чистого прибутку у звітному періоді; 
СВКn – чиста виручка від реалізації продукції 

 
Результати розрахунку даних показників за даними восьми 

машинобудівних підприємствам Хмельницької області протягом 
2005–2009 років містяться у додатку И. Зважаючи на те, що коефі-
цієнти вибуття та зносу основних засобів є дестимулятором, то при 
проведенні подальших розрахунків дані показники було замінено 
на стимулятора за допомогою формули (3.1). 
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Результати розрахунку рівня економічної відповідальності 
окремих машинобудівних підприємств представлено у таблиці 3.2. 
Три найменші значення рейтингу і, відповідно, найбільший рівень 
економічної відповідальності у відповідному році виділені сірим 
кольором. Основними показниками, що значно вплинули на рівень 
рейтингу виступають показники рентабельності підприємства та 
показники його майнового стану. Саме негативні значення даних 
показників у відповідних роках визначили рейтинг таких підпри-
ємств як ВАТ “Хмельницький механічний завод”, ВАТ “Шепетів-
ський завод культиваторів”, ВАТ “Термопластавтомат” та ВАТ 
“ХЗКПУ “Пригма-Прес”. 

Таблиця 3.2 
Результати розрахунку рівня економічної відповідальності  

окремих машинобудівних підприємств 
Рік Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “АК “АДВІС” 2,97 3,08 7,25 3,19 2,87 
ВАТ “Укрелектроапарат” 1,98 1,61 3,33 1,91 1,94 
ВАТ “Кам’янець-Подiльський  
електромеханiчний завод” 2,40 2,52 2,81 3,89 2,15 
ВАТ “Хмельницький механічний завод” 6,40 58,59 137,44 2,21 16,11 
ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” 2,19 34,05 18,09 3,58 3,73 
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів” 4,63 26,59 16,87 10,49 4,42 
ВАТ “Завод”Строммашина” 4,11 54,15 1,93 2,36 2,36 
ВАТ “Термопластавтомат” 8,05 72,88 17,94 8,34 5,43 

 
Що стосується оцінки відносин підприємства із зацікавле-

ними сторонами, то відповідно до розглянутих методик та наявної 
статистичної інформації, розрахунок даного рейтингу здійснювався 
за наступними показниками, згрупованими відповідно до групи 
впливу (див. табл. 3.3): 

– держава (коефіцієнт економічних втрат, коефіцієнт подат-
кового навантаження); 

– громада (коефіцієнт забезпеченості підприємств закладами 
соціальної інфраструктури, коефіцієнт фінансування закладів соці-
альної інфраструктури); 

– споживачі (коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами у за-
гальному обсязі витрат підприємства, коефіцієнт дебіторської забор-
гованості по розрахунках за надані товари та послуги (первісна), 
коефіцієнт сумнівної дебіторської заборгованості по розрахунках за 
надані товари та послуги); 
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Таблиця 3.3 
Показники оцінки рівня відносин машинобудівного підприємства із зацікавленими сторонами 

Група 
впливу Показник Метод розрахунку 

1 2 3 

Коефіцієнт  
економічних втрат (⇓) 

1 ,п

п

ШіК
Кзс

ВР
=  де ШіКn – сума сплачених штрафів та компенсацій  

за порушення чинного законодавства у звітному році; Врn – дохід (виручка) 
від реалізації продукції у звітному році 

Д
ер
ж
ав
а 

Коефіцієнт податкового  
навантаження (⇑) 

2 100 %п

п

Пд
Кзс

Вр
= ⋅ , де Пдn – сума сплачених податків у звітному році;  

Врn – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році 

Коефіцієнт витрат на роботу з 
клієнтами у загальному обсязі 
витрат підприємства (⇑) 

3 100 %,п

п

ВЗ
Кзс

В
= ⋅ де Взn – витрати на збуту звітному році;  

Зn – загальні витрати підприємства у звітному році 

Коефіцієнт дебіторської  
заборгованості по розрахунках 
за надані товари та послуги 
(первісна) (⇓) 

4 100 %п

n

ДЗ
Кзс

Врп
= ⋅ , де ДЗn – первісна вартість дебіторської заборгованості 

по розрахунках за товари, роботи та послуги у звітному році;  
Врпn – дохід від реалізації продукції підприємства у звітному році С

по
ж
ив
ач
і 

Коефіцієнт сумнівної  
дебіторської заборгованості 
по розрахунках за надані 
товари та послуги (⇓) 

5 100 %п

n

CДЗ
Кзс

ДЗ
= ⋅ , де СДЗn – резерв сумнівних боргів у звітному році;  

ДЗn – первісна вартість дебіторської заборгованості за розрахунками  
за товари, роботи та послуги у звітному році 
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 

Коефіцієнт забезпеченості  
підприємств закладами  
соціальної інфраструктури (⇑) 

6 ,п пКзс НЕО ОФ=  де НЕОn – залишкова вартість основних невиробни-
чих фондів у звітному році; ОФn – залишкова вартість основних фондів  
підприємства у звітному році 

Гр
ом

ад
а 

Коефіцієнт фінансування 
закладів соціальної  
інфраструктури (⇑) 

7 п пКзс Всі Вр= , де Всіn – розмір витрат на утримання об’єктів житлово-
комунального і соціально-культурного призначення у звітному році;  
Врn – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році 

Коефіцієнт заборгованості  
з оплати праці (⇓) 

8 п пКзс ЗЗП ФОПсм= , де ЗЗПn – розмір заборгованості з оплати праці  
у звітному році; ФОПсмn – середньомісячний фонд оплати праці 

Коефіцієнт відповідності 
рівня оплати праці на підпри-
ємстві середньому рівню 
оплати праці по Україні (⇑) 

9 п пКзс ЗП ЗПу= , де ЗПn та ЗПуn – рівень середньої заробітної плати  
на окремому підприємстві та в середньому по Україні у звітному році 

Коефіцієнт збільшення  
чисельності працівників (⇑) 

10
1

100 %п

п

Чз
Кзс

Чз −

= ⋅ , де Чзn та Чзn–1 – середня чисельність штатних  

та позаштатних працівників у звітному та попередньому роках, відповідно 

Коефіцієнт соціальних витрат 
на одного працівника (⇑) 

11 100 %п

n

Св
Кзс

Чз
= ⋅∑ , де ∑Свn – сума соціальних витрат у звітному році; 

Чзn – загальне число працівників у звітному році 

П
ра
ці
вн
ик
и 

Коефіцієнт  
неповної зайнятості (⇓) 

12 100 %п

п

Чнп
Кзс

Чз
= ⋅ , деЧнпn – чисельність працівників, що працюють в 

умовах неповної зайнятості у звітному році;Чзn- загальне число працівників 
у звітному році 
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– працівники (коефіцієнт заборгованості з оплати праці, ко-
ефіцієнт відповідності рівня оплати праці на підприємстві серед-
ньому рівню оплати праці по Україні, коефіцієнт збільшення чисель-
ності працівників, коефіцієнт соціальних витрат на одного праців-
ника, коефіцієнт неповної зайнятості). 

Результати розрахунку даних показників за даними восьми 
машинобудівних підприємствам Хмельницької області протягом 
2005–2009 років містяться у додатку К. 

Зважаючи на те, що наступні показники: рівень економіч-
них втрат, рівень дебіторської заборгованості, рівень заборгованості 
з оплати праці та рівень неповної зайнятості, є дестимулятором, то 
при проведенні подальших розрахунків дані показники було замі-
нено на стимулятора за допомогою формули (3.1). 

Результати розрахунку рівня економічної відповідальності 
окремих машинобудівних підприємств представлено у таблиці 3.4. 

 
Таблиця 3.4 

Рівень відносин із зацікавленими сторонами  
окремих машинобудівних підприємств 

Рік Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 
ВАТ “АК “АДВІС” 2,47 1,55 1,66 1,55 1,93 
ВАТ “Укрелектроапарат” 1,64 1,67 1,81 1,59 1,73 
ВАТ “Кам’янець-Подiльський  
електромеханiчний завод” 1,92 1,66 1,81 1,75 1,88 
ВАТ “Хмельницький механічний завод” 2,55 9,74 3,54 3,87 1,88 
ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” 1,20 1,41 1,84 1,63 1,57 
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів” 5,86 9,83 14,38 15,09 8,09 
ВАТ “Завод “Строммашина” 1,62 1,16 1,02 1,28 1,12 
ВАТ “Термопластавтомат” 1,65 1,58 1,55 1,23 1,58 

 
Три найменші значення рейтингу і, відповідно, найбільший 

рівень відносин із зацікавленими сторонами у відповідному році ви-
ділені сірим кольором. Загалом на всіх досліджуваних підприємст-
вах (крім ВАТ “Хмельницький механічний завод” та ВАТ “Шепе-
тівський завод культиваторів”) значення показників, за якими оці-
нювалися відносини підприємства із зацікавленими сторонами, 
значно не різнилися, що і призвело до того, що різниця між значен-
нями рейтингів даних підприємств є незначною. 

Порівняємо результати розрахунку рівнів економічної від-
повідальності та відносин із зацікавленими сторонами, розрахова-
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них за даними окремих машинобудівних підприємств Хмельниччини 
(табл. 3.5). Як видно з таблиці, спостерігається частковий зв’язок 
між високими рівнями економічної відповідальності та забезпечення 
відносин з зацікавленими сторонами на машинобудівних підпри-
ємствах Хмельниччини. Однак, даний зв’язок є не стійким і зага-
лом високий рівень економічної відповідальності не призводить до 
покращення відносин із зацікавленими сторонами. 

 

Таблиця 3.5 
Результати розрахунку рівнів економічної відповідальності  

Рік Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 
ВАТ “АК “АДВІС”      
ВАТ “Укрелектроапарат”      
ВАТ “Кам’янець-Подiльський  
електромеханiчний завод”      
ВАТ “Хмельницький механічний завод”      
ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”      
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”      
ВАТ “Завод “Строммашина”      
ВАТ “Термопластавтомат”      

 

де:  
 – підприємства, що мають найвищий рівень відносин  

із зацікавленими сторонами; 
 – підприємства, що мають найвищий рівень економічної  

відповідальності; 
 – підприємства, що мають найвищі рівні економічної  

відповідальності та відносин з зацікавленими сторонами; 
 – підприємства, що мають низькі рівні досліджуваних показників  

 
У той же час, розгляд окремих показників, що характери-

зують економічну відповідальність та відносини підприємств із 
зацікавленими сторонами, дозволяє визначити ряд проблем, прита-
манних досліджуваним підприємствам, а саме: 

– збитковість більшості підприємств, лише ВАТ “Красилів-
ський машинобудівний завод” та ВАТ “Завод “Строммашина” 
протягом останніх трьох років отримували прибуток, в той час як 
ВАТ “АК “АДВІС”, ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” ВАТ “Шепетів-
ський завод культиваторів” та ВАТ “Термопластавтомат” протя-
гом чотирьох років отримували збитки, решта досліджуваних під-
приємств отримували збитки протягом 1–3 років; 
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– високий рівень зносу основних засобів при низькому рівні 
їх оновлення. Подібна ситуація спостерігається на всіх підприємствах; 

– низький рівень ліквідності та платоспроможності більшості 
досліджуваних підприємств. Виключення складає лише ВАТ “За-
вод “Строммашина”, показники ліквідності та платоспроможності 
якого є надзвичайно високими та у декілька разів перевищують 
існуючі нормативні значення; 

– скорочення частки невиробничих фондів у загальній струк-
турі основних фондів машинобудівних підприємств, відповідно, фі-
нансування їх також скорочується. На підприємствах ВАТ “Хмель-
ницький механічний завод” та ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” неви-
робничі фонди взагалі відсутні; 

– стійку тенденцію до зменшення чисельності працівників, 
яка спостерігалося на всіх досліджуваних підприємствам протягом 
2006–2009 років; 

– рівень заробітної плати є нижчим за середній рівню оплати 
праці працівників машинобудівної галузі по Україні. Єдиним підпри-
ємством, на якому значення даного показнику перевищує загально-
державний рівень є ВАТ “Укрелектроапарат”. 

 

Таблиця 3.6 
Оцінка наявності та інформаційної наповненості веб-сайтів  

окремих машинобудівних підприємств 
Інформація про діючу 
політику відносин  
із споживачами 

Підприємство 

Н
ая
вн
іс
ть

 в
еб

-с
ай
ту

 
П
ре
дс
та
вл
ен
ня

 
пр
од
ук
ці
ї  

пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
Д
ію
ча

 с
ис
те
ма

 
уп
ра
вл
ін
ня

  
як
іс
тю

 
Га
ра
нт
ій
не

 т
а 

 
по
ст
га
ра
нт
ій
не

 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 
С
ум

а 
ба
лі
в 

ВАТ “АК “АДВІС” так 1 1 – 2 
ВАТ “Укрелектроапарат” так 1 1 – 2 
ВАТ “Кам’янець-Подiльський  
електромеханiчний завод” так 1 – – 1 

ВАТ “Хмельницький механiчний завод” так 1 – – 1 
ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” так 1 – – 1 
ВАТ “Шепетiвський завод культиваторiв” так 1 – – 1 
ВАТ “Завод “Строммашина” так 1 – – 1 
ВАТ “Термопластавтомат” так 1 1 – 2 
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Оцінка інформаційної відкритості машинобудівних підпри-
ємств здійснювалося за трьома напрямами – інформаційне напов-
нення офіційних веб-сайтів, висвітлення діяльності у місцевих дру-
кованих ЗМІ, дослідження практики підготовки соціальних звітів. 

Результати дослідження наявності та інформаційної напов-
нюваності веб-сайтів досліджуваних машинобудівних підприємств 
представлено у таблиці 3.6. 

У процесі аналізу через наявність на веб-сайтах лише інфор-
мації про відносини зі споживачами в методику оцінки були внесені 
зміни. Так, наявність однієї із визначених характеристик діючої 
політики відносин зі споживачами оцінюється в один бал. Підпри-
ємства, що інформаційне наповнення веб-сайтів яких, є найкращим 
виділені сірим кольором. 

 

Таблиця 3.7 
Загальна характеристика досліджуваних друкованих ЗМІ 

Назва  
ЗМІ Рік Тираж Кількість номерів  

у вибірці 
Кількість публікацій 
за темою дослідження 

2005 15000 1–104 2 
2006 15000 1–107 1 
2007 15000 1–102 3 
2008 15000 1–104 3 

“Проскурів” 

2009 15000 1–105 4 
2005 5400 1–107 1 
2006 5450 1–154 2 
2007 5900 1–51 1 
2008 6140 3–149 1 

“Шепетівський 
вісник” 

2009 6700 1–153 1 
2005 29580 1–168 5 
2006 28450 1–180 6 
2007 29731 1–177 7 
2008 28894 1–182 10 

“Подільські 
вісті” 

2009 25000 1–187 7 
2005 7000 1–52 4 
2006 9950 1–52 6 
2007 9970 1–52 6 
2008 9960 1–52 7 

 “ВСІМ” 

2009 12600 1–52 5 
 
Другою складовою оцінки інформаційної відкритості ма-

шинобудівних підприємств згідно запропонованої методики є ана-
ліз публікацій у ЗМІ. До вибірки увійшли чотири видання (табл. 3.7), 
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що потенційно могли містити інформацію про досліджувані машино-
будівні підприємства, а саме: “Проскурів”, “Шепетівський вісник”, 
“Подільські вісті”, “ВСІМ”. 

Результати аналізу публікацій у ЗМІ містяться у додатку Л. 
У таблиці 3.8 представлені узагальнені дані щодо аналізу інформації 
про різні аспекти діяльності окремих підприємств машинобудівної 
галузі, які висвітлювалися у місцевих ЗМІ протягом 2005–2009 років. 

 
Таблиця 3.8 

Аналіз інформації щодо діяльності машинобудівних підприємств,  
які висвітлювалися у друкованих ЗМІ  

(відношення негативних/позитивних відгуків до тиражів) 
Рік Підприємство 2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ “АК “АДВІС” 4,2 4,92 2,93 5,7 6,0 
ВАТ “Укрелектроапарат” 8,5 4,72 10,26 7,69 5,03 
ВАТ “Кам’янець-Подiльський  
електромеханiчний завод” 2,1 –2,0 0 0 0 
ВАТ “Хмельницький механiчний завод” –1,1 0 0 0 0 
ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес” 5,2 4,03 1,48 0,73 –1,1 
ВАТ “Шепетiвський завод культиваторiв” –1,67 –3,65 –3,75 –4,97 –3,32 
ВАТ “Завод “Строммашина” 3,3 2,0 3,3 4,24 6,61 
ВАТ “Термопластавтомат” 2,1 0 –1,1 0 0 

 
Як видно з таблиці, рівень висвітлення діяльності машино-

будівних підприємств у місцевих друкованих засобах масової ін-
формації є недостатнім. Переважно інформація про діяльність під-
приємств висвітлюється у статтях, ініціаторами публікацій яких 
виступають органи місцевої влади, податкова інспекція та фонди 
соціального страхування, які висвітлюють інформацію про резуль-
тати своєї роботи за певний період. У результаті у статтях висвіт-
люється інформація про рівень виробництва продукції, сплати по-
датків та зборів, рівень заробітної плати, випадки травматизму на 
виробництві тощо. Підприємства ж не замовляють публікації про 
свою діяльність у місцевих засобах масової інформації. 

Результати аналізу інформаційної відкритості показали, що: 
– на жодному із досліджуваних підприємств не розвинена 

практика підготовки соціальних звітів; 
– досліджувані підприємства в повній мірі не використову-

ють переваги веб-сайтів як інструменту поширення інформації про 
результати впровадження принципів корпоративної соціальної від-
повідальності у свою діяльність. На веб-сайтах підприємств висвіт-
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люється переважно інформація про продукцію, яку вони виробля-
ють, її вартість та умови поставки, дані про системи управління 
якістю, що запроваджені на підприємстві; 

– у місцевих друкованих ЗМІ висвітлюється мало інформа-
ції про діяльність досліджуваних машинобудівних підприємств, у 
статтях відображаються лише окремі аспекти прояву корпоративної 
соціальної відповідальності – переважно дані про загальні резуль-
тати діяльності досліджуваних підприємств. 

Відповідно до запропонованої нами методики оцінки рівня 
КСВ машинобудівних підприємств є необхідним проведення аналізу 
загального рівня дотримання принципів корпоративної соціальної 
відповідальності у галузі, шляхом дослідження даних офіційної ста-
тистики та визначення основних критичних напрямів реалізації кор-
поративної соціальної відповідальності. З цією метою було проана-
лізовано дані статистичних збірників і бюлетенів [6–10] та статис-
тична інформація, отримані за запитами. 

За даними Хмельницького управління статистики станом на 
1.01.2008 р. зареєстровано 204 машинобудівних підприємства, з них: 

– 50,5 % – виробництво машин та устаткування; 
– 45,1 % – виробництво електричного, електронного та оп-

тичного устаткування; 
– 4,4 % – виробництво транспортних засобів і устаткування. 
Необхідність і важливість визначення фінансового стану 

машинобудівних підприємства як складової рівня корпоративної 
соціальної відповідальності підтверджують дані управління статис-
тики у Хмельницькій області щодо ефективності роботи машино-
будівних підприємств. Так, протягом 2005–2009 рр. загальна кіль-
кість машинобудівних підприємств в області зменшилася на 21,2 %, 
відбулося скорочення на 32,5 % кількості підприємств, що реалізу-
ють свою продукцію, на 14,5 % скоротилась середньооблікова чи-
сельність найманих працівників [6, c. 93; 9, c. 116; 11, c. 65]. 

Основну частку серед зареєстрованих машинобудівних пі-
дприємств складають малі підприємства. Так, у 2009 р. їх частка у 
загальній кількості склала 76,9 %. 

Що стосується географії розміщення машинобудівних під-
приємств, то станом на кінець 2009 р. 75 %. підприємств було роз-
ташовано у містах Хмельницької області, найбільше (43,6 %, 20,1 % 
та 4,9 %, відповідно) припадало на м. Хмельницький, м. Кам’янець-
Подільський та м. Нетішин.  
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Серед районів області найбільша кількість машинобудівних 
підприємств припадає на Хмельницький (десять підприємств), Ду-
наєвецький (шість підприємств), Шепетівський райони (п’ять під-
приємств) Полонський та Кам’янець-Подільський район (по чотири 
підприємства). У Старосинявському, Славутському, Старокостянти-
нівському, Теофіпольському та Білогірському районах машино-
будівні підприємства відсутні.  
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Рис. 3.1. Кількість машинобудівних підприємств  
 

Загалом, як видно з рис. 3.1, протягом 2005–2009 рр. спос-
терігалося поступове скорочення кількості машинобудівних під-
приємств. У результаті у 2009 р. їх кількість становила 78,7 % від 
зареєстрованих у 2005 р. [9, c. 68]. Не зважаючи на поступове ско-
рочення кількості підприємств галузі у період 2005–2009 рр. спо-
стерігається стійке зростання обсягів продукції, що виробляються 
машинобудівними підприємствами Хмельницької області.  
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Рис. 3.2. Індекси обсягу продукції машинобудування  
(% до попереднього року) 

 
Як видно з рис. 3.2, незважаючи на деяке скорочення тем-

пів зростання, обсяг продукції машинобудівної галузі Хмельницької об-
ласті є більшим за аналогічний показник попереднього року [9, c. 69]. 
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У той самий час із загальної кількості машинобудівних підприємств, 
зареєстрованих у Хмельницькій області, у 2009 р. лише 74 % реалі-
зовували свою продукцію, що на 14 % менше показника 2005 року 
(табл. 3.9) [6, c. 93]. 

 

Таблиця 3.9 
Кількість підприємств з реалізацією своєї продукції  

(статистична інформація отримана за запитом) 
Кількість підприємств, що реалізовували продукцію: 
в натуральних одиницях у % до загальної кількості Сектор 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Машино-
будування 224 203 183 154 151 88,0 82,9 76,9 72,6 74,0 
Виробництво 
машин та 
устаткування 120 111 97 88 75 91,6 82,8 74,6 72,1 72,8 
Виробництво 
електричного, 
електронного 
та оптичного 
устаткування 94 84 79 61 67 81,7 84,8 80,6 71,8 72,8 
Виробництво 
транспортних 
засобів та 
устаткування 10 8 7 5 9 76,9 66,7 70,0 100 100 

 
 

 
Рис. 3.3. Обсяги реалізації за основними видами діяльності  

(статистична інформація отримана за запитом) 
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При цьому загальний обсяг реалізованої продукції у 2009 р. 
склав 1035 млн грн, що на 49 % більше показника 2008 року. З них 
74,5 % припало на підприємства, які виробляють електричне, елект-
ронне та оптичне устаткування, 23,6 % – підприємства з виробництва 
машин та устаткування і 1,8 % – підприємства, які випускають тра-
нспортні засоби і устаткування (див. рис. 3.3) [6, c. 94]. 

Не зважаючи на зростання обсягів реалізованої продукції, 
сальдо чистого прибутку та збитку машинобудівних підприємств 
Хмельницької області у 2006–2008 роках було від’ємним, лише у 
2009 році спостерігається різке зростання рівня прибутковості під-
приємств галузі (рис. 3.4) [6, c. 102]. 

 

 
Рис. 3.4. Сальдо чистого прибутку та збитку  

машинобудівних підприємств Хмельницької області, тис. грн  
(статистична інформація отримана за запитом) 

 
Не зважаючи на поступове збільшення, рентабельність опе-

раційної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької 
області протягом 2005–2009 рр. залишалася невисокою (рис. 3.5) [9, 
c. 33]. 

 

 
 

Рис. 3.5. Рентабельність операційної діяльності підприємств  
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У структурі операційних витрат на реалізовану продукцію 
поступово зростає частка матеріальних витрат, у 2009 р цей показ-
ник зріс на 0,4 % порівняно з 2008 р. В той же час частка витрат на 
оплату праці, відрахувань на соціальні заходи (пенсійне забезпе-
чення, соціальне страхування, страхові внески у зв’язку з безробіт-
тям, відрахування на індивідуальне страхування персоналу тощо), 
амортизацію та інші операційні витрати поступово скорочується 
(рис. 3.6) [8, c. 67; 9 , c. 71; 11, c. 72; 12, c. 69; 13, c. 71]. 
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Рис. 3.6. Структура операційних витрат  
реалізованої продукції машинобудівних підприємств Хмельниччини  

 
Протягом 2005–2009 рр. спостерігається поступове скоро-

чення середньорічної чисельності найманих працівників машино-
будівних підприємств Хмельниччини (рис. 3.7) [9, c. 268; 11, c. 276]. 

 

 
Рис. 3.7. Темпи скорочення середньорічної чисельності  
найманих працівників машинобудівних підприємств  
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Хоча за останні п’ять років рівень скорочення кількості най-
маних працівників значно зменшився, що може свідчити про по-
ступове покращення ситуації у машинобудівній галузі Хмельниць-
кої області. Варто також відмітити показники, що свідчать про рух 
робочої сили. Так, коефіцієнт обороту працівників машинобудів-
них підприємств у 2007 році дорівнював 44,6 %, у 2008 році – 48 %, 
у 2009 р. – 51,5 %. При цьому коефіцієнт плинності кадрів становив 
25,1; 27,3 та 28,8 % відповідно у 2007, 2008 та 2009 роках. 

Високим залишається рівень вимушеної неповної зайня-
тості працівників підприємств Хмельницької області (рис. 3.8) 
[7, c. 71; 8, c. 310; 12, c. 306; 13, c. 290]. 

 

 
Рис. 3.8. Рівень вимушеної неповної зайнятості працівників  

машинобудівних підприємств Хмельницької області  
(статистична інформація за 2009 р. отримана за запитом) 

 
Так, спостерігається стрімке зростання кількості працівни-

ків, що знаходяться в адміністративних відпустках (з 12,4 % у 2005 
році до 20,5 % у 2009 р.) та скорочення на 53,4 % (з 9427 осіб у 
2005 р. до 4394 осіб у 2009 р.) кількості працівників, які працюють 
в режимі неповного робочого дня. 

За останній час поступово зростає чисельність працівників, 
які проходили підвищення кваліфікації та навчання новим професіям 
з 7,8 % від середньорічної кількості працівників у 2005 р. до 18,4 % 
у 2009 р. (табл. 3.10). Основним методом навчання працівників 
протягом періоду 2005–2009 років виступає навчання на виробництві. 
Серед працівників, що освоїли нову професію, основна частка при-
падає на такий вид підготовки як первинна (біля 2/3 працівників). 



 
Розділ 3. Проблеми формування корпоративної відповідальності підприємства 

 

 140

Таблиця 3.10 
Чисельність працівників,  

що підвищили свою кваліфікацію чи освоїли нові професії  
(статистична інформація отримана за запитом) 
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Навчено новим професіям, осіб 678 970 967 952 1145 
У % до середньорічної кількості 
найманих працівників 3,8 5,5 5,8 5,8 7,5 
у т.ч. за місцем навчання: 
– на виробництві, % 93,7 96,6 97,5 96,8 92,2 
– у навчальних закладах, % 6,3 3,4 2,5 3,2 7,8 
у т.ч. за видами підготовки: 
– первинна, % 68,7 61,1 62,0 70,8 63,8 
– перепідготовка, % 31,3 38,9 38,0 29,2 36,2 
Підвищило кваліфікацію, осіб 710 1591 1823 1605 1663 
У % до середньорічної кількості 
найманих працівників 4,0 9,1 10,9 9,8 10,9 
у т.ч.: 
– на виробництві, % 91,5 98,1 95,4 95,0 91,9 
– у навчальних закладах, % 8,5 1,9 4,6 5,0 8,1 

 

 

а 

 
 

б 
 

Рис. 3.9. Розподіл найманих працівників за віком та за рівнем освіти  
(статистична інформація за 2005–2009 р. отримана за запитом) 



 
Розділ 3. Проблеми формування корпоративної відповідальності підприємства 

 

 141

Розглянемо структуру найманих працівників машинобудів-
ної галузі Хмельницької області. Розподіл працівників за віком 
(рис. 3.9) свідчить про зростання чисельності працівників у двох 
вікових категоріях, у віці старше за 55/60 років та у віці 15–34 ро-
ків, за рахунок поступового скорочення працівників у віці 35–55/60 
років, тобто найбільш активної та висококваліфікованої групи пра-
цівників. В той же час, освітня структура працівників машино-
будівної галузі протягом останніх п’ять років фактично залишається 
без змін. Спостерігається лише незначне зростання чисельності 
працівників із вищою освітою. При цьому, основна частка праців-
ників галузі мають середню та середню спеціальну освіту. 

Аналіз даних щодо освітньої структури працівників та рівня 
підвищення їх кваліфікації свідчить про недостатню увагу керів-
ництва підприємств до питання розвитку працівників, якісному 
зростанню робочої сили підприємства. Зважаючи на швидкий тех-
нологічний розвиток подібна ситуація у довгостроковій перспективі 
негативно впливатиме на ефективність роботи підприємств галузі. 

Наступним напрямом оцінки відносин з працівниками є 
аналіз ситуації щодо розміру заробітної плати та тенденцій її ви-
плати. У таблиці 3.11 міститься інформація про рівень середньо-
місячної заробітної плати працівників машинобудівних підприємств 
Хмельниччини та загалом по Україні [9, c. 292; 11, c. 296].  

 
Таблиця 3.11 

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 
машинобудівної галузі Хмельницької області  

Виробництво машин 
та устаткування 

Виробництво  
електричного,  
електронного та  

оптичного устаткування

Виробництво  
транспортних  

засобів  
та устаткування Рік 

вартісна 
форма, 
грн 

% до рівня 
заробітної 
плати  

по Україні

вартісна 
форма, 
грн 

% до рівня 
заробітної 
плати  

по Україні 

вартісна 
форма, 
грн 

% до рівня 
заробітної 
плати  

по Україні 
2005 358,09 72,69 404,03 97,11 411,02 72,95 
2006 472,01 73,88 532,20 95,97 488,88 69,43 
2007 602,11 72,39 664,16 90,12 562,30 65,01 
2008 781,09 73,14 887,18 93,17 687,58 60,93 
2009 994,55 72,07 1243,16 98,35 955,04 64,01 
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Як видно з таблиці, незважаючи на поступове зростання, 
рівень заробітної плати працівників машинобудівної галузі Хмель-
ницької області значно відстає від аналогічних показників в серед-
ньому по Україні. Виключення становлять підприємства, що спе-
ціалізуються на виробництві електричного, електронного та оптич-
ного устаткування, працівники яких у 2009 році отримували заро-
бітну плату, яка фактично відповідає середньому по Україні рівню 
оплати праці. 

Для того, щоб оцінити масштаби зростання рівня заробітної 
плати працівників машинобудівної галузі Хмельницької області 
порівняємо його з рівнем інфляції у відповідному році (рис. 3.10). 
Порівняння цих двох показників свідчить про реальне зростання 
рівня заробітної плати працівників машинобудівних підприємств 
[9, c. 292; 11, c. 296]. 

 
 

Рис. 3.10. Порівняння зростання заробітної плати найманих працівників 
машинобудівних підприємств та рівня інфляції  

 
У той же час, значною залишається сума невиплаченої за-

робітної плати. Так, станом на 1.01.2008 р. машинобудівні підпри-
ємства заборгували своїм працівникам 2184,4 тис. грн, з них 31,2 % 
підприємства, які займаються виробництвом машин та устаткування 
заборгували та 68,8 % підприємства, які займаються виробництвом 
електричного, електронного та оптичного устаткування. 

Для порівняння, на рис. 3.11 подана інформація про рівень 
заборгованості із виплати заробітної плати за період 2005–2009 рр. 
Дані свідчать, що у 2006 та 2007 роках спостерігається значне (на 
32,5 % та 22 % відповідно) скорочення рівня заборгованості із ви-
плати заробітної плати на підприємствах машинобудівної галузі. В 
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той же час темпи скорочення заборгованості у 2008 році склали 
5,2 %, у 2009 р. – 13,4 %. В результаті за період 2005–2009 роки 
рівень заборгованості із виплати заробітної плати скоротився більш 
ніж у двічі, однак сума невиплаченої заробітної плати залишається 
достатньо значною – більше 2 млрд грн.  

5046,9
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2659,8 2522,6 2184,4

0
1000
2000
3000
4000
5000
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Рис. 3.11. Заборгованість із заробітної плати на підприємствах  
машинобудівної галузі (інформація отримана за запитом), млн грн 

 
Основна частка заборгованості із заробітної плати припадає на 

підприємства, щодо яких було розпочато процедуру банкрутства (96 %), 
частка економічно активних підприємств є незначною (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12. Структура заборгованості із виплати заробітної плати  
за активністю підприємств у 2009 р. (інформація отримана за запитом) 

 
Екологічний аспект діяльності машинобудівних підпри-

ємств Хмельниччини у сфері КСВ можна описати через порівняння 
таких показників, як величини пред’явлених та фактично сплаче-
них підприємствами екологічних зборів. Як видно з таблиці 3.12 не 
зважаючи на те, що сума призначених екологічних зборів є порів-
няно невеликою (в межах 60 тис. грн) рівень її виплат в 2008 р. 
склав 90 %, у 2009 р. – 94 %. 
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Таблиця 3.12 
Екологічні збори машинобудівних підприємств Хмельниччини 

Рік Показник 2005 2006 2007 2008 2009
Темп зростання 
2009/2005, % 

Сума екологічних зборів, 
пред’явлені підприємст-
вам, що займаються вироб-
ництвом машин та устат-
кування, за забруднення 
навколишнього природного 
середовища, тис. грн 16,1 14,2 9,1 17,8 14,4 89,4 
Частка фактично сплаче-
них екологічних зборів, % 100,3 94,5 97,8 95,9 116,3 – 
Сума екологічних зборів, 
пред’явлені підприємствам, 
що займаються виробницт-
вом електричного, елект-
ронного та оптичного устат-
кування, за забруднення 
навколишнього природного 
середовища, тис. грн 15,1 29,0 15,5 33,5 36,5 241,7 
Частка фактично сплаче-
них екологічних зборів, % 97,2 100,5 100,1 84,8 83,9 – 
Сума екологічних зборів, 
пред’явлені підприємствам, 
що займаються виробницт-
вом транспортних засобів 
та устаткування, за забруд-
нення навколишнього при-
родного середовища, тис. грн 3,0 3,7 4,0 6,4 7,9 263,3 
Частка фактично сплаче-
них екологічних зборів, % 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – 

 
Значно погіршилася протягом останнього року діяльність 

машинобудівних підприємств у напрямі реалізації заходів природо-
охоронного характеру (табл. 3.13). Так, протягом 2007–2009 років 
підприємства галузі не виділяли кошти на капітальний ремонт ос-
новних засобів природоохоронного призначення, а розмір поточних 
витрат на охорону та раціональне використання природних ресур-
сів стрімко скорочувався, так у 2009 році їх обсяги порівняно з 
2005 роком зменшилися на 23 %. 



 
Розділ 3. Проблеми формування корпоративної відповідальності підприємства 

 

 145

Таблиця 3.13 
Витрати на природоохоронні заходи машинобудівних підприємств 

Хмельниччини (інформація отримана за запитом) 
Рік 

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 

Темп  
зростання 

2009/2005, % 
Витрати на капітальний 
ремонт основних засобів 
природоохоронного 
призначення, тис. грн 62,6 53,6 – – – – 
Поточні витрати  
на охорону та раціональне
використання природних 
ресурсів, тис. грн 1454,5 2118,8 2040,3 1008,9 1117,0 76,8 

 
Підсумовуючи зазначене можна відмітити основні тенденції 

притаманні машинобудівній галузі Хмельницької області. 
Спостерігається стійке скорочення кількості підприємств 

галузі. А враховуючи збільшення кількості підприємств, які не реа-
лізовують свою продукцію, можна передбачити, що тенденція до 
скорочення кількості машинобудівних підприємств Хмельницької 
області спостерігатиметься і у наступних роках. На нашу думку, 
саме недостатні рівень фінансових можливостей машинобудівних 
підприємства стримує поширення корпоративно-соціальної відпо-
відальності як на рівні відносин із працівниками, так і на рівні взаємо-
дії із іншими зацікавленими сторонами. 

Позитивною є тенденція до зменшення рівня збитковості 
машинобудівних підприємств Хмельниччини, яке спостерігалося у 
2005–2008 роках та забезпечення позитивного сальдо чистого при-
бутку та збитку підприємств галузі у 2009 році. Підтвердженням 
позитивних змін у машинобудівній галузі Хмельниччини виступає і 
поступове зростання рівня рентабельності їх операційної діяльності 
з – 2,5 % у 2005 р. до 1,7 % у 2009 р. 

У той же час, наявність певних кризових явищ у машино-
будівній галузі підтверджується загальну тенденцією до скорочення 
чисельності найманих працівників, високим рівнем вимушеної непов-
ної зайнятості та низьким рівнем заробітної плати. В той же час, по-
зитивною є тенденція до скорочення рівня заборгованості із виплати 
заробітної плати та підвищення загального рівня освіти працюючих. 

Спостерігається стійка тенденція до скорочення обсягів витрат 
машинобудівних підприємств області на реалізацію заходів у сфері 
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захисту навколишнього природного середовища. Діяльність у цій 
сфері потребує значної уваги, що підтверджується тенденціями до 
скорочення витрат (на 23 % протягом 2005–2009 р.) та відсутністю 
фінансування капітального ремонту основних засобів природоохо-
ронного призначення у 2007–2009 роках. 

 
 

3.2. Фактори вибору соціальних пріоритетів  
діяльності підприємства 

 
 
Невід’ємною складовою процесу оцінки дотримання прин-

ципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльності під-
приємств є визначення факторів, які впливають на вибір та впрова-
дження на підприємстві соціально-відповідального підходу.  

Наразі, більшість науковців дотримуються поглядів щодо 
вирішальної ролі зацікавлених сторін у розробці та впровадженні 
принципів соціальної відповідальності у діяльності підприємств. 
Однак, підприємство співпрацює з великою кількість основних та 
опосередкованих груп впливу. Зважаючи на це, на нашу думку, є 
необхідним визначити їх значення як факторів формування со-
ціальних пріоритетів діяльності підприємства. При цьому, варто від-
значити відносність ролі окремої групи зацікавлених сторін, що обу-
мовлено можливістю зміни цілей підприємства та, відповідно, змі-
ною рівня залежності чи тиску конкретної групи впливу.  

Серед факторів, що змушують підприємства здійснювати 
соціально-відповідальну діяльність, виділяють [14, 15]: 

– тиск з боку партнерів, які можуть розглядати соціальну 
діяльність підприємства як індикатор стабільного корпоративного 
управління та істотний елемент у формуванні привабливого інвес-
тиційного профілю; 

– тиск з боку структур етичного інвестування, для яких 
стало звичною практикою при оцінці продуктивності підприємства 
досліджувати широкий спектр параметрів, пов’язаних з його про-
грамами соціальної відповідальності; 

– етичні проблеми як важливий чинник для державних і при-
ватних фінансових інститутів при ухваленні рішень про надання 
позики. Так, Всесвітній банк наполягає, щоб позичальники при-
діляли увагу питанням охорони навколишнього середовища; 



 
Розділ 3. Проблеми формування корпоративної відповідальності підприємства 

 

 147

– тиск з боку клієнтів і потенційних торгових партнерів, які 
самі зацікавлені у тому, щоб їх комерційна діяльність відповідала 
завданням корпоративної соціальної відповідальності. 

Таким чином, стимулююча чи стримуюча роль вищезазна-
чених груп впливу визначається їх безпосереднім зв’язком з вироб-
ничо-господарською діяльністю підприємства, забезпеченню його 
прибутковості та рентабельності, надання доступу до додаткових 
фінансових ресурсів. 

Дещо по іншому впливає на розвиток соціальної відповідаль-
ності діяльність міжнародних нефінансових організацій, які безпосе-
редньо не надають ресурси, а виступають посередниками та гаран-
тами дотримання принципів корпоративної соціальної відповідаль-
ності підприємств-членів. Подібну роль в Україні відіграє створена 
національна мережа Глобального договору, яка об’єднує підприєм-
ства та організації, що працюють у різних секторах економіки, та 
забезпечує їх зв’язок із підприємствами інших національних мереж. 

Важливу роль у формуванні корпоративної соціальної від-
повідальності підприємства відіграє держава, яка, з одного боку 
стимулює соціально-відповідальну діяльність підприємства, а з ін-
шого, за допомогою законодавства визначає мінімальний рівень 
вимог до діяльності підприємства. 

 

 
 

Рис. 3.13. Схема відносин між зацікавленими сторонами  
за рівнями соціального реагування 
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Однак, залежно від рівня корпоративної соціальної відпові-
дальності підприємства, сприйняття ролі держави дещо відрізня-
ється. На рис. 3.13 та 3.14 схематично зображено відносини між 
підприємством, державою та іншими групами зацікавлених сторін, 
притаманні рівням соціального реагування та соціальної чутливості, 
відповідно. 

 

 
 

Рис. 3.14. Схема відносин між зацікавленими сторонами  
за рівнями соціальної чутливості 

 
Так, перебуваючи на рівні соціального реагування підпри-

ємство, з одного боку, реагує на вимоги держави, тим самим створю-
ючи умови для забезпечення частини інтересів зацікавлених сторін 
на рівні держави, з іншого – забезпечує додаткові потреби груп 
впливу (за умови їх відповідності власним інтересам підприємства). 

Перебуваючи на рівні соціальної чутливості, підприємство, 
своєю діяльністю намагається змінити оточуюче середовище, попе-
реджуючи тим самим можливі негативні наслідки для своєї діяль-
ності. Роль держави на цьому рівні корпоративної соціальної від-
повідальності полягає у захисті інтересів зацікавлених сторін, шля-
хом встановлення мінімальних норм (вимог) та перевірки відповід-
ної діяльності підприємства, встановленим вимогам. 
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Як вже зазначалося, роль держави як фактору впливу на кор-
поративну соціальну відповідальність не зводиться лише до конт-
ролювання реалізації підприємством принципів соціальної відпові-
дальності, іншою її важливою функцією є стимулювання впрова-
дження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність під-
приємства. Загалом, виділяють чотири види інструментів, які мо-
жуть бути використані для стимулювання соціально-відповідальної 
діяльності підприємства [16]: регулювання; економічна мотивація; 
інформування (переконування); залучення до суспільної діяльності. 

Застосування першого інструменту – регулювання – базу-
ється на праві відповідного органу влади дозволяти чи забороняти 
здійснення того чи іншого виду діяльності підприємства, тим са-
мим контролюючи та стимулюючи його до ведення соціально-
відповідальної діяльності. На відміну від інших видів інструментів, 
даний спосіб носить імперативний характер, а тому має застосову-
ватися за умови відсутності альтернативного способу впливу.  

Застосування другого інструменту – економічної мотивації – 
безпосередньо ґрунтується на економічних інтересах підприємства. 
При цьому, головний акцент робиться на тому, що впровадження 
ідеї соціальної відповідальності у діяльність підприємства сприя-
тиме, по-перше, зростанню продуктивності, лояльності і задово-
лення працівників, по-друге, скороченню розриву між рівнем зар-
плати і продуктивністю праці. 

Застосування третього інструменту – інформування (пере-
конування) – грає вирішальну роль у тому разі, якщо прямий конт-
роль за поведінкою підприємства є недоцільним. При цьому, поси-
лаючись на “об’єктивні факти”, “загальні проблеми” і апелюючи до 
загальних цінностей і норм, підприємство спонукають до ведення 
соціально-відповідальної діяльності. 

Четвертий інструмент – залучення до суспільної діяльності – 
може бути використаний для того, щоб забезпечити підприємство 
організаційною інфраструктурою та консультативними послугами, 
підвищити освітні можливості тощо, тим самим допомагаючи їм по-
долати недолік компетенції і ресурсів. Застосування даного інстру-
менту є особливо ефективним під час співпраці з малими та серед-
німи підприємствами [16]. 

Ще одним важливим фактором впливу на корпоративну со-
ціальну відповідальність підприємства виступає зміна ситуації на 
ринку праці. Звичайно, рівень впливу даного фактора безпосередньо 
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залежить від внутрішньої політики працевлаштування, що діє на під-
приємстві. Так, гостра необхідність у кваліфікованому персоналі за 
відсутності адекватної пропозиції робочої сили змушує підпри-
ємство запроваджувати додаткові соціальні гарантії, розширяти 
спектр мотиваційних заходів, активніше використовувати навчання 
та програми підвищення кваліфікації з метою утримання та роз-
витку наявного персоналу.  

В той же час, високий рівень безробіття, може негативно 
впливати на рівень корпоративної соціальної відповідальності під-
приємства, що виражатиметься у високому рівні плинності кадрів, 
формуванні несприятливого психологічного клімату у колективі 
тощо [17]. 

Неоднозначно впливає на корпоративну соціальну відпові-
дальність підприємства і рівень конкуренції на ринку. З одного боку, 
змушуючи підприємство розвивати нові підходу до просування про-
дукції серед потенційних покупців, а з іншого, намагатися мінімізу-
вати вартість продукції як методу підвищення її конкурентноздат-
ності. Звичайно, позитивний чи негативний вплив конкуренції як 
фактору корпоративної соціальної відповідальності залежить безпо-
середньо від конкурентної стратегії, якої дотримується підприємство. 

Загалом, виділяють п’ять загальних конкурентних стратегій 
підприємства [8, c. 114–115]: 

– лідерства за витратами – передбачає зниження повних ви-
трат виробництва товару або послуги, і відповідно ціни реалізації, з 
метою залучення більшого кола споживачів; 

– сфокусована – заснована на низьких витратах, орієнто-
вана на низький сегмент покупців, де підприємство випереджає 
своїх конкурентів за рахунок більш низьких витрат виробництва; 

– широкої диференціації – спрямована на додання продук-
ції специфічних рис, що відрізняють її від продукції підприємств-
конкурентів; 

– оптимальних витрат – дає можливість покупцям одержати 
за свої гроші більшу цінність за рахунок сполучення низьких витрат і 
широкої диференціації продукції; 

– сфокусована – заснована на диференціації продукції, ста-
вить своєю метою забезпечити представників обраного сегменту то-
варами і послугами, що найбільш повно відповідають їхнім смакам. 

Базуючись на розглянутих стратегіях можна визначити, ві-
дповідає чи ні, запровадження корпоративної соціальної відповіда-
льності у діяльність підприємства меті кожної із них (табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 
Відповідність запровадження корпоративної соціальної  
відповідальності меті конкурентної стратегії підприємств 

Конкурентна стратегія Адекватність корпоративній  
соціальній відповідальності 

Лідерства за витратами Не відповідає, стримує 
Широкої диференціації Відповідає, стимулює 
Оптимальних витрат Не відповідає, стримує 
Сфокусована стратегія  
низьких витрат Не відповідає, стримує 

Сфокусована стратегія  
диференціації Відповідає, стимулює 

 
Іншими вагомими факторами, що впливають на корпорати-

вну соціальну відповідальність, виступають фінансово-економічне 
становище підприємства та стадія його життєвого циклу, які визна-
чають структуру та обсяг витрат на соціально-відповідальні заходи. 
На нашу думку, розглядати вплив цих факторів на формування кор-
поративної соціальної відповідальності підприємства необхідно 
спільно, зважаючи на існування стійкого зв’язку між ними. Най-
більш сприятливими для впровадження соціально-відповідального 
підходу до ведення діяльності виступають стадії розвитку, зрілості 
та насичення, які характеризуються збільшенням та максимізацією 
потенціалу підприємства, розвитком та становленням ефективної 
системи перерозподілу наявних ресурсів, сприятливим фінансово-
економічним становищем підприємства [19]. 

Серед інших факторів впливу, варто виділити і ті з них, що 
мають певний суб’єктивний характер [20; 21, c. 358], а саме: 

– етичні принципи керівників підприємств, їх відношення 
до ідеї соціально-відповідального підходу до ведення діяльності; 

– формування на підприємстві середовища сприятливого для 
запровадження соціально-відповідального підходу до ведення діяль-
ності (розробка внутрішнього кодексу, його популяризація серед 
працівників підприємства, акціонерів, керівників різних рівнів). 

Не зважаючи на суб’єктивний характер даних факторів, їх 
вплив на запровадження на підприємстві соціально-відповідального 
підходу до ведення діяльності є надзвичайно великим. При сприятли-
вому впливі інших факторів неприйняття ідеї соціальної відповідаль-
ності керівництвом підприємства та відсутність підтримки з боку 
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працівників і акціонерів робить неможливим впровадження прин-
ципів корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві. 

Таким чином, розглянуті фактори свідчать про існування 
тісного взаємозв’язку між впливом зовнішнього та внутрішнього 
середовищ підприємства на впровадження соціально-відповідаль-
ного підходу у його діяльність. Рівень впливу окремих факторів є 
неоднозначним, а тому потребує системної та комплексної оцінки з 
позиції динаміки впливу інших факторів, стратегії розвитку та ре-
зультатів моніторингу поточної ситуації на підприємстві. 

Аналіз факторів, що впливають на корпоративну соціальну 
відповідальність підприємств, з одного боку, підтвердив складну 
структуру корпоративної соціальної відповідальності, а, з іншого, 
засвідчив виняткову роль основних зацікавлених сторін у форму-
ванні соціально-відповідальної політики машинобудівного підпри-
ємства. При цьому, проводячи аналогію між результатами аналізу і 
основними складовими корпоративної соціальної відповідальності, 
можна відмітити виключну роль економічної та трудової відпові-
дальності як ресурсної основи для запровадження суспільної та 
екологічної складових корпоративної соціальної відповідальності 
підприємства (рис. 3.15). 

 

 
 

Рис. 3.15. Ієрархічна структура  
корпоративної соціальної відповідальності 

 
У результаті, структуру корпоративної соціальної відпові-

дальності машинобудівного підприємства можна представити у 
вигляді ієрархічної структури, базисом якої виступає економічна 
відповідальність, яка є головною умовою забезпечення життєздат-
ності підприємства, надбудовами – суспільна та екологічна види 
відповідальності. В той же час, трудова відповідальність, зважаючи 
на подвійну роль працівників у реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності підприємства, виступає об’єднуючою ланкою цих 
двох підсистем. 

Звичайно, запропонована структура корпоративної соціаль-
ної відповідальності відображає ієрархію її складових з позиції 
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окремого підприємства. Натомість, з позиції суспільства, як сукуп-
ності індивідуумів, ієрархія складових корпоративної соціальної 
відповідальності матиме протилежний вигляд. На першому місці 
виступатиме екологічна відповідальність, як спосіб створення еко-
логічно-безпечних умов життя, на другому – суспільна відповідаль-
ність, як спосіб забезпечення умов для розвитку суспільних інсти-
туцій, на третьому – трудова відповідальність, як спосіб забезпе-
чення умов для розвитку окремого трудового колективу, і на четвер-
тому – економічна відповідальність, як спосіб забезпечення умов 
для розвитку окремого підприємства. 

Проведене дослідження факторів, що впливають на корпо-
ративну соціальну відповідальність підприємства, та визначення її 
ієрархічної структури показало складність запровадження подіб-
ного підходу у практику діяльності машинобудівних підприємств. 
Ускладнення обумовлені головним чином тим, що наразі немає 
науково обґрунтованої методики розробки практики корпоративної 
соціальної відповідальності, яка б дозволила визначити ті сфери 
відповідальності, що потребують першочергового розвитку, та, від-
повідно, спланувати необхідні заходи. Тим самим забезпечити мож-
ливість для розробки детального плану реалізації корпоративної 
соціальної відповідальності підприємства, який би визначав часові 
рамки запровадження кожного заходу та дозволяв спрогнозувати 
кого з працівників краще залучити до подібної діяльності, які ре-
сурси вони потребуватимуть та який ефект очікується від цього 
отримати. 

Ефективним шляхом розв’язання цього питання, на нашу 
думку, є запровадження системи нормативно-індикативного регу-
лювання, що включає систему показників, що характеризує стан та 
тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності на 
підприємстві, дозволяє оперативно визначати недоліки, причини їх 
виникнення та розробляти заходи, спрямовані на покращення іс-
нуючої ситуації. 

Основна перевага даного підходу полягає у тому, що керів-
ники підприємства можуть самостійно визначати перелік необхід-
них показників, що відповідає конкретній меті діяльності, тим са-
мим варіювати їх чисельність, базуючись на принципі відбору мі-
німальної необхідної кількості даних. Таким чином забезпечується 
гнучкість процесу управління, його швидка адаптація до змін зов-
нішнього та внутрішнього середовища. 
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3.3. Нормативно-індикативне регулювання со-
ціальної відповідальності машинобудівних 

підприємств 
 
 
Результати аналізу міжнародних методик оцінки рівня кор-

поративної соціальної відповідальності [22–28], та публікацій вітчиз-
няних і зарубіжних вчених дозволяють визначити сукупний перелік 
показників (індикаторів) [22; 29–42], що можуть бути застосовані 
для оцінки окремих складових корпоративної соціальної відповіда-
льності та виступити основою системи нормативно-індикативного 
регулювання, серед переваг якої варто відмітити наступне: 

– наукове обґрунтування діяльності у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності, що дозволяє забезпечити об’єктивність 
вибору напрямів та мінімізувати вплив факторів, що носять суб’єк-
тивний характер; 

– комплексність і широке охоплення складових при аналізі 
діяльності підприємства у сфері корпоративної соціальної відпові-
дальності; 

– визначення орієнтирів покращення діяльності у цій сфері 
через формування нормативних (порогових) значень показників. 

Зважаючи на те, що діяльності машинобудівного підприєм-
ства у сфері корпоративної соціальної відповідальності оцінюється 
за допомогою великої кількість показників (індикаторів), в основу 
формування їх остаточного переліку було покладено наступні 
принципи: адекватності системи показників задачі дослідження, 
наявності інформаційного забезпечення, охоплення всіх складових 
прояву корпоративної соціальної відповідальності, уникнення дуб-
лювання показників, чіткість та однозначність ідентифікації зна-
чень (негативних чи позитивних) показників [43, c. 83–84]. 

Так, оцінити екологічну складову корпоративної соціальної 
відповідальності машинобудівних підприємств можна проаналізу-
вавши значення показників, які дозволяють визначити ефектив-
ність та економічність природоохоронної діяльності підприємства, 
а саме коефіцієнтів сплати екологічних зборів, втрат підприємства 
від нераціонального природокористування, достатності та ефектив-
ності витрат на природоохоронні заходи, екологічності продукції 
підприємства. Звичайно, напрями оптимізації вказаних показників 
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є довідковими, однак вони дозволяють оцінити у динаміці зміни, що 
відбуваються на підприємстві, порівнявши результати, отримані 
протягом певного періоду часу. 

Однак, найбільш складною частиною оцінки загального рівня 
корпоративної соціальної відповідальності, на нашу думку, є визна-
чення рівня суспільної відповідальності машинобудівних підпри-
ємств, яке передбачає врахування діяльності підприємства у систе-
мах підприємство – зовнішні зацікавлені сторони (це показники, що 
характеризують рівень податкового навантаження. наявності еконо-
мічних втрат, якість продукції, забезпеченість підприємств закла-
дами соціальної інфраструктури та рівень її фінансування, практику 
надання благодійної допомоги, політику працевлаштування інвалідів 
тощо), а також визначення інформаційної складової (інформаційної 
відкритості) у відносинах підприємства із зацікавленими групами. 
Складність оцінки даної складової зумовлена існуванням великої кіль-
кості зацікавлених сторін, які мають вплив на роботу підприємства 
і інтереси яких необхідно враховувати при запровадженні принци-
пів корпоративної соціальної відповідальності у діяльність. 

У той же час, оцінка трудової відповідальності передбачає 
дослідження сукупності показників, що визначають якісний склад 
персоналу (показники вікового, освітнього та професійного рівня тощо), 
оцінюють рух робочої сили (коефіцієнти плинності), рівень заробіт-
ної плати (показники зростання заробітної плати по відношенню до 
темпів зростання продуктивності праці та середнього рівня оплати 
праці по Україні, рівня заборгованості), умови та безпеку праці 
(показники виробничого травматизму, відповідності умов праці са-
нітарно-гігієнічним нормам, фінансування заходів з охорони праці 
та покращення санітарно-гігієнічних умов тощо), тобто характери-
зують основні напрями прояву соціально-відповідального підходу 
керівництва підприємства до відносин з працівниками. 

На нашу думку, досягнення машинобудівними підприємст-
вами нормативних (порогових) значень даних показників свідчить 
про запровадження на підприємстві соціально-відповідального під-
ходу до ведення діяльності. Показники (індикатори) носять вектор-
ний, спрямований характер та виражаються через інтервальні зна-
чення, що дозволяє ефективніше управляти корпоративною соціаль-
ною відповідальністю машинобудівного підприємства з врахуванням 
зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища [43]. 

Варто зазначити, що нормативні (порогові) значення показ-
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ників повинні підлягати систематичному перегляду та уточненню 
викликане тим, що значна їх частина визначається відповідними 
нормативно-правовими актами, внесення змін до яких зумовлює 
зміни значень показників корпоративної соціальної відповідальності 
машинобудівних підприємств.  

Що стосується оцінки економічної відповідальності, то її, 
необхідно визначати шляхом оцінки економічного стану машино-
будівного підприємства, який характеризує здатність підприємства 
саморозвиватися на певний момент часу. Він визначається сис-
темою показників, що дають можливість оцінити наявність, розмі-
щення і ефективність використання фінансових ресурсів [44, c. 49]. 

Комплексна оцінка економічного стану підприємства пе-
редбачає проведення дослідження за такими напрямами: дослі-
дження рентабельності, конкурентоспроможності та фінансової стій-
кості; дослідження ефективності використання майна (капіталу), 
забезпечення його власними оборотними коштами; оцінка динаміки 
та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості 
підприємства; аналіз стану підприємства на фінансовому ринку; 
аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку 
цінних паперів; визначення ефективності використання фінансових 
ресурсів; визначення резервів підвищення ефективності виробничо-
господарської діяльності підприємства [44, c. 49; 45, c. 351–354]. 

Аналіз публікацій свідчить про те, що всі підходи до оцінки 
економічного стану можна об’єднати у дві групи [45, c. 377; 46, 
c. 64–75; 47, c. 52–53, 571–573; 48, c. 114–132]: 

1) оцінка економічного стану підприємства шляхом порів-
няння з іншими підприємствами. Головний недолік подібного під-
ходу полягає у тому, що можливі випадки, коли у всіх підприємств, 
що досліджуються, економічний стан буде незадовільним. В такому 
разі стає неможливим дати об’єктивну оцінку діяльності підпри-
ємств, визначити існуючі проблеми та резерви підвищення ефектив-
ності їх виробничо-господарської діяльності; 

2) оцінка економічного стану підприємства щодо нормативних 
значень показників, які визначають основні напрямки його діяльності. 

Перевага цього методу полягає у тому, що залежно від мети 
аналізу обирається оптимальний комплекс показників, за якими і 
здійснюється оцінка діяльності підприємства. Крім того, зіставлення 
фактичних значень показників підприємства з їх нормативними 
значеннями дозволяє зробити висновки щодо необхідності та резер-
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вів покращення відповідних складових оцінки економічного стану.  
Нормативні значення та напрями покращання основних оці-

ночних показників економічного стану підприємства, пропонується 
визначати відповідно до діючих в Україні нормативних документів 
[51, 52], а саме: 

– наказу Мінекономіки України № 14 від 19.01.2008 р. “Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак не-
платоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банк-
рутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства”; 

– наказу Мінфіну України та Фонду державного майна 
№ 49/121 від 26.01.2001 р. “Про затвердження Положення про по-
рядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підля-
гають приватизації”. 

Таким чином, рівень економічної відповідальності підпри-
ємства пропонується оцінювати за допомогою сукупності показни-
ків, які характеризують: майновий стан (коефіцієнт зносу основних 
засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття 
основних засобів); ділову активність (коефіцієнт оборотності акти-
вів, коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача), кое-
фіцієнт оборотності власного капіталу); ліквідність та платоспро-
можність (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої лік-
відності. коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності), 
коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фі-
нансування, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт 
концентрації позикового капіталу, коефіцієнт забезпечення влас-
ними оборотними засобами); рентабельність (коефіцієнт рентабель-
ності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефі-
цієнт рентабельності діяльності) підприємства. 

Інтерпретація значень показників окремих підприємств 
пропонується здійснювати відповідно до “Положення про порядок 
здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 
приватизації” [52]. За цим Положенням економічний стан підпри-
ємства визначається задовільним у разі, якщо: 

– підприємство є прибутковим (коефіцієнт рентабельності 
діяльності більше 0,01) або показники (коефіцієнти) його ліквідності, 
платоспроможності (фінансової стійкості), ділової активності від-
повідають нормативним вимогам; 

– коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства має 
низькі значення (дорівнює або менше 0,01) або за останній звітний 
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період підприємство отримало чистий збиток, але показники (кое-
фіцієнти) ліквідності, платоспроможності (фінансової стійкості) під-
приємства відповідають нормативним вимогам. 

Економічний стан підприємства визнається незадовільним 
у разі, якщо: воно є збитковим протягом періоду, що аналізується, 
більшість показників економічного стану підприємства не відпові-
дають нормативним вимогам, існує тенденція до їх погіршання. 

 

 
 

Рис. 3.16. Порядок визначення рівня корпоративної  
соціальної відповідальності підприємства 

 

Таким чином, під час оцінки рівня корпоративної соціаль-
ної відповідальності підприємства (рис. 3.16) необхідно дотриму-
ватися певної послідовності, що дозволить забезпечити об’єктив-
ність та повноту отриманих даних, врахувати особливості розвитку 
підприємства у часі та визначити його місце серед інших підпри-
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ємств галузі, а саме порівняти основні показники діяльності: 
– з їх нормативними значеннями; 
– з аналогічними показниками інших підприємств галузі; 
– з аналогічними даними за попередні роки для визначення 

тенденцій погіршення чи покращання ситуації [48, c. 573]. 
Крім того, на кожному етапі оцінки рівня корпоративної 

соціальної відповідальності необхідно визначати та фіксувати від-
хилення (позитивні чи негативні), виявлені при порівнянні фактич-
них значень показників (індикаторів) із базовими (нормативними 
(пороговими) значеннями, значеннями показників інших підпри-
ємств галузі, аналогічними даними за попередні періоди), та вияв-
ляти причини їх виникнення. 

Варто відмітити, що запропоновані показники оцінки кор-
поративної соціальної відповідальності підприємства описують 
окремі прояви соціально-відповідального підходу до ведення вироб-
ничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств, тобто 
не дають можливість визначити загальний рівень корпоративної 
соціальної відповідальності підприємства. Розв’язати дану проблему 
дозволяє розрахунок таксономічного показника, який виступає си-
нтетичною величиною, що складається з усіх ознак, які характери-
зують об’єкт дослідження. 

Для розрахунку таксономічного показника всі показники 
сукупності приведемо до одного типу – стимуляторів. Дестимуля-
тори замінюються на стимулятори за допомогою формули (3.1). 

Таксономічний показник знаходиться за формулою: 
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де n – число ознак, t – число об’єктів дослідження, α – де-
яке додатне число, яке вибирається таким чином, щоб значення 
показника М змінювалося в інтервалі від 0 до 1, за правила “трьох 
(двох) сігм” найчастіше його значення приймається за α = 2 чи α = 3. 

Інтерпретація значення таксономічного показника є наступ-
ною – із збільшенням значень стимуляторів його величина зростає, 
і навпаки. Враховуючи, що через значення таксономічного показ-
ника нами описувався рівень корпоративної соціальної відповідаль-
ності машинобудівного підприємства, відповідно, зростання його 
свідчить про покращання діяльності підприємства у певній сфері, і 
навпаки [3, c. 89–91; 52, с. 237]. 

Звичайно, детальна характеристика корпоративної соціальної 
відповідальності машинобудівних підприємств вимагає поряд із 
врахуванням узагальненого таксономічного показника, який є своє-
рідною “рейтинговою” оцінкою досягнень підприємства у сфері 
корпоративної соціальної відповідальності, дослідження окремих 
показників корпоративної соціальної відповідальності, які висту-
пають індикаторами негативного чи позитивного впливу окремих 
заходів, що впроваджуються на підприємстві. Лише поєднуючи ці 
дві складові, можна сформувати основи для ефективного моніторингу 
та оцінки діяльності машинобудівного підприємства у сфері корпо-
ративної соціальної відповідальності, визначення напрямів покра-
щення корпоративної соціальної відповідальності діяльності.  

У той же час, розгляд світових методик оцінки рівня кор-
поративної соціальної відповідальності дозволив визначити основні 
шляхи покращення процесу оцінки рівня корпоративної соціальної 
відповідальності, що сприятиме його поширенню серед вітчизня-
них машинобудівних підприємств.  

По-перше, в основу оцінки рівня корпоративної соціальної 
відповідальності машинобудівних підприємств слід покласти ті 
показники, які розраховуються на підприємстві під час підготовки 
статистичної, фінансової та бухгалтерської звітності. 

По-друге, для забезпечення оцінки результатів діяльності 
окремого підприємства та порівняння роботи різних підприємств 
машинобудівної галузі у сфері корпоративної соціальної відповідаль-
ності слід визначити нормативні чи оціночні значення показників 
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рівня корпоративної соціальної відповідальності.  
По-третє, визначення рівня корпоративної соціальної від-

повідальності окремого підприємства варто проводити у декілька 
етапів, зосереджуючи основну увагу при цьому на оцінці 4 логіч-
них складових загального рівня корпоративної соціальної відпові-
дальності машинобудівного підприємства (рис. 3.17). 

 

 
 

Рис. 3.17. Основні складові КСВ підприємства 
 
Перелік показників оцінки екологічної, суспільної та тру-

дової відповідальності, методика їх розрахунку, нормативні (поро-
гові) значення показників (індикаторів) оцінки окремих напрямів 
прояву корпоративної соціальної відповідальності та методику їх 
розрахунків, що представлено у додатку М, було визначено на ос-
нові аналізу діючих нормативно-правових актів [50–55], публіка-
цій, які стосуються суміжних сфер та розкривають питання оцінки 
екологічної безпеки виробництва [56, 57], оподаткування підпри-
ємства [58, 59], відносин із різними групами зацікавлених сторін 
[29, 31–34, 40, 41], управління та розвитку персоналу [22; 30; 35–39] 
процедури проведення фінансово-економічного аналізу [41; 44; 45; 
49; 60; 61]. 

У результаті загальний перелік показників, що визначають 
основні складові корпоративної соціальної відповідальності машино-
будівного підприємства, а саме його екологічну, суспільну трудову та 
економічну відповідальність, матиме наступний вигляд (рис. 3.18). 

Як зазначалося у п. 3.1, оцінку рівня корпоративної соціальної 
відповідальності підприємств, ініціатором проведення якої висту-
пають їх власники чи керівники, необхідно поєднувати із аналізом 
загального рівня дотримання принципів корпоративної соціальної 
відповідальності у відповідній галузі. При цьому, ініціаторами його 
проведення, на нашу думку, мають виступати місцеві органи влади, 
джерелами інформації – офіційні статистичні дані підприємств га-
лузі. Результати аналізу виступатимуть допоміжними даними при 
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розробці заходів корпоративної соціальної відповідальності окре-
мими підприємствами, що дозволить врахувати загально-галузеві 
тенденції розвитку при розробці індивідуальних планів діяльності. 
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Рис. 3.18. Перелік показників оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності  
машинобудівних підприємств
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Загалом, алгоритм оцінки рівня корпоративної соціальної 
відповідальності машинобудівних підприємств, окрім зазначених 
елементів, має включати проведення його постійного моніторингу 
шляхом розрахунку показників з метою відстеження відхилень, їх 
фіксації та прийняття управлінських рішень для їх усунення. 

Набір заходів зі збільшення рівня корпоративної соціальної 
відповідальності підприємств має бути розроблений для підви-
щення всіх показників. Моніторинг показників має здійснюватися 
за принципом зворотного зв’язку як методу впливу результатів діяль-
ності системи на визначення структури та необхідних обсягів за-
трат вхідних ресурсів. 

Варто відмітити, що принцип зворотного зв’язку є одним із 
головних принципів управління відкритою системою (підприємст-
вом), дозволяє здійснювати постійний моніторинг відхилення до-
сліджуваної системи від певного “ідеального” стану, тим самим ви-
значаючи “критичні” точки розвитку системи та відповідні заходи, 
спрямовані на відновлення “ідеального” стану [56, c. 207]. 

 

 
 

Рис. 3.19. Схема оцінки рівня корпоративної  
соціальної відповідальності машинобудівних підприємств 

1. Загальна характеристика практики дотримання принципів КСВ 
на підприємствах машинобудівної галузі 

2. Визначення загального рівня КСВ окремих підприємств

3. Характеристика основних недоліків  
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У результаті, загальна оцінка як основа покрашення рівня 
корпоративної соціальної відповідальності підприємств буде відпо-
відати схемі, наведеній на рис. 3.19. Як бачимо запропонована схема 
оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності машино-
будівних підприємств має певне практичне застосування в роботі 
органів галузевого, місцевого рівня управління, за допомогою даної 
оцінки можна оцінити рейтинг підприємства, недоліки їх діяльності 
в соціальній сфері, пропонувати напрями покращання соціальної 
спрямованості у роботі підприємств, визначати заходи для підви-
щення рівня корпоративної соціальної відповідальності. 
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4.1. Тенденції розвитку моделей  

маркетингових стратегій 
 
 
Зовнішньоекономічну діяльність машинобудівних підпри-

ємств України на сучасному етапі важко вважати успішною з ряду 
об’єктивних причин: низької ефективності внаслідок дезорганізації 
у наявному ринковому середовищі, нереформованості господар-
ського механізму внаслідок його унаслідування від командно-адмі-
ністративної системи господарювання та відсутності фахових ме-
неджерів, відсутності інноваційних розробок, надмірної енерго- та 
матеріаломісткості, і головне, необхідне для успіху, – відсутності 
маркетингової стратегії на зовнішніх цільових ринках. 

З цієї причини, з переважної більшості передумов виходу 
на міжнародні ринки, зокрема обмеженості внутрішнього ринку, 
отримання додаткового прибутку та вищої прибутковості зарубіж-
них ринків, відкриття сприятливої кон’юнктури, саме остання спо-
нукає вітчизняних суб’єктів господарювання до здійснення зовнішньо-
економічної діяльності, а зарубіжна діяльність набуває несистем-
ного, недостатньо організованого характеру. 

З іншої сторони, з усього переліку вітчизняних суб’єктів 
господарювання, ефективними вважаються сировинні галузі, галузі 
первинної обробки сировини, такі як “Міттал стілл Кривий Ріг”, 
нафтопереробні підприємства та фінансовий сектор. В силу вказа-
них причин, машинобудівні підприємства відсутні у числі найбіль-
ших вітчизняних суб’єктів господарювання, включених у міжна-
родний бізнес. 

Хоча машинобудівні підприємства України достатньо різно-
манітні, результати попередніх досліджень свідчать про схожі проб-
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леми у їх зовнішньоекономічній діяльності [1, с. 79], тому обмежи-
мось обстеженням чинників формування маркетингових стратегій на 
зовнішньому ринку кількох типових, репрезентативних підпри-
ємств машинобудування. Наш інтерес до підприємств машинобуду-
вання викликаний, серед іншого, такими причинами: по-перше, на 
відміну від споживчих ринків, цільові сегменти машинобудівних 
підприємств не мають чітко вираженого тенденційного розвитку, 
складні процедури їх формування вимагають виробляти специфічні 
маркетингові інструменти; по-друге, економічна криза кінця мину-
лого століття, як результат відсутності ринкової економіки, вима-
гають розробки для вітчизняних машинобудівних підприємств спе-
ціальних підходів виходу на зарубіжні ринки; по-третє, перманентна 
фінансова криза, що розпочалась у 2010 році та на даний момент 
переросла у повноцінну світову економічну кризу, для споживчих 
ринків характеризується падінням за всіма товарними групами, а 
для машинобудування – настанням періоду перегрупування вироб-
ничих потужностей, чого неможливо зробити на етапі економічного 
піднесення та максимального використання цих потужностей. 

Перелік машинобудівних підприємств України нараховує 
близько 2,2 тис. суб’єктів господарювання [2], зокрема в Хмельниць-
кій області – 55 великих підприємств [3], яким характерна схожа тен-
денція розвитку. Очевидно, що схожість розвитку на фоні диферен-
ційованої орієнтації на цільові ринки, та потенційно різні продук-
тові, ринкові, цінові, інноваційні, логістичні та ін. стратегії, викли-
кана з однієї сторони однаковою дією чинників розвитку економіки 
на всі, без виключення, підприємства, а з іншої сторони – типовою 
організаційною системою цих підприємств, яка з точки зору теми 
дослідження, є неефективною, не забезпечує діяльність підпри-
ємств в плинній кон’юнктурі ринкового середовища та нездатна 
забезпечити вихід машинобудівних підприємств на зарубіжні ринки. 
З цієї точки зору, статистичні дані свідчать, загальне економічне 
піднесення, що розпочалось у 2000 році, супроводжувалось двома 
ключовими тенденціями: по-перше, зростанням обсягів продукції у 
досліджуваній галузі; по-друге, зниженням кількості підприємств у 
ній (табл. 4.1). 

Перша тенденція є закономірною з точки зору економічного 
зростання, якому передувало десять років падіння обсягів діяльності 
в галузі. Нормалізація макроекономічних показників та зростання 
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цільових ринків забезпечили перманентне макроекономічне зрос-
тання. Разом з тим, друга тенденція є також закономірною, оскільки 
відбувається реіндустріалізація галузі та структурні зрушення в 
економіці на користь зростання сфери обслуговування, з одночас-
ним зменшенням частки промисловості та агропромислового комп-
лексу (АПК) [4]. 

 

Таблиця 4.1 
Тенденція розвитку машинобудівних підприємств  

Хмельницької області 
Рік № 

з/п Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Загальна кількість  259 245 238 212 204 
2 Динаміка обсягу продукції 

машинобудування,  
% до попереднього року 115,2 122,8 112,6 115,2 121,6 

3 Динаміка виробництва  
машин та устаткування,  
% до попереднього року 103,1 111,3 123,5 101,9 103,8 

4 Динаміка виробництва  
електричного, електронного 
та оптичного устаткування,  
% до попереднього року 123,6 129,4 109,5 122,9 127,0 

5 Динаміка виробництва транс-
портних засобів та устаткування, 
% до попереднього року 102,3 116,3 104,3 83,8 124,4 

6 Рентабельність операційної 
діяльності машинобудівних 
підприємств – – – 0,7 0,8 

 
У 2007–2008 рр. тенденція була перервана, і показники зрос-

тання мали менше значення, що на наш погляд, пов’язано з реструк-
туризацією самої галузі, переорієнтацією окремих цільових сегментів, 
зростанням привабливості окремих ринків машинобудівних товарів 
та зростанням конкуренції у них з боку іноземних виробників. 

Очевидно отримані підприємствами в результаті економіч-
ного зростання ресурси забезпечують їх можливість реформува-
тись, розвивати ринкові стратегії та здійснювати зовнішньоеконо-
мічну діяльність. Результатом чого, на наш погляд, виступає по-
кращення якісних показників з 2008 року, що прийшло на зміну 
кількісному зростанню 2000–2007 рр., у формі зміни загальногалузе-
вих збитків на прибутки, про що свідчить показник рентабельності 
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операційної діяльності, який набув позитивного значення почина-
ючи з 2008 року. Глибинні причини, на рівні гіпотези, визначаються 
нами як: технологічна відсталість, надмірна матеріало- та енергоміст-
кість, низька продуктивність праці та виробничої системи, обмежені 
виробничі, людські та фінансові ресурси, незадовільний менеджмент, 
відсутність стратегії діяльності та маркетингової політики, відсут-
ність нових конструкторсько-технологічних рішень для потенцій-
них клієнтів. Перерахований, неповний, перелік негативних сторін 
господарської діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств 
у свою чергу забезпечує їм можливість працювати з позитивним 
результатом виключно за умов сприятливої ринкової кон’юнктури. 

У такому випадку, в межах поставленої мети та завдань до-
слідження, та з огляду на поглиблення глобалізації світових ринків 
машинобудування, логічним наслідком якого є посилення конкурен-
ції, перед машинобудівними підприємствами України стоїть зав-
дання швидкого вдосконалення механізмів господарської діяльності, 
а головне – політики та стратегій на цільових ринках. Завершення 
попереднього етапу знаменує перманентне економічне піднесення 
та подолання типових проблем з їх подальшим урізноманітненням 
та розширенням. Як і на попередньому етапі, ключовими пробле-
мами для машинобудівних підприємств залишається відсутність 
фінансово-інвестиційних ресурсів для реформування маркетингової 
політики та розробки інноваційних продуктів. Особливості остан-
ніх визначаються основними характеристиками головних товарів 
відповідно до спеціалізації та особливостей організації цільових 
ринків машинобудівних підприємств. Як наслідок, слід передбачити, 
що механізм формування маркетингової стратегії зовнішньоеконо-
мічної діяльності також потребує індивідуального підходу. 

Проте, неможливість охопити всі машинобудівні підприємства, 
з однієї сторони, та схожа тенденція їх розвитку, визначають достат-
нім проведення аналізу для кількох суб’єктів господарювання, ре-
зультати діяльності яких, в силу репрезентативності обраних для 
аналізу підприємств, на основі індукційного методу перенесемо на 
всі підприємства галузі, що здійснюють зовнішньоекономічну діяль-
ність чи є потенційними учасниками міжнародних економічних 
відносин. Серед підприємств Хмельницької області до таких нале-
жать ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, ВАТ “Хмель-
ницький механічний завод”, ВАТ “Волочиський машинобудівний 
завод “Мотор Січ”, ВАТ “АК “АДВІС” (м. Хмельницький) та ін. 
(табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 
Спеціалізація машинобудівних підприємств Хмельницької області [2] 

Офіційна назва Спеціалізація Розташування 
Осяг господарської 
діяльності у 2010 р., 

тис. грн 

Обсяг 
експорту, 
тис. грн 

1 2 3 4 5 
1. ВАТ “Красилівський  
машинобудівний завод” Газове устаткування, запчастини м. Красилів 60700,2 17586,5 
2. ВАТ “Хмельницький  
механічний завод” 

Продукцiя виробничо-технiчного 
призначення, запасні частини м. Хмельницький 72536,3 1175,9 

3. ВАТ “Волочиський машино-
будівний завод “Мотор Січ” 

Агрегати та деталі  
до авіадвигунів м. Волочиськ 32234,9 11816,2 

4. ВАТ “Термопластавтомат” Термопластавтомати м. Хмельницький 16532,4 5931,2 
5. ВАТ “Антонінівське ремонтно-
транспортне підприємство” Сільгосптехніка  

смт. Антоніни  
Красилівського р-ну 755,1 – 

6. ВАТ “АК “АДВІС” Сільськогосподарське  
машинобудування м. Хмельницький 44969,0 20869,0 

7. НТК “Завод точної механіки” Механічна продукція м. Кам’янець-
Подільський 48756,5 137,9 

8. ВАТ “Кам’янець-
Подільськсільмаш” 

Сільськогосподарська техніка 
та запасні частини 

м. Кам’янець-
Подільський 24575,6 1995,2 

9. ВАТ “Номінал” Металообробні верстати м. Волочиськ 1921,5 42,6 
10. ВАТ “Орбіта” Литво та штампування  

пластмасових деталей м. Деражня 725,6 – 
11. ПП “Пакт” Електротехнічне  

машинобудування 
м. Кам’янець-
Подільський 7596,6 2635,4 

12. ПП “Полімермаш” Машини для пластмасової 
промисловості м. Хмельницький 15753,6 – 
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Продовження таблиці 4.2 
1 2 3 4 5 

13. ВАТ “Пульсар” Товари народного споживання м. Шепетівка 14525,3 153,6 
14. ВАТ “Спеціальне  
конструкторське бюро  
медичної електротехніки” Медустаткування 

м. Кам’янець-
Подільський 23645,6 756,3 

15. ЗАТ “Тесмо-М” Промислове обладнання  
для молочної продукції м. Хмельницький 7058,4 125,6 

16. ТОВ “Укрелектрокомплект” Електрообладнання м. Хмельницький 25445,4 4586,6 
17. ТОВ “Укрелком” Електротехнічне обладнання м. Хмельницький 42564,4 142,6 
18. УВП “УТОС” 

Обладнання 
м. Кам’янець-
Подільський 758,1 – 

19. Хмельницьке державне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство Медустаткування м. Хмельницький 524,6 12,8 
20. ЗАТ “Юенпіком” Засоби зв’язку м. Хмельницький 494,7 73,9 
21. ПМП “Юркон” Автозапчастини м. Хмельницький 156,9 53,2 
22. ДП “Красилівський  
агрегатний завод” 

Авіабудування, вимірювальне 
обладнання м. Красилів 68536,5 35580,5 

23. ДП “НОВАТОР” Поштосортувальна техніка м. Хмельницький 42637,6 5635,8 
24. ВАТ “Укрелектроапарат” Електротехнічні машини м. Хмельницький 45686,5 24357,0 
25. ДП “Агрореммаш” Сільськогосподарські машини 

та устаткування смт. Білогір’я  563,4 – 
26. ВАТ “Кам’янецьподільськ-
автоагрегат” Вузли, агрегати 

м. Кам’янець-
Подільський 17566,6 2374,4 
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З числа приведених суб’єктів господарювання відбір про-
ведений на основі системи критеріїв. Зокрема, на першому етапі 
прийнято рішення про виключення з подальшого аналізу машино-
будівних підприємств, що не здійснюють експортних операцій та 
обсяг реалізації яких є незначним. Передумовою застосування да-
ного критерію є апріорі високі витрати на організацію та здійснення 
експортних операцій і маркетингу на міжнародних ринках, через 
що для більшості підприємств України збутові стратегії на зарубіж-
них ринках вважаються невиправданими. З таблиці 4.2 до цієї групи 
віднесемо підприємства під порядковими номерами 4, 5, 8, 9–13, 15, 
18–21, 25. Ймовірні збутові операції за незначних масштабів діяль-
ності реалізуються через отримання замовлень від нерезидентів, не 
мають системного характеру та розглядаються як додатковий тим-
часовий спосіб заробітку. 

Незважаючи на значні масштаби виробництва та реалізації 
продукції, для інших підприємств нездоланним бар’єром для мар-
кетингових стратегій на зарубіжних ринках є критична нестача фі-
нансово-інвестиційних ресурсів. Останнє виступає ключовою при-
чиною несистемного експорту, відсутності сталих продаж та три-
валих підрядних коопераційних зв’язків з нерезидентами. Проте, 
факт існування експортних операцій свідчить про перспективи їх 
спрямування у кероване русло. 

Серед групи експортних виробництв наступний критерій 
виступає похідною від розвитку традиційного – внутрішнього ринку, 
де показовим є приклад збутової діяльності ВАТ “АК “АДВІС”. 
Цільові ринки компаній орієнтованої на сільськогосподарське ма-
шинобудування не мали розвитку протягом останніх двадцяти ро-
ків з постійним зниженням обсягів реалізації та апріорної немож-
ливості збільшити використання існуючих потужностей. Відмічені 
закономірності склалися у зв’язку з ринковими тенденціями, зок-
рема зниження уваги АПК до основного виду товарів підприємства. 
Загалом діяльність підприємства зазнає негативного впливу з боку 
цільових ринків. Основна причина негативного впливу полягає у 
відсутності фінансових ресурсів у сільськогосподарських підпри-
ємств на купівлю продукції підприємства, оскільки галузь сільського 
господарства знаходиться у кризовому стані. Джерелом отримання 
коштів для сільськогосподарських підприємств можуть стати бан-
ківські позики. Проте, їх отримання неможливе через відсутність у 
позичальників застави. Декларована власність на землю не відпові-
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дає принципам приватної власності, оскільки діє мораторій на ку-
півлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. 

Таким чином, підприємство потрапляє в замкнуте коло, коли 
через відсутність ринкових реформ у агропромисловому комплексі 
будь-які заходи направленні на збільшення обсягів реалізації на 
цільових ринках не мають успіху, тобто ефективність збутової полі-
тики знаходиться на низькому рівні, за незалежних від підприємства 
обставин. Для цієї групи, де на наш погляд, ключовим чинником 
виступає відсутність сформованих внутрішніх ринків, незалежно 
від галузевої приналежності та продуктової спеціалізації, вихід на 
зовнішні ринки залишається єдино можливим способом уникнення 
банкрутства, зниження наслідків падіння внутрішніх ринків та зник-
нення загалом. До групи відібраних за цим критерієм віднесемо 
підприємства з порядковими номерами 2, 6, 14, 16–17, 26 (табл. 4.2). 

Найбільш перспективну маркетингову групу становлять 
високотехнологічні підприємства, що спроможні конкурувати на 
зовнішніх ринках з порядковим номером 3, 7, 22. Основу їх конку-
рентоспроможності становить технологічна складова, а саме: від-
носно рівні техніко-експлуатаційні характеристики авіаційного об-
ладнання, агрегатів та одиничного і малосерійного устаткування. 
На відміну від попередньої групи, на зарубіжних ринках високотех-
нологічних підприємств існує стійкий сформований попит. 

Решта підприємств, що стикаються з волатильністю внут-
рішнього ринку та неспроможності реалізувати маркетингові стра-
тегії на зовнішньому ринку, слід віднести до третьої групи – поряд-
ковий номер 1, 23, 24 (див. табл. 4.2). 

Подальший аналіз з цільовою орієнтацією на екстраполя-
цію на всю групу обмежимо показниками діяльності, закономірнос-
тями ринкової кон’юнктури, екзогенними та ендогенними чинни-
ками ВАТ “АК “АДВІС”, ВАТ “Волочиський машинобудівний за-
вод “Мотор Січ” та ДП “НОВАТОР”. 

На відміну від споживчих та сировинних ринків, здійснення 
маркетингу на індивідуальній основі, значна диференціація за про-
дуктами, експлуатаційними характеристиками та місцем у техноло-
гічних рішеннях, діяльність машинобудівних підприємств на роз-
винених ринках, ототожнених зі світовим ринком машинобудування, 
в межах сучасної парадигми вважається апріорі прибутковою [5]. 

Ефективність, оцінювана критерієм прибутковості, з цієї 
точки зору, формується за рахунок ефективності  маркетингових  
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Таблиця 4.3 

Прибуток машинобудівних підприємств від експорту товарів та послуг 
Значення показника, 

тис. грн 
Темп зростання  

до попереднього періоду, % № 
з/п Показник 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
ВАТ “АК “АДВІС” 

1.1 Операційний прибуток  
від експорту товарів та послуг 2250 2361 2842 3085 3569 104,93 120,37 108,55 115,69 

1.2 Прибуток від операційної діяльності 4169 3550 5252 4251 5266 85,15 147,94 80,94 123,88 
1.3 Частка прибутку від експорту  

у обсязі операційного прибутку, % 53,97 66,51 54,11 72,57 67,77 123,23 81,36 134,11 93,39 
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 

2.1 Операційний прибуток  
від експорту товарів та послуг 722 1276 984 869 1245 176,73 77,12 88,31 143,27 

2.2 Прибуток від операційної діяльності 1937 2386 2735 2964 3568 123,18 114,63 108,37 120,38 
2.3 Частка прибутку від експорту  

у обсязі операційного прибутку, % 37,27 53,48 35,98 29,32 34,89 143,47 67,28 81,49 119,02 
ДП “НОВАТОР” 

3.1 Операційний прибуток  
від експорту товарів та послуг 423 3866 1758 3256 2453 913,95 45,47 185,21 75,34 

3.2 Прибуток від операційної діяльності 1863 4759 3296 5361 5086 255,45 69,26 162,65 94,87 
3.3 Частка прибутку від експорту  

у обсязі операційного прибутку, % 22,71 81,24 53,34 60,73 48,23 357,78 65,66 113,87 79,41 
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стратегій та, за виключенням окремих деталей, фінансово-валют-
них чинників в межах коливання валютних курсів. 

Маркетингова складова прибутковості зовнішньоекономіч-
них операцій підприємства, в межах сучасних концепцій, зокрема – 
повного маркетингу, розглядає формування ефективності на всіх 
етапах в межах маркетингової петлі якості [6, с. 78–80]. Явні нега-
тивні тенденції впливу чинників маркетингового рівня машино-
будівних підприємств часто покриваються за рахунок зростання 
маржі валютного курсу. Попередньо зазначимо, що прибутковість 
зовнішньоекономічних операцій визначається асортиментною струк-
турою (додаток Н) та часткою експорту у загальному обсязі реалі-
зації. Абсолютне значення прибутку має загальну тенденцію до 
зростання за експортними операціями для першої групи підпри-
ємств (див. табл. 4.3). 

З огляду на попередньо висловлену відмінність серед аналі-
зованих груп підприємств, динаміка прибутку ВАТ “АК “АДВІС” 
характеризується часткою, отриманою від експортних операцій, 
що, на наш погляд, компенсує втрати від постійного зменшення 
обсягів внутрішнього ринку. Компенсаторна функція зовнішнього 
ринку для прибутковості не реалізується повною мірою, де за пока-
зником ланцюгових темпів зростання відмічене чергування зрос-
тання та зниження з аналогічною варіацією частки прибутку від 
експорту товарів та послуг (рис. 4.1–4.2). 

 

 
 
Рис. 4.1. Динаміка прибутку ВАТ “АК “АДВІС”, тис. грн 
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Рис. 4.2. Частка прибутку від експорту в операційному прибутку, % 
 
Співвідношення аналізованих показників відображає стале 

зростання прибутку на зарубіжних ринках та ризики, провоковані 
внутрішнім. 

На відміну від попередньої групи машинобудівних підпри-
ємств, високотехнологічні компанії мають сталий внутрішній ри-
нок, належать до підприємств інтегрованих у транснаціональні чи 
державні корпорації та реалізують продукти основної спеціалізації 
через корпоративні збутові структури. Зарубіжний ринок для них 
сприймається як можливість додаткового отримання прибутку, а не 
компенсації від втрати внутрішніх цільових ринків. 

Висловлені висновки підтверджуються тенденцією прибутко-
вості та часткою прибутку від експорту товарів та послуг у загаль-
ному обсязі операційного прибутку ВАТ “Волочиський машино-
будівний завод “Мотор Січ” (рис. 4.3–4.4). 

 

 
 

Рис. 4.3. Динаміка прибутку  
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ”, тис. грн 

 
Періодично частка прибутку високотехнологічних підпри-

ємств від експортних операцій коливається від мінімального рівня – 
29,32 % у 2009 р. до максимального – 53,48 % у 2007 р. 
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Рис. 4.4. Частка прибутку від експорту у обсязі операційного прибутку 
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ”, % 

 

Аналогічно, підтверджується попереднє припущення сто-
совно прибутковості машинобудівних підприємств, орієнтованих 
на цільові ринки з волатильною кон’юнктурою. Зокрема, показники 
прибутку від експорту товарів та послуг ДП “НОВАТОР” демонст-
рують коливання з 423 тис. грн у 2006 р. до 3866 тис. грн у 2007 р. 
без збереження явного закономірного тренду протягом аналізова-
ного періоду. Прибуток від операційної діяльності також демонст-
рує коливання від 1863 тис. грн у 2006 р. до 5361 тис. грн у 2009 р. 
за явної відсутності конвергенції між результатами управління на 
національному та міжнародних ринках (рис. 4.5–4.6). 

 

 
 

Рис. 4.5. Динаміка прибутку ДП “НОВАТОР”, тис. грн 
 

 
 

Рис. 4.6. Частка прибутку від експорту  
у обсязі операційного прибутку ДП “НОВАТОР”, % 
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З точки зору маркетингу, за явної різниці у технологічній 
базі, фінансових можливостях, процедурі отримання прибутку, 
значення зарубіжних ринків, господарчого потенціалу, стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності на цільових ринках вимагають 
вироблення індивідуального, адекватного статусу компанії, підходу. 

Основний на цьому етапі аналізу показник – прибуток, по-
ряд з ринковими, зазнає впливу міжнародних валютних і фіскаль-
них механізмів та інструментів. Орієнтація національних ринків на 
управління валютним курсом в системі альтернатив пріоритету екс-
порту та імпорту, відтворює бар’єри входження у зарубіжні цільові 
сегменти, перетворюючи наявні альтернативи на сприятливі чи не-
сприятливі чинники збутової кон’юнктури. Останнє проявляється у 
маржі від зниження-зростання валютного курсу та валютній ефек-
тивності експорту. Зокрема, для досліджуваних підприємств дина-
міка прибутковості експортних операцій визначається валютними 
трендами і наслідками перерозподілу вартості виробництва взаємо-
пов’язаних глобальних ринків сировини, матеріалів, інвестиційно-
кредитних ресурсів з остаточними змінами у структурі витрат. З ін-
шого боку, сприйняття цільовими ринками маркетингових програм 
досліджуваних підприємств на основі критеріїв “розумної ціни”, 
еластичності за ціною, корисності для цільових споживачів визна-
чає потенційну спроможність для машинобудівних підприємств реалі-
зувати стратегії маркетингу і досягнення запланованого результату. 

Досліджуваний на цьому етапі критерій – прибуток від цільо-
вих ринків, оцінений через призму валютних коливань (рис. П.1, 
додаток П) свідчить, що маржа зарубіжних ринків коливається за 
явної присутності часових лагів. На прикладі товарної одиниці, 
якою нами обрано лічильник газовий марки РЛ-4 ДП “НОВАТОР” 
(табл. Р.1, додаток Р), нескладно відстежити, що зростання валют-
ного курсу призводить до збільшення експортної маржі (табл. 4.4) 
та привабливості зарубіжних ринків для реалізації маркетингових 
стратегій. Останнє забезпечує зростання доходів підприємств без 
докладання додаткових зусиль та реалізації маркетингових стратегій. 

На практиці допускається кілька наслідків для наведеного 
прикладу. За відсутності критичних змін у економіці, отриманий 
результат ідентифікується аналогічно до зроблених висновків, де 
позитиви присутності на міжнародних ринках залишаються незапе-
речними, і незмінні витрати реалізації перетворюють приріст екс-
портної маржі у приріст прибутку. В іншому випадку, відбувається 
негативний впив скорочення експортної маржі і прибутку (рис. 4.7). 
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Таблиця 4.4 
Маржа від продажу газового лічильника марки РЛ-4 ДП “НОВАТОР” на зарубіжних ринках 

2010 

Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009

сі
че
нь

– 
кв
іт
ен
ь 

тр
ав
ен
ь 

че
рв
ен
ь 

ли
пе
нь

 

се
рп
ен
ь 

ве
ре
се
нь

 

ж
ов
те
нь

 

ли
ст
оп
ад

 

гр
уд
ен
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1. Валютний курс, 
грн/дол. США. 5,33 5,33 5,32 5,12 5,05 5,05 5,05 4,99 4,85 4,84 4,84 4,85 5,04 6,00 7,58 
2. Ціна газового лічильника 
РЛ-4 ДП “НОВАТОР”, 
дол./од. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
3. Витрати на виробництво 
виробу, грн/од. 27,05 27,05 27,3 27,3 27,31 29,62 32,18 32,18 32,18 32,18 32,18 33,08 33,45 34,9 35,4 
4. Маржа від реалізації на 
зарубіжних ринках, грн/од. 68,83 68,94 68,45 64,94 63,59 61,28 58,72 57,56 55,15 55,00 55,02 54,27 57,32 73,17 101,06 
5. Прогнозована маржа, 
грн/од. 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
6. Вигода (+), втрати (–) 
від коливання валютного 
курсу, грн/од. 3,83 3,94 3,45 –0,06 –1,41 –3,72 –6,28 –7,44 –9,85 –10,0 –9,98 –10,73 –7,68 8,17 36,06 
7. Рекомендована валютна 
ціна з урахуванням кур-
сових коливань, дол./од. 18,0 18,0 18,0 18,01 18,28 18,74 19,24 19,49 20,03 20,07 20,06 20,21 19,52 16,64 13,24 
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Рис. 4.7. Вигоди та втрати від коливання валютного курсу 
 
Для компенсування втрат від зниження валютного курсу 

машинобудівні підприємства вдаються до підвищення ціни, оскільки 
технічна продукція машинобудування має незначну еластичність за 
ціною та можлива за незначної конкуренції на ринку. 

На відміну від сталого розвитку ринків, приведений приклад 
констатує курсові зміни періоду світової фінансової кризи 2008–
2009 рр., які опосередковують зниження економічної активності у 
промисловому секторі на фоні падіння попиту на виробничі ресурси 
та промислову продукцію. На цьому етапі зниження обсягів реалі-
зації на цільових ринках пов’язане з песимістичними прогнозами та 
негативними очікуваннями, обмеження інвестицій у найнеобхідніші 
проекти, і вимагає негайного реагування на зміну вподобань та очі-
кувань споживачів. 

З точки зору маркетингу, потенційні можливості для реакції 
на кон’юнктурні зрушення розкриваються у коригуванні валютної 
ціни за незмінного значення маржі у національній валюті (рис. 4.8). 

Зниження ціни в період світової фінансової кризи 2008–
2009 рр. залишається одним із небагатьох заходів розпродажу запа-
сів та підтримання платоспроможності підприємства. Цільовий по-
казник – прибуток при зниженні ціни до вказаного рівня залиша-
ється незмінним, а цінові резерви за можливого погіршення 
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кон’юнктури цільових ринків допускають відмову від прибутку до 
рівня беззбиткового обороту, а за критичного сценарію – позитив-
ного значення маржинального прибутку. 

 

 
 
Рис. 4.8. Цінові можливості маркетингових стратегій  

від курсових коливань 
 
Дистанціюючись від кон’юнктури останніх років, слід від-

значити існування у обраних для дослідження підприємств стану 
постійної перманентної кризи, за якої прибуток, як критерій ефек-
тивності маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності 
втрачає першорядне значення з балансуванням на межі задоволення 
основних критеріїв фінансового менеджменту. Незважаючи на різні 
причини, цілі та, гіпотетично, стратегії маркетингової діяльності, 
присутність на зарубіжних ринках забезпечує зростання прибутко-
вості або зниження збитків від недовантаження виробничих потуж-
ностей для машинобудівних підприємств. Роль як першого, так і 
другого наслідків присутності на міжнародних ринках оцінюється 
критерієм беззбиткового обороту, який для приведених підпри-
ємств становить (табл. 4.5). 

Порівнюючи розрахункове значення беззбиткового обороту 
з обсягом реалізації на внутрішньому ринку, можна підтвердити 
попередні критеріальні припущення, що ефективність ВАТ “АК 
“АДВІС” залежить від присутності на зарубіжних ринках, а ВАТ 
“Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” та ДП “НОВА-
ТОР” – виключно від внутрішнього ринку (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.5 
Беззбитковий оборот машинобудівних підприємств 

Показник 
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1. Обсяг реалізації, тис. грн 44969,0 32234,9 42637,6 
2. Постійні витрати, тис. грн 18617,0 9425,6 19658,6 
3. Маржинальний прибуток, тис. грн 26352,0 22809,3 22979,0 
4. Коефіцієнт маржинального прибутку 0,586 0,708 0,539 
5. Беззбитковий оборот, тис. грн 31769,4 13320,6 36476,6 

 
Таблиця 4.6 

Залежність машинобудівних підприємств  
від присутності на зарубіжних ринках 

Показник 
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1. Обсяг реалізації, тис. грн 44969,0 32234,9 42637,6 
2. Обсяг реалізації на внутрішньому ринку, тис. грн 24100,0 20418,7 37001,8 
3. Беззбитковий оборот, тис. грн 31769,4 13320,6 36476,6 
4. Покриття беззбиткового обороту  
за рахунок експортних ринків, тис. грн 7669,4 – – 
5. Критична залежність від експортних ринків, % 24,14 – – 

 
Отримані показники критичної залежності від експортних 

ринків, розраховані як різниця між беззбитковим оборотом та обся-
гом, що здатне реалізувати підприємство на національному ринку 
свідчать, що для ВАТ “АК “АДВІС” маркетингові стратегії зовнішньо-
економічної діяльності виступають засобом компенсувати страти 
внутрішнього ринку. Для інших двох груп машинобудівних підпри-
ємств залежність від зовнішньоекономічної діяльності некритична, і 
тому саме потенційна можливість отримати додатковий прибуток 



 
Розділ 4. Маркетингові стратегії розвитку підприємств на сучасному етапі… 

 

 187

очевидно спонукає їх до застосування маркетингових стратегій зов-
нішньоекономічної діяльності. 

Поряд з прибутковою орієнтацією другої та третьої груп 
машинобудівних підприємств, різне співвідношення між обсягом 
реалізації на внутрішньому ринку та беззбитковим оборотом, де для 
ДП “НОВАТОР” ситуація може змінитись на протилежну, свідчить на 
користь стратегій стабілізації присутності на ринках, організації сис-
темних заходів для ключових продуктів та інтеграції у зовнішні ринки. 

З точки зору прибутку, пріоритети входження у цільові сег-
менти міжнародних ринків машинобудування визначаються обся-
гом його отримання та питомою вагою в одиниці реалізації. Прак-
тичні проблеми господарської діяльності ВАТ “АК “АДВІС” та 
ДП “НОВАТОР” полягають у зниженні обсягів реалізації значно 
нижче виробничих потужностей, через що постійні витрати, навіть 
за зносу основних фондів понад 56 % для першого підприємства та 
48 % для другого, тиснуть на ціноутворення. Очевидним напрям-
ком завантаження виробничих потужностей є вихід на зовнішні 
ринки, а зростання прибутку – вибір найбільш прибуткових з них. 
Опустивши окремі закономірності та винятки, за критерієм прибутку 
за основу сегментування обираємо національні ринки, де економічний 
механізм визначив основні системні чинники попиту, пропозиції, 
монополізації ринків, технологічного забезпечення, ринкової, транс-
портної, енергетичної та технічної інфраструктури. Перераховані 
чинники аксіоматично визначають ціноутворення та прибутковість 
міжнародних ринків розділених національним митно-тарифним 
регулюванням та еволюційними закономірностями становлення. 

Основу зарубіжних ринків переважної більшості підпри-
ємств складають Російська Федерація, окремі країни ЄС, СНД та 
країни третього світу (табл. 4.7). Згадана структура включає, як 
традиційні ринки – РФ та країни СНД, так і нові ринки, серед яких 
у ВАТ “АК “АДВІС” – Німеччина, Польща, у ВАТ “Волочиський 
машинобудівний завод “Мотор Січ” – Китай, Єгипет, Алжир, у 
ДП “НОВАТОР” – Чехія, Польща, Болгарія. Традиційні зарубіжні 
ринки за рахунок РФ забезпечують надходження переважної біль-
шості прибутку за низької рентабельності обороту. Перший показник 
виступає причиною, через яку машинобудівні підприємства не мо-
жуть відмовитись від присутності на традиційних ринках, а другий – 
необхідності вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності та 
розробки маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності. 
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Таблиця 4.7 
Привабливість зарубіжних цільових ринків машинобудівних підприємств 

Країна Обсяг реалізації, 
тис. грн 

Структура, 
% 

Прибуток,  
тис. грн 

Прибуток на 1 грн 
реалізації, грн 

Пріоритетність  
для підприємства 

ВАТ “АК “АДВІС” 
1. РФ 10720,4 51,37 1509,7 0,14 2 
2. Молдова 676,2 3,24 103,5 0,15 4 
3. Білорусь 388,2 1,86 34,6 0,09 6 
4. Німеччина 8293,3 39,74 1601,4 0,19 1 
5. Країни Прибалтики 598,9 2,87 249,1 0,42 3 
6. Польща 192,0 0,92 70,7 0,37 5 

Всього: 20869 100 3569,0 0,17 – 
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 

1. РФ 4808,0 40,69 325,4 0,07 2 
2. Китай 2177,7 18,43 463,5 0,21 1 
3. Єгипет 903,9 7,65 98,6 0,11 5 
4. Алжир 1089,5 9,22 111,6 0,10 4 
5. Казахстан 1012,6 8,57 76,9 0,08 6 
6. Туркменістан 1250,2 10,58 150,3 0,12 3 
7. Інші 574,3 4,86 18,7 0,03 7 

Всього: 11816,2 100 1245 0,11 – 
ДП “НОВАТОР” 

1. РФ 8142,5 68,91 964,3 0,12 1 
2. Країни Прибалтики 1162,7 9,84 453,1 0,39 2 
3. Чехія 869,7 7,36 409,4 0,47 4 
4. Польща 1019,7 8,63 449,3 0,44 3 
5. Болгарія 431,3 3,65 137,2 0,32 5 
6. Інші 190,2 1,61 39,7 0,21 6 

Всього: 5635,8 100 2453 0,44 – 
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Нові ринки є більш прибутковими та за умов зростання об-
сягів і запровадження ефективної маркетингової стратегії, вистав-
лені оцінки пріоритетів зміняться на їх користь. Головним факто-
ром для нових ринків виступає нижча порівняно з провідними під-
приємствами машинобудування конкурентоспроможність за техніко-
технологічними та експлуатаційними характеристиками. Останнє є 
причиною використання ціноутворення у якості ключового марке-
тингового інструмента. За рахунок оптимізації співвідношення ціна – 
якість досліджені підприємства конкурують з лідерами світового 
машинобудування на ринку РФ, СНД та третіх країн. На ринках ЄС 
присутність формується на рівні співробітництва з місцевими ма-
шинобудівними компаніями та реалізації комплектуючих в межах 
спільних програм технологічної кооперації. 

З огляду на відносно незначний для світового ринку потен-
ціал досліджених машинобудівних підприємств формування і реа-
лізація маркетингових стратегій визначається основними факторами 
їх внутрішнього і зовнішнього середовища. 

 
 

4.2. Оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів  

на вибір маркетингових стратегій підприємст-
ва 

 
 
Поряд з уже згаданими валютними та регуляторно-фіскаль-

ними факторами, зовнішнє середовище на сучасному етапі, в силу 
загальноглобалізаційних тенденцій, динамічно змінюється, чим 
породжує та провокує утворення системи факторів ефективності 
маркетингових стратегій підприємств. Провоковані зовнішнім се-
редовищем фактори знаходять точки дотику з виробничо-техноло-
гічними та фінансово-господарськими факторами через біфурка-
ційну взаємодію, і тим самим, визначають типи і види маркетинго-
вих стратегій, витрати на їх реалізацію, охоплення ринків в межах 
зовнішньоекономічної діяльності, інструменти маркетингу, канали 
розподілу, процедури просування продуктів та брендів, рекламні 
бюджети, філіальну структуру зарубіжних представництв тощо. 

Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності 
та її ефективність визначається рядом ключових чинників, які, на 
наш погляд, доцільно розглядати, з однієї сторони через маркетин-
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гову петлю якості, де у єдине ціле пов’язані всі складові маркетин-
гової політики, що формують систему чинників ефективності чи 
взаємодії з факторами зовнішнього середовища, на основі конвер-
генції, з яким і формується адекватна маркетингова стратегія. Від-
сутність у переважної більшості вітчизняних підприємств досвіду 
міжнародного маркетингу, перетворює ефективність управління 
ним в межах маркетингової петлі якості у ефективність господар-
ської діяльності, де отримана підміна нетотожна з формуванням 
виробничого потенціалу та відсутністю елементів управління мар-
кетингом у якості негативного чинника внутрішнього середовища. 

За однозначного трактування впливу внутрішнього середо-
вища результативні показники збуту на зарубіжних ринках набува-
ють позитивного значення виключно за сприятливої ринкової кон’юнк-
тури, коли для першої групи підприємств знято обмеження на при-
сутність на зарубіжних ринках, друга група – отримує достатню 
кількість додаткових замовлень від нерезидентів, а для третьої групи – 
волатильність ринків, за високого та, одночасно, динамічно зрос-
таючого попиту знижується до найменш можливого рівня. Тради-
ційно сприятлива кон’юнктура для більшості машинобудівних під-
приємств визначається макроекономічними чинниками, на додаток 
до яких малі та великі економічні цикли, глобалізаційні процеси та 
наслідки формують споживання продуктів машинобудування. 
Останнє диференційоване для різних підприємств та секторів ма-
шинобудування, де спостерігається дві закономірності: перша – 
зниження обсягів реалізації на етапі падіння економічної активності 
для ключових продуктів з одночасним зростанням реалізації про-
дуктів-замінників; друга – пожвавлення у сегменті виробничих за-
собів при зниженні попиту на продукти споживання. 

Очевидні закономірності структурних зрушень цільових сег-
ментів для товарів-замінників сприймаються однозначно через обер-
нену залежність від ринкової кон’юнктури. На відміну від законо-
мірностей для товарів-замінників, інший напрямок – ринки засобів 
виробництва, можна описати факторами ресурсного забезпечення, 
сформованими під час попереднього економічного зростання. 

Парадоксальність ситуації полягає у тому, що нижчі показ-
ники економічної активності відповідають більшому обсягу інвес-
тиційних ресурсів для закупівлі засобів виробництва, і навпаки, 
високі темпи економічного зростання, які спостерігались протягом 
2007–2010 рр. [2], не мали належних змін в сторону зростання по-
питу на продукти-засоби виробництва машинобудівної галузі у 
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2008–2009 рр. [7]. Очевидність та діалектична дія економічної актив-
ності на здатність потенційних споживачів до закупівлі устаткування 
на оновлення основних засобів та відтворення виробничого потенціалу 
полягає у тому, що в період економічного зростання підприємства 
орієнтують обмежені фінансово-інвестиційні ресурси на виробничу 
діяльність, і лише надлишок фінансових, людських, часових ресур-
сів на етапі зниженні споживання та виробництва забезпечує мож-
ливість для відтворення виробничого потенціалу та оновлення ос-
новних засобів. Тобто, ми переконані, що машинобудівні підпри-
ємства, орієнтовані на виробництво продуктів споживання отри-
мують високі зиски від ринкової кон’юнктури на етапі економічного 
зростання, а орієнтовані на виробництво машин, устаткування та 
інших виробничих засобів – на етапі економічного падіння, що од-
ночасно є етапом переозброєння споживачів такого роду продуктів. 

На відміну від попередніх періодів, останній економічний цикл, 
що передував світовій фінансовій кризі 2008–2009 рр., характеризу-
ється глобальними тенденціями зростання масштабів споживання, 
за яких підприємства переслідуючи мету максимізації комерційного 
ефекту – прибутку, реінвестували отримані кошти у наступні вироб-
ничі цикли, залучали нові кошти, що також інвестувались у вироб-
ничий процес. Як наслідок, приклад General Motors [8] демонструє 
рівень заборгованості за залученими ресурсами, що компанія не-
спроможна покрити за рахунок існуючих фінансових потоків, і та-
ким чином, здійснити оновлення виробничої бази та розширення 
виробничого потенціалу. Приклад згаданої автомобілебудівної 
компанії є типовим для споживачів продуктів машинобудування. 

За таких обставин, кон’юнктура цільових ринків засобів 
виробництва набуває додаткових ознак волатильності, з невизначе-
ними перспективними прогнозами. 

Інша складова формування ефективної маркетингової стра-
тегії підприємства – мікросередовище, залишається найбільш конт-
рольованим та здатним до реалізації управлінських заходів впрова-
дження маркетингових стратегій. 

При оцінці мікроекономічних факторів реалізації маркетин-
гової політики машинобудівного підприємства слід зазначити, що 
технологічний процес виробництва, ціна, особливості та способи 
реалізації продуктів нічим принципово не відрізняються від вико-
ристовуваних конкурентами. З іншої сторони, однозначного трак-
тування глибини, ширини та структури асортименту на зовнішніх 
ринках зустрічається достатньо рідко через на порядок вищий рі-
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вень цільових ринків та галузевої структуризації економіки. Як для 
ринків типових машинобудівних продуктів, так і для сегментів з 
індивідуальним попитом та дрібносерійним і несерійним виробницт-
вом, отримання конкурентної переваги можливе в першу чергу на 
основі покращення технологічних рішень за продуктами та вироб-
ничо-технологічного процесу. 

Основу недоліків в асортиментній політиці трьох груп під-
приємств становить орієнтація виключно на техніку, виробництво 
якої проводилось у СРСР та країнах Східної Європи. Кількість та-
кої техніки у використанні невпинно знижується, що призводить до 
зниження попиту на запасні частини та комплектуючі. 

З іншого боку, широка структура асортименту, де для 
ВАТ “АК “АДВІС” номенклатура нараховує 1548 од. у 36 асорти-
ментних групах, ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мо-
тор Січ” – 146 од. у 15 групах, ДП “НОВАТОР” – 986 од. у 47 гру-
пах, не відповідає здатності підприємства просувати усі товари на 
ринок. На цьому етапі дослідження цілком природнім є два шляхи 
покращення асортиментної політики: 

– скоротити кількість товарних позицій, за якими частка 
асортиментної групи є незначною, а кошти вивільнені при скорочені 
направити на збутові операції за основними групами товарів; 

– започаткувати виробництво та реалізацію запасних час-
тин і комплектуючих до нових зразків техніки та техніки закор-
донного виробництва з розвитком експортних операцій. 

Виступаючи фактором реалізації маркетингових стратегій, 
наявна номенклатура негативним чином впливає на ефективність 
маркетингу, спроможність реалізовувати маркетингові стратегії та 
загальну ефективність господарської діяльності, що вимагає більш 
детального дослідження цього питання на етапі визначення ефек-
тивності та напрямів реалізації маркетингових стратегій аналізова-
них груп – експортерів машинобудівної продукції. 

Натомість, узагальнення переліку факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища, де домінуючим за існуючою практикою 
управління збутом на зовнішніх ринках виступає витратний метод 
формування стратегій, спонукає до висновку, що на відміну від ло-
гічно запропонованих цільових орієнтирів, за іншими параметрами 
та факторами машинобудівні підприємства всіх груп знаходяться 
під впливом однакових факторів. Останнє, відповідним чином, фор-
мує систему переваг та недоліків виробів та компаній з явно вира-
женими типовими недоліками для експортно-орієнтованих вітчиз-
няних машинобудівних підприємств від морально застарілої техно-
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логічної бази до відсутності досвіду та ефективної системи мене-
джменту зовнішньоекономічної діяльності (табл. 4.8). 



 
Розділ 4. Маркетингові стратегії розвитку підприємств на сучасному етапі… 

 

 194

Таблиця 4.8 
Переваги і недоліки виробів та системи управління зовнішньоекономічною діяльністю  

вітчизняних машинобудівних підприємств 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Переваги Фактори,  
які забезпечують переваги Недоліки Методи їх усунення 

1. Низька ціна Експлуатація технологій  
та технічних засобів, витрати 
на введення яких понесені  
в минулому та використання 
дешевої робочої сили 

1. Зниження попиту на вироби 
через низьку купівельну спромож-
ність споживачів і зниження кіль-
кості експлуатованої техніки ви-
робництва минулих десятиліть 

Перехід на виробництво  
запасних частин до сучасних 
зразків вітчизняної  
та імпортної техніки 

2. Наявність вільних 
виробничих потуж-
ностей і виробничого 
потенціалу 

Вивільнення виробничих по-
тужностей через зниження 
економічної активності суб’єк-
тів господарювання у 1990-х рр.

2. Низька купівельна  
спроможність серед потенційних
споживачів 

Створення лізингової компанії, 
вихід на світові ринки 

3. Низька якість Вдосконалення використовуваних 
і впровадження нових технологій 

4. Несформований внутрішній 
ринок споживання 

Вихід на зовнішні ринки,  
створення спільних підприємств 
і реалізація бізнес-проектів  
із зарубіжними компаніями 

5. Відсутність досвіду і дієвих 
систем управління маркетинго-
вими стратегіями на зарубіж-
них ринках 
6. Відсутність фінансових  
та інвестиційних ресурсів 
7. Технологічна відсталість 

3. Привабливість  
для інвестицій 

Значна недооцінка вартості і 
окремих активів підприємств

8. Бар’єри входження  
у зони вільної торгівлі 

Реалізація спільних бізнес- 
проектів, залучення спеціалі-
зованих збутових компаній 
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Навіть на рівні візуального сприйняття зведені у таблиці 
недоліки та переваги господарювання вітчизняних машинобудів-
них підприємств свідчать на користь перших. Розглядаючи їх через 
призму факторів формування ефективної маркетингової стратегії, 
слід зазначити, що приведені переваги є достатньо умовними та не 
завжди забезпечують ефективність маркетингових стратегій. Зок-
рема, наявність вільних виробничих потужностей та виробничого 
потенціалу можна конвертувати у фактор зростання ефективності 
виключно для технологічно спрощених продуктів, через значну 
технологічну відсталість та неефективність виробничих процесів. 
Аналогічним чином, привабливість для інвестицій не є заслугою 
менеджменту підприємства, а лише початком економічного підне-
сення після значного періоду падіння економічної активності. Че-
рез це, вказаний чинник перетворюється на джерело продукування 
спекулятивних інвестицій і ніякою мірою не компенсує недоліки 
сектору машинобудування. 

До числа головних переваг продуктів вітчизняних машино-
будівних підприємств належить найнижчий рівень цін при відносно 
середньому рівні якості. 

Вплив цих недоліків зводить отримані висновки до неможли-
вості досліджуваними підприємствами ефективно реалізовувати мар-
кетингові стратегії без допомоги зі сторони міжнародних компаній. 

При аналізі макросередовища підприємства був застосова-
ний метод експертних оцінок. Науково-технічне середовище є го-
ловним фактором економічного росту, який суттєво впливає на 
спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживачів. Найбіль-
ший вплив цього фактора проявляється на промисловому ринку, 
оскільки промислові підприємства як ніхто інші орієнтовані на по-
шук нових технологічних рішень у промислових процесах, направ-
лених на зниження матеріало- та енергомісткості виробництва з 
одного боку, а з іншого – на якнайповніше задоволення потреб своїх 
споживачів. Саме інновації у різноманітних засобах виробництва 
роблять промислові підприємства конкурентними. 

Однак інноваційні можливості підприємства не реалізуються 
в належній мірі, оскільки значно обмежуються недостатністю фі-
нансових ресурсів. Хоча пошук по вдосконаленню продукції має 
місце на підприємстві, але застарілі технології пов’язані з відсутністю 
засобів на купівлю сучасних технологій призводить до того, що 
продукти основної спеціалізації підприємств не можуть конкурувати 
з іноземними аналогами на рівні факторів НТП (табл. 4.9). 
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Таблиця 4.9 
Вплив науково-технічного середовища на діяльність  

експортно-орієнтованих машинобудівних підприємств України 

Фактор середовища Важливість 
для ринку 

Вплив  
на групу 

Напрям 
впливу 

Ступінь  
важливості 

ВАТ “АК “АДВІС” 
Поява “технологічних проривів” 3 1 –1 –3 
Питома вага наукомістких технологій у виробництві 2 2 –1 –4 
Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва,  
що забезпечують конкурентоздатність 2 3 –1 –6 

Вимоги до кваліфікації кадрів 3 3 –1 –9 
Вимоги до науково-технічного рівня конкурентоздатної продукції 2 2 –1 –4 

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 
Поява “технологічних проривів” 2 1 –1 –2 
Питома вага наукомістких технологій у виробництві 3 2 1 6 
Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва,  
що забезпечують конкурентоздатність 3 1 1 3 

Вимоги до кваліфікації кадрів 3 1 –1 –3 
Вимоги до науково-технічного рівня конкурентоздатної продукції 2 2 –1 –4 

ДП “НОВАТОР” 
Поява “технологічних проривів” 3 2 –1 –6 
Питома вага наукомістких технологій у виробництві 3 1 –1 –3 
Вимоги до науково-технологічного рівня виробництва,  
що забезпечують конкурентоздатність 3 1 –1 –3 

Вимоги до кваліфікації кадрів 2 1 –1 –2 
Вимоги до науково-технічного рівня конкурентоздатної продукції 3 3 –1 –9 
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За виключенням другої групи підприємств науково-тех-
нічне середовище має негативний вплив на машинобудівну галузь 
України. Скорочення інвестицій в дану галузь з боку керівництва 
призводить щороку до зменшення конкурентоспроможності продук-
ції загалом, а в майбутньому загрожує витісненням експортних 
продуктів з ринку більш сильними конкурентами. Серед факторів, 
що роблять найбільший негативний вплив, слід відзначити: вимоги 
до науково-технологічного рівня виробництва, що забезпечують 
конкурентноздатність; вимоги до кваліфікації кадрів. 

На прийняття управлінських рішень прямо впливають події 
у політичному середовищі. Це середовище складається із законів, 
нормативних документів державних органів, вимог груп суспільства, 
що здійснюють вплив на різноманітні підприємства, організації та 
обмежують свободу їх діяльності. Політико-правові фактори чи-
нять найбільш істотний вплив на діяльність підприємств особливо 
в перехідних економіках, якою є економіка України. Вивчення цих 
факторів повинне зосереджуватися на з’ясуванні того, як уряд і за-
конодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі націо-
нальної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулю-
ванні можливі внаслідок прийняття нових законодавчих актів. 

Економічний фактор – один з найважливіших для успішного 
функціонування підприємства, оскільки складається з чинників, що 
впливають на купівельну спроможність споживачів, рівень їх дохо-
дів, особливості поведінки тощо. Вивчення економічного середо-
вища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються 
ресурси суспільства. Очевидно, що ці знання є життєво необхідними 
для компанії, оскільки вона будує свою діяльність на використанні 
ресурсів. При розгляді впливу економічного середовища підприємства 
слід звернути увагу на наступні фактори: характер економіки і еко-
номічних процесів (у т.ч. вплив інфляції і дефляції); система оподат-
ковування і якість економічного законодавства; масштаби урядової 
підтримки окремих галузей; загальна кон’юнктура національного 
ринку; розміри і темпи зміни розмірів ринку; розміри і темпи росту 
сегментів ринку стосовно інтересів компанії; стан фондового ринку; 
інвестиційні процеси; ставка банківського відсотка; система ціно-
утворення і рівень централізованого регулювання цін; вартість землі 
(табл. 4.10). До основних дестабілізуючих факторів варто віднести 
суперечливість і нестабільність податкового законодавства, нероз-
виненість фондового й інвестиційного ринку, досить високий сту-
пінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення. 
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Таблиця 4.10 
Вплив економічного середовища на діяльність експортно-орієнтованих машинобудівних підприємств України 

Фактор середовища Важливість
для ринку

Вплив  
на групу

Напрям 
впливу 

Ступінь 
важливості 

ВАТ “АК “АДВІС” 
Загальний рівень економічного розвитку 3 3 –1 –9 
Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 3 –1 –9 
Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 –1 –6 
Масштаби урядової підтримки галузі 2 2 –1 –4 
Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів підприємства 2 3 –1 –6 
Інвестиційні процеси 3 3 –1 –9 

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 
Загальний рівень економічного розвитку 3 3 –1 –9 
Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 2 –1 –6 
Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 –1 –6 
Масштаби урядової підтримки галузі 2 2 –1 –4 
Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів підприємства 2 2 –1 –4 
Інвестиційні процеси 3 3 –1 –9 

ДП “НОВАТОР” 
Загальний рівень економічного розвитку 3 3 –1 –9 
Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 1 –1 –3 
Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 –1 –6 
Масштаби урядової підтримки галузі 2 2 –1 –4 
Розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів підприємства 2 3 –1 –6 
Інвестиційні процеси 3 3 –1 –9 
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Таблиця 4.11 
Матриця SWOT-аналізу експортно-орієнтованих машинобудівних підприємств України 

 Можливості: 
1. Залучення іноземних інвестицій. 
2. Розширення асортименту шляхом введення  
у виробництво нових видів продукції. 
3. Збільшення інформованості споживачів про  
продукцію підприємства через нові джерела  
реклами, участь у виставках і ярмарках. 
4. Залучення додаткових коштів за рахунок здачі  
в оренду потужностей, що не використовуються 

Загрози: 
1. Зростання чисельності 
вузькопрофільних під-
приємств-конкурентів. 
2. Підвищення цін  
на сировину. 
3. Збільшення податкового 
тиску 

Сильні сторони: 
1. Підприємство має великий досвід роботи 
на вітчизняному ринку. 
2. Паралельно з виробництвом продуктів 
основної спеціалізації випускаються товари 
народного вжитку. 
3. Наявність знижок для оптових покупців. 
4. Співпраця з іноземними фірмами. 
5. Наявність кваліфікованого персоналу 

1. Збільшення частки ринку за рахунок  
нових введених видів продукції. 
2. Розширення асортименту продукції,  
що випускається підприємством 

1. Пошук нових техноло-
гій з використанням  
іншої сировини. 
2. За рахунок системи 
знижок і широкого  
асортименту переконати  
споживачів в лояльному 
ставленні до продуктів 
основної спеціалізації 

Слабкі сторони: 
1. Стиль керівництва і структура підприємств 
неадекватні ринковій ситуації. 
2. Обладнання та устаткування застаріле, 
деяке з довоєнних часів. Відсутність коштів 
на придбання сучасного і введення в дію 
нових технологій. 
3. Відсутність нових джерел постачання 
сировини на певні види продукції. 
4. Великі суми заборгованостей, значна  
кредитна заборгованість. 
5. Наявність сильних конкурентів. 
6. Фінансова криза підприємств. 
7. Низькі маркетингові здібності 

1. Реструктуризація служби маркетингу. 
2. Створення і поширення безкоштовних рекламно-
інформаційних матеріалів про діяльність компанії 
та проведення рекламної компанії. 
3. Придбання обладнання та устаткування  
за рахунок іноземних інвестицій 

1. Велика залежність  
від сировини,  
що постачається. 
2. Великий вплив  
діяльності підприємств-
конкурентів 
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Якщо аналізувати вплив фактора економіки, то можна зазна-
чити, що незважаючи на значне зростання цін протягом останніх 
років потреба у його продукції залишається. Це свідчить про загальне 
зростання рівня платоспроможності споживачів, а це, в свою чергу, 
стало наслідком досягнення певної стабілізації економіки. 

Як видно з наведеної таблиці, фактори економічного сере-
довища здійснюють лише негативний вплив на діяльність дослі-
джуваних груп машинобудівних підприємств. При цьому найбіль-
ший негативний вплив мають наступні фактори: загальний рівень 
економічного розвитку; система оподатковування і якість економіч-
ного законодавства; інвестиційні процеси. 

Після аналізу впливу факторів зовнішнього середовища на 
діяльність машинобудівних підприємств зведемо отримані висновки 
в таблицю SWOT-аналізу (див. табл. 4.11). 

Успішне функціонування багато в чому залежить також від 
дій конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудито-
рій, від особливостей поведінки споживачів. Виявлення можливос-
тей та загроз безпосереднього оточення підприємства є вихідним 
етапом розробки його стратегії. Тому з метою подальшого аналізу 
маркетингового середовища розглянемо фактори мікросередовища, 
у якому воно безпосередньо функціонує. 

На цьому етапі дослідження зазначимо, що характер взаємо-
відносин підприємства із зовнішніми контрагентами кардинально 
змінився починаючи з періоду проголошення незалежності України, 
коли на зміну централізованого розподілу продукції, системи при-
кріплення покупця до постачальника, жорсткої регламентації по-
стачання матеріальних ресурсів, відсутності самостійності, ініціа-
тивності прийшла свобода вибору партнерів, множинність джерел 
закупівель, конкуренція постачальників і покупців, рівноправність 
партнерів та ін. Саме починаючи з цього періоду, машинобудівні 
підприємства почали формувати систему зв’язків зі своїми контра-
гентами і на сьогодні ще не можна сказати, що ці зв’язки стабілізу-
вались, оскільки постійно відбувається пошук нових споживачів, 
партнерів, постачальників тощо. 

Споживачі виступають не лише фактором середовища, 
який впливає на маркетингову діяльність підприємства, не лише 
суб’єктом, але і об’єктом, на якого направлена уся маркетингова 
діяльність підприємства (рис. С.1, додаток С). Загалом досліджувані 
підприємства обслуговують різноманітні типи клієнтурних ринків: 
споживчий ринок, ринок виробників, ринок посередників, ринок 
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державних установ. Однак основна доля обсягу реалізованої про-
дукції приходиться на ринок виробників. 

До посередників відносяться фірми, організації, які допома-
гають підприємствам у просуванні, збуті та розповсюджені їх товарів 
серед клієнтів. Діяльність машинобудівних підприємств пов’язана з 
такими посередниками як фірми – організатори товароруху. Поста-
чальники визначаються як фірми або окремі особи, що забезпечу-
ють підприємство матеріальними ресурсами, необхідними для ви-
робництва конкретних товарів або послуг. 

Одним із напрямів дії системи внутрішніх чинників є фор-
мування собівартості та ціноутворення на продукцію експортера. 
Собівартість продукту – виражені в грошовій формі поточні витра-
ти підприємства на її виробництво і збут [9]. 

Від рівня собівартості залежать фінансові результати діяль-
ності підприємства, його стан, рішення про початок і завершення 
виробництва продукції. Дотримуючись попереднього принципу одна-
кової дії факторів для всіх груп машинобудівних підприємств від-
значимо, що собівартість продукції у аналізованому періоді демон-
струє коливання, що є прямим наслідком неодноразового зростання 
цін на сировину, матеріали і витрати на паливно-енергетичне за-
безпечення в результаті лібералізації економіки України, поглибле-
ного включення у процеси глобального розвитку економіки (табл. 4.12). 

 
Таблиця 4.12 

Структура собівартості продукції ДП “НОВАТОР” 
На 1.01.2009 р. На 1.01.2010 р. На 1.01.2011 р. Стаття витрат грн  % грн  % грн  % 

1. Матеріали 10505073 16,6 10970045 13,2 12680867 15,2 
2. Комплектуючі 12508631 19,8 18186141 21,9 19886157 23,8 
3. Основна зарплата 3502826 5,5 4749810 5,7 5150538 6,2 
4. Відрах. на соц. страх 1205425 1,9 1745684 2,1 1826364 2,2 
5. Загальновиробничі 
витрати 12169423 19,3 16843961 20,3 15445696 18,5 
6. Спецвитрати 2819820 4,5 3762284 4,5 3654513 4,4 
7. Транспортні витрати 1673399 2,6 2282588 2,8 2440992 2,9 
8. Витрати на освоєння 16271 0,0 83600 0,1 19743 0,0 
9. Втрати від браку 2015 0,0 2079 0,0 2260 0,0 
10. Адміністративні 
витрати 8189266 13,0 10935304 13,2 10290712 12,3 
11. Витрати на збут 4875506 7,7 7630694 9,2 6280055 7,5 
12. Операційні витрати 5682645 9,0 5671259 6,8 5703400 6,8 
Повна собівартість 63150300 100,0 82863448 100,0 83381297 100,0 
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За даними таблиці можна порівняти повну собівартість 
продукції і дійти висновку, що собівартість продукції збільшується 
із кожним роком. Це пов’язано із самими витратами на собівартість 
продукції. Виробнича програма підприємства визначає склад, кількість 
і обсяг продукції, яка має бути виготовлена в плановому періоді й 
доставлена споживачам. Із зростанням витрат на собівартість про-
дукції зростає повна собівартість продукції. 

По деяких статтях витрати знизилися в собівартості на ви-
робництво продукції, а деякі збільшилися (рис. 4.9). 

 

 
 
Рис. 4.9. Структура собівартості продукції в 2010 році, % 

 
Отримана тенденція зростання собівартості та зміни її струк-

тури виступає фактором ризику та непевності підприємств у реалі-
зації маркетингових стратегій. З іншої сторони, ефективність про-
дуктових стратегій підприємства, опосередковано зазнають вплив і 
від таких факторів, як обсяг витрат на матеріали, частка автомати-
зованої і ручної праці, що набуває більш детальних обрисів на рівні 
конкретного експортованого продукту (табл. Р.1–Р.3, додаток Р). 

Аналіз конкурентних можливостей продукції за рахунок чин-
ника витрат достатньо показовий на прикладі лічильників газових 
ДП “НОВАТОР”. Підприємство виготовляє дані види продукції з 
закуплених комплектуючих. Питома вага витрат на комплектуючі у 
собівартості одиниці продукції для виробництва лічильника марки РЛ-4 
склала 37,3 %, а для виробу лічильника марки РЛ-6 – 41,2 %. Стаття 
“Сировина і матеріали” займає лише для РЛ-4 – 17 %, РЛ-6 – 16 %. 

Для лічильників марки РЛ-6 була встановлена рентабель-
ність на рівні 5,9 %, а для РЛ-4 – рентабельність дорівнює 0. Це 
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пояснюється тим, що виріб РЛ-6 випускається в більших обсягах і 
він приносить основний прибуток (табл. Р.2, додаток Р). 

На основі отриманих результатів розрахунку слід відмітити, 
що зростання собівартості виробу відбувається через зростання 
вартості сировини і матеріалів, частка яких у структурі собівартості 
є найбільшою. За іншими статтями витрат, за виключенням палива 
та матеріалів, відбувається зниження. 

Таким чином, з точки зору виробничих чинників забезпе-
чення конкурентоспроможності продукції, на підприємстві наміти-
лась тенденція зростання витрат в силу росту закупівельної вартості си-
ровини і матеріалів. За іншими статтями хоча і існує певний ком-
пенсаційний резерв, проте висока частка сировини і матеріалів у 
структурі собівартості вимагає надмірної економії внутрішніх ресур-
сів, що в силу неповної стабілізації господарських процесів на підпри-
ємстві неможливо, а у випадку застосування може призвести до роз-
витку внутрішніх криз і при зростанні конкурентоспроможності про-
дукції призведе до зниження конкурентоспроможності підприємства. 

На наступному етапі виявлені основні факти та тенденції 
формування ефективної маркетингової стратегії доцільно доповнити 
визначенням місця і ролі основних техніко-економічних показни-
ків, які на відміну від сформованого типового механізму впливу 
економічної кризи та транзитивних процесів з транспарентною 
складовою у ресурсно-управлінському потенціалі реалізації марке-
тингової стратегії машинобудівних підприємств, детально відобра-
жають внутрігосподарські процеси суб’єкта господарювання. 

Методично достатньою процедурою виявлення залежності 
є математичні методи перевірки на тісноту зв’язку показника ефек-
тивності з системою техніко-економічних показників. Для дослі-
джуваних підприємств результати кореляційного аналізу показали, 
що для ВАТ “АК “АДВІС” ключовим фактором ефективності реалі-
зації маркетингової стратегії є обсяг товарної продукції (коефіцієнт 
детермінації R2 = 0,955, табл. Т.1–Т.2, додаток Т), ВАТ “Волочи-
ський машинобудівний завод “Мотор Січ” – обсяг цільових ринків 
(R2 = 0,962, табл. Т.6–Т.7, додаток Т), ДП “НОВАТОР” – виробіток 
одного працюючого, виробіток одного робітника, витрати на 1 грн 
реалізації (детермінації R2 = 0,958, табл. Т.8–Т.9, додаток Т). Отри-
манні на цьому етапі рівняння залежностей підтверджують значну 
диференціацію між аналізованим підприємствами, що ототожнені з 
відповідними групами машинобудівних експортно-орієнтованих 
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підприємств систематизованими за цільовими установками реалі-
зації маркетингових стратегій на зарубіжних ринках (табл. 4.13). 

 
Таблиця 4.13 

Залежність між конкурентоспроможністю  
експортно-орієнтованих груп підприємств і факторами їх забезпечення 
Репрезентативне 
підприємство Фактор Рівняння  

залежності 
Тіснота 
зв’язку

Дже-
рело 

1. Орієнтовані на заміщення зменшення обсягів внутрішніх ринків  
за рахунок експортних маркетингових стратегій 

ВАТ 
“АК “АДВІС” 

Обсяг товарної  
продукції Х1,  
тис. грн 

2685,66 – 0,575 ⋅ X1. 
(4.1) 0,955 

табл. 
Т.2, 
Т.3, 
Т.5 

2. Орієнтовані на отримання додаткового доходу  
від маркетингових стратегій на зовнішніх ринках 

ВАТ “Волочи-
ський машино-
будівний завод  
“Мотор Січ” 

Обсяг цільових 
ринків Х1, 
тис. грн 

– 30002,82 + 0,346 ⋅ X1.
(4.2) 0,962 табл. 

Т.7 

3. Галузево-орієнтовані на волатильні цільові ринки 

ДП “НОВАТОР”

Виробіток одного 
працюючого Х1, грн;
виробіток одного 
робітника Х2, грн;
витрати на 1 грн 

випущеної  
продукції Х3 

– 450,0 + 0,325Х1 –  
–0,469Х2 + 187,56Х3. 

(4.3)
0,958 табл. 

Т.9 

 
Інша складова забезпечення ефективності реалізації марке-

тингових стратегій машинобудівних підприємств на зарубіжних 
ринках – ресурсне забезпечення. Розробка маркетингових стратегій 
на зарубіжних ринках повинна базуватись на оцінці стратегічних 
перспектив підприємства, які враховують розміри, структуру та 
спеціалізацію підприємства, на базі якого ця стратегія буде задіяна. 
Зроблені попередньо дослідження показали позитивні тенденції 
підприємства у підвищенні економічної активності, нарощенні тех-
нічних потужностей та оснащеності, підвищенні раціоналізації ви-
користання людського потенціалу для виконання поставлених пе-
ред підприємством завдань. 

З іншого боку, достатньо позитивні тенденції супроводжу-
ються наростанням негативних складових роботи підприємства, які 
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в перспективі здатні призвести до наростання негативних явищ та 
кризових ситуацій, що не сприяють зовнішньоекономічній діяльності. 

Перші симптоми появи в перспективі кризових явищ вже 
існують у формі зниження показників ліквідності та платоспромож-
ності підприємства через швидкі темпи розширення підприємства, 
які призвели до відтягнення великої частини ресурсів підприємства 
на здійснення капіталовкладень та розвиток матеріальної бази. 

Для оцінки стратегічних перспектив підприємства поетапно 
проведемо їх аналіз, який розпочнемо з оцінки ресурсного забезпе-
чення (додаток У). 

З отриманих даних слід відмітити, що найбільшим ресур-
сом стратегічного розвитку ВАТ “АК “АДВІС” кадровий просторо-
вий та технологічний (рис. 4.10, табл. 4.14), хоча отримані резуль-
тати є найнижчими серед обстежених підприємств. 

 

 
 

Рис. 4.10. Рівень ресурсного забезпечення  
стратегічного потенціалу ВАТ “АК “АДВІС” 

 
Натомість, проблемного характеру набуває рівень інформа-

ційного та фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяль-
ності, що в кінцевому результаті через неспроможність відтворення 
адекватної стратегії перетворює можливість побудови ефективного 
маркетингу у випадковість (рис. 4.10). 

Технічні, технологічні ресурси та фінансування за рахунок 
материнської компанії забезпечують для ВАТ “Волочиський ма-
шинобудівний завод “Мотор Січ” значно вищий потенціал реаліза-
ції маркетингових стратегій, ніж у ВАТ “АК “АДВІС” (рис. 4.11). 
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Таблиця 4.14 
Розмір ресурсного забезпечення стратегічного потенціалу  

вітчизняних машинобудівних підприємств 

Група ресурсу Кількість 
(балів) 

Відсоток забезпечення  
від оптимального, % 

ВАТ “АК “АДВІС” 
1. Технічні 10 62,5 
2. Технологічні 12 75 
3. Кадрові 14 87,5 
4. Просторові 12 75 
5. Організаційної структури управління 8 50 
6. Інформаційні 6 37,5 
7. Фінансові 6 37,5 

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 
1. Технічні 15 93,75 
2. Технологічні 14 87,5 
3. Кадрові 10 62,5 
4. Просторові 6 37,5 
5. Організаційної структури управління 8 50 
6. Інформаційні 8 50 
7. Фінансові 10 62,5 

ДП “НОВАТОР” 
1. Технічні 12 75,00 
2. Технологічні 8 50,00 
3. Кадрові 10 62,50 
4. Просторові 8 50,00 
5. Організаційної структури управління 10 62,50 
6. Інформаційні 10 62,50 
7. Фінансові 15 93,75 

 

 
Рис. 4.11. Рівень ресурсного забезпечення стратегічного потенціалу 

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 
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Як і для попередньої групи підприємств експортерам, орієн-
тованим на отримання додаткових доходів не вистачає інформацій-
ного та фінансового ресурсів. На додаток до них організаційна за-
лежність від головної компанії перетворює процес прийняття рі-
шення на довготривалу процедуру з неможливістю вчасно відреа-
гувати на зміни ринкової кон’юнктури. Найменш забезпеченим для 
досліджуваного підприємства є просторовий ресурс, що обмежує 
здатність збільшувати виробничо-технічні потужності у перспективі. 

Для ДП “НОВАТОР” державна підтримка та державні за-
мовлення забезпечують високий рівень забезпечення фінансовими 
ресурсами (рис. 4.12). В той же час, рівень технологічного та прос-
торового забезпечення стратегічними ресурсами складає лише по-
ловину від необхідного. 
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Рис. 4.12. Рівень ресурсного забезпечення стратегічного потенціалу 
ДП “НОВАТОР” 

 

На нашу думку, здатність до стратегічного розвитку та 
ефективності діяльності за наявного ресурсного забезпечення зале-
жить від можливості “конвертувати” один вид ресурсу в інший. На 
рівні використання грошових коштів, ресурсне забезпечення зво-
диться до витрат фінансових ресурсів на купівлю будь-якого іншого 
виду ресурсів, а на рівні інших видів ресурсів – до можливості за-
міни одного ресурсу іншим, наприклад, використання комп’ютер-
ної техніки в управлінні при обробці інформації, моделювання си-
туацій і документообіг тощо. 
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  Конкурентна позиція 
  Слабка Сильна 

Високі 

Стратегічні можливості 
Перегляд стратегії концентрації. 
Купівля іншого підприємства  

в тій самій галузі  
(для підсилення конкурентних переваг).

Вертикальна інтеграція. 
Диверсифікація. 

Злиття або продаж більш потужному 
підприємству. 

Закриття (остання можливість) 

Стратегічні можливості 
Продовження концентрації в одній галузі. 

Міжнародна (регіональна) експансія  
(якщо є можливість ринку). 

Вертикальна інтеграція (якщо це підсилює кон-
курентні позиції підприємства). 
Диверсифікація у суміжні галузі  

(для перенесення досвіду  
та знань із базової галузі) Темпи  

зростання 
ринку 

Низькі 

 
Стратегічні можливості 

Перегляд стратегії концентрації. 
Злиття з конкуруючим підприємством. 

Вертикальна інтеграція. 
Диверсифікація. 

“Зняття вершків” та вихід з ринку. 
Ліквідація  

(якщо інші заходи не допомогли) 

 
Стратегічні можливості 

Міжнародна експансія (якщо є можливість ринку). 
Диверсифікація в суміжні галузі. 
Диверсифікація в нові галузі. 

Спільні підприємства в нових галузях. 
Вертикальна інтеграція. 

Продовження стратегії концентрації зростання 
за рахунок відвоювання частки 

у слабких конкурентів 

 
Рис. 4.13. Можливі корпоративні стратегії вітчизняних машинобудівних підприємств 
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Оскільки, як проаналізовано раніше, вітчизняні підприємства 
мають слабку конкурентну позицію та працюють на ринках з висо-
кими темпами зростання економічної активності, приведемо мож-
ливі для них корпоративні стратегії (рис. 4.13, виділено жирним). 

На основі проведеного аналізу слід зазначити, що досліджу-
вані підприємства можуть реалізовувати такі корпоративні стратегії: 

– продовження концентрації в одній галузі; 
– регіональна експансія (якщо є можливість ринку); 
– вертикальна інтеграція (якщо це підсилює конкурентні 

позиції підприємства); 
– диверсифікація у суміжні галузі (для перенесення досвіду 

та знань із базової галузі). 
З точки зору ресурсного забезпечення для підприємств існує 

фінансово-інвестиційне обмеження в реалізації цих стратегій, а при 
здатності їх “конвертувати” інші ресурси у ресурс розвитку, у під-
приємств не буде обмеження для такого роду стратегічного розвитку. 

Для реалізації запропонованих стратегій доцільно здійсню-
вати управління на основі передбачення змін (стратегічне плану-
вання, вибір стратегічних позицій). Наявні конкурентні переваги 
свідчать на користь використання конкурентної стратегії “продукто-
вого лідерства”, яка вимагає надавати послуги, які мають унікальні 
властивості, важливі для покупця, і відрізняються від послуг кон-
курентів. Диференціація може набувати різних форм: імідж марки, 
визнана технологічна досконалість, зовнішній вигляд, післяпродаж-
ний сервіс. Це веде до того, що покупці віддають перевагу саме цій 
товарній марці навіть за достатньо високої ціни, що дає підприємству 
можливість досягти високої рентабельності. 

 
 

4.3. Стратегічне планування  
як основа маркетингу сучасних підприємств 

 
 
Наявність маркетингових стратегій серед досліджуваних 

підприємств, ефективне управління ними можна вважати досить 
умовним, про що свідчать результати дослідження висловлені до 
цього етапу. Проте, окремі елементи маркетингової стратегії, що 
здатні слугувати її перетворенню у повноцінну стратегічну діяль-
ність на зовнішніх ринках присутні. В такому випадку, формування 
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ефективної маркетингової стратегії здійснюється через поєднання 
світового досвіду та наявного маркетингового потенціалу машино-
будівних підприємств. 

Для групи І підприємств, що репрезентовані ВАТ “АК “АДВІС”, 
характерне співробітництво з іноземними партнерами в сфері екс-
порту та імпорту. Географічна структура експорту включає країни 
Балтії і СНД, в Західній Європі найбільшу частку (40 %) припадає 
на Німеччину. Щодо географічної структури імпорту, то близько 
70 % сировини і матеріалів ввозиться з Росії. Товарна структура екс-
порту включає важелі для свердлильних і фрезерних операцій, збір-
ний вал для зварювання, фланець, стійка та вісь. Товарну структуру 
імпорту складає картер (Мінський моторний завод), для литійного 
виробництва маршаліт (Росія), конденсатори (Серпухов). 

На ВАТ “АК “АДВІС” за зовнішньоекономічні зв’язки від-
повідає відділ маркетингу та в більшій мірі структурний підрозділ 
“Європа-Експорт”, на які покладено наступні функції: 

– організація комплексного вивчення та аналіз зарубіжних 
ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо 
співвідношення попиту і пропозиції; 

– розробка поточних та перспективних планів зовнішньо-
економічної діяльності підприємства, прийняття стратегічних рі-
шень з орієнтацією на ринок; 

– визначення сегментів ринку з метою вибору варіанту орі-
єнтації виробничо-збутової політики, уточнення характеру і дифе-
ренціації попиту; 

– вживання заходів щодо максимально швидкого і ефектив-
ного збуту нової продукції або продукції, одержаної за допомогою 
нової технології. Координація роботи з проведення експортно-
імпортних операцій; 

– забезпечення безперебійного руху товарів від виробника 
до споживача з метою одержання максимального прибутку; 

– організація роботи з вивчення кон’юнктури цін та вироб-
лення форм взаємовідношень і підготовка матеріалів для укладання 
контрактів з іноземними підприємствами, організація реєстрації 
зовнішньоекономічних договорів в органах реєстрації; 

– здійснення контролю за виконанням експортно-імпортних 
поставок; 

– облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з 
експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними 
контрактами; 
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– участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань до 
контрактів з іноземними покупцями; 

– організація проведення ділових зустрічей і переговорів із 
зарубіжними партнерами; 

– організація підготовки, облік та аналіз річних контрактів 
та разових договорів з іноземними підприємствами. 

Основним напрямом міжнародного співробітництва для 
ВАТ “АК” АДВІС” є Білорусь, частка якої становила 39 % в 2008 р. 
і зросла до 43 % в 2010 р., хоча кількість імпортованої сировини 
знизилася. Іншим стратегічним напрямом діяльності є Росія, частка 
якої хоч і зменшується, але залишається досить вагомою (в 2008 р. – 
42 %, 2009 р. – 39 %, 2010 р. – 37 %. На інші країни припадає близько 
20 % імпорту. В цілому ж динаміка імпорту носить негативний ха-
рактер, тобто спостерігаються прискорення темпів скорочення опе-
рацій імпорту. 

Якщо аналізувати експорт по країнам, то найбільша частка 
(37,7 %) припадає на Німеччину, однак ВАК “АК “АДВІС” скоро-
чує обсяги реалізації власної продукції в Німеччину. З іншої сторони, 
зростають обсяги експорту в країни СНД і Балтії, хоча експортні 
операції в цьому напрямі мають тенденцію до скорочення (від 
121 % до 89 %). В іншу сторону розвиваються показники експорту в 
інші країни, які характеризуються збільшенням обсягів у вартісній 
величині та мають досить високі темпи росту (від 123 % до 261 %). 

Аналіз виробництва та реалізації продукції передбачає ви-
вчення асортименту і номенклатури продукції. Під асортиментом 
розуміють перелік видів продукції, що виробляється чи реалізується, 
із зазначенням обсягів випуску (див. табл. 4.15). Більш вузьким по-
няттям є номенклатура випуску, яка характеризує тільки кількість, 
різноманітність продукції, що виробляється. 

Таким чином, діяльність підприємства спрямована на вироб-
ництво компресорів пневмосистем до сільськогосподарської та авто-
мобільної техніки, що становить близько 33 %, тоді як близько 27 % 
випуску становить малогабаритна механізована техніка. Частка ком-
байнів у виробництві становить 20 %, а на товари народного спо-
живання припадає 4,8 %. В цілому ж обсяги виробництва ростуть, 
оскільки зріс попит на продукцію ВАТ “АК “АДВІС” як зі сторони 
вітчизняних споживачів, так і зарубіжних. Так, частка реалізованої 
продукції за кордон в 2010 р. становить близько 70 %, а решта 30 % 
обсягу випуску припадає на вітчизняних споживачів.  
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Таблиця 4.15 
Динаміка асортименту реалізованої продукції ВАК “АК “АДВІС”, тис. грн 

Рік Темп приросту, % Вид продукції 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 
1. Малогабаритна механізована техніка 5127 7010 9726 137 139 
1.1. Мотоблок 487 779 1237 160 159 
1.2. Мотокультиватор 513 711 1113 138 156 
1.3. Віброплита 491 625 829 127 133 
1.4. Мотопомпа 373 682 908 183 133 
1.5. Двигун до човна 599 703 912 117 129 
1.6. Снігоприбирач 742 911 1205 123 132 
1.7. Бетонозмішувач 673 827 990 123 197 
1.8. Косарка 427 690 937 161 136 
1.9. Газонокосарка Г-400 390 501 793 128 158 
1.10. Газонокосарка з електродвигуном 432 581 802 134 138 
2. Компресори пневмосистем до с/г та автомобільної техніки 6109 8559 11791 140 138 
3. Пальці ланок гусениць 207 375 494 181 132 
4. Пальці до жниварок 216 381 543 176 142 
5. Ливарна продукція 479 657 891 137 136 
6. Медичний інструмент 418 537 693 128 129 
7. Товари народного споживання 907 1471 1723 162 117 
8. Жатка для високо стеблових культур навісна ЖВН-2,8 605 970 1209 160 125 
9. Жниварка очісуюча навісна ЖОН-4 769 1020 1420 133 139 
10. Комбайн кормозбиральний причіпний ККП-1,7 “Поділля” 4020 6092 7317 151 120 
Всього  18857 27072 35807 144 132 
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Отже, продукція ВАТ “АК “АДВІС” користується високим 
попитом як на вітчизняних ринках, так і на іноземних. 

Поставка продукції у країни СНД здійснюється: 
– Мінському моторному заводу (Білорусь) – компресори 

пневмосистем до сільськогосподарської техніки; 
– Володимирському тракторному заводу (Росія) – компре-

сори пневмосистем до сільськогосподарської техніки; 
– Кишинівському тракторному заводу (Молдова) – вузли і 

деталі до навантажувально-розвантажувальних механізмів, заготовки 
сталевого литва. 

Країни Східної Європи отримують від нашого підприємства: 
– вузли і деталі до гідросистем тракторів і іншої техніки 

(Латвія); 
– вузли і деталі до двигунів с/г техніки (Польща). 
У Німеччину поставляється продукція: 
– деталі до автонавантажувачів і іншої техніки (фірми 

“Jungheinrich”, “Steinbock Boss”); 
– поштопереробна і сортувальна техніка (фірма “Couvertec”).  
Одночасно суттєво розширюється виробництво мінітехніки: 

мотоблоки з навісним обладнанням, мотокультиватори, газоноко-
сарки, сінокосарки, обприскувачі, мотопомпи і інші (всього понад 
20 найменувань). В поточному році виготовлено і продано більше 
1000 одиниць мінітехніки. Продаж здійснюється переважно в країни 
Східної Європи. 

Техніка підприємства задовольняє вимоги якості, які став-
ляться підприємствами Західної Європи. Деякі види продукції ВАТ 
“АК “АДВІС” виробляються виключно для експорту. Це, наприклад, 
поштопереробна та сортувальна техніка. З кожним роком зростає 
експорт заготовок сталевого литва, малогабаритної механізованої 
техніки. Значну частку в експорті займає експорт компресорів пневмо-
систем до с/г техніки. Експорт компресорів щороку складає понад 
4 млн грн, 70 % пневмокомпресорів іде на експорт в Росію на комп-
лектацію виробництва автобусів ПАЗ, ЛіАЗ, а також в запасні час-
тини, 30 % реалізується на внутрішньому ринку для комплектації 
виробництва автобусів ЛАЗ, для Черкаського автобусного заводу, ви-
робництва автомобілів КрАЗ, тракторів ХТЗ, ЮМЗ та в запчастини.  

В Україні пневмокомпресори, крім ВАТ “АК “АДВІС”, не 
виготовляє ніхто. Конкурентами на ринку Росії та інших країн СНД 
є Панівежський завод “Панівежно-Ауріда” (Литва), Московський 
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автоагрегатний завод, Борисовський агрегатний завод (Росія), які 
забезпечують останніх 70 відсотків ринку. Рівень цін по визначе-
них типам компресорів приблизно однаковий у всіх виробників. 

Головними виробниками пневмокомпресорів в Європі є фірми 
“Knorr-Bremse”, “Westenhaus” (Німеччина), “Polmo” (Польща). Вар-
тість всіх імпортних пневмокомпресорів значно вища. Наприклад, 
вартість німецьких пневмокомпресорів фірми “Knorr-Bremse” в 3–4 
рази вища від вартості пневмокомпресорів ВАТ “АК “АДВІС”.  

Всі пневмокомпресори ВАТ “АК “АДВІС” сертифіковані. Най-
більше пневмокомпресорів експортується в Росію. Російський ринок 
розвивається, в тому числі активно розвивається автомобілебуду-
вання, тракторобудування, моторобудування. На сьогодні підпри-
ємство виконує контракти на поставку пневмокомпресорів в Росію: 
ПАЗ – 12 тисяч компресорів в рік на комплектацію, Нижньому 
Новгороду фірмі “ЧП Єршов” – 5 тисяч компресорів в рік в запасні 
частини, ЛіАЗ – одну тисячу компресорів на комплектацію. Є заявки 
від Волгоградського моторного заводу і Ярославського моторного 
заводу на розробку конструкції і підготовку виробництва нових типів 
компресорів. Ведуться переговори з Уральським автомобільним 
заводом (м. Міасс, Росія) про можливість використання пневмоком-
пресорів ВАТ “АК “АДВІС” для комплектації виробництва автомобілів. 

Стратегічні перспективи підприємств другої групи харак-
теризуються тим, що з традиційно використовуваних підходів до 
виділення цільових сегментів, перед приведенням асортиментної 
структури, варто відмітити доцільність поділу ринку на дві осново-
положні для дослідження складові, серед яких внутрішній ринок, 
на який припадає 57,6 % від усіх продаж 2010 року, та зарубіжні 
ринки, серед яких на ринки країн СНД припадає 12,5 %, та інші 
зарубіжні ринки, на які припадає 29,9 % (рис. 4.14). 

 

 
 

Рис. 4.14. Структура цільових ринків 
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ”, % 



 
Розділ 4. Маркетингові стратегії розвитку підприємств на сучасному етапі… 

 

 215

Очевидно, що саме така структура визначає на сьогоднішній 
день асортимент продуктів та товарів, що реалізуються на зарубіжні 
ринки, де традиційне для останнього десятиріччя скорочення про-
даж на ринку країн СНД, та розширення частки інших зарубіжних 
ринків спонукає підприємство до виробництва та реалізації товарів 
у значній мірі нехарактерних для галузевої орієнтації підприємства. 

На період дослідження структура асортименту є досить 
стійкою, з цільовою орієнтацією на нові ринки, що відкриваються 
останнім часом та певним чином відображає причини, через які 
підприємство виходить на зарубіжні ринки. 

До заняття міжнародним маркетингом досліджуване під-
приємство спонукає два фактори: по-перше, послаблення маркетин-
гових можливостей або зміна кон’юнктури на внутрішньому ринку, 
по-друге, зростання можливостей, що відкриваються для товарів в 
інших країнах. Не виходячи з внутрішнього ринку, вони знаходять 
для себе і принадливі зовнішні ринки, не дивлячись на всі додаткові 
витрати і проблеми у зв’язку з операціями за кордоном. 

При виході на міжнародні ринки принципи постановки мар-
кетингових завдань, вибори цільових ринків, визначення маркетин-
гового позиціонування, формування комплексу маркетингу і про-
ведення маркетингового контролю залишаються в силі. Але різниці 
між країнами можуть виявитися дуже глибокими, тому діячеві мі-
жнародного ринку необхідно вміти розбиратися у закордонному 
середовищі та іноземних інститутах і бути готовим до перегляду 
фундаментальних уявлень про те, як люди реагують на спонукаючі 
прийоми маркетингу. 

Як уже було зазначено, ВМЗ випускає електростанції 
ПАЕС-2500 і двигуни АІ-20 до них, що працюють у різних країнах 
і “близького” і “далекого” зарубіжжя. Тому службі маркетингу під-
приємства приходиться уважно вивчати маркетингове середовище 
у цих країнах, законодавчу базу, особливості митного декларування, 
конкурентів. Для активної рекламної компанії, збору інформації, 
наприклад, працює два дилера заводу – МНПК “Союз Энергия” 
(м. Ростов-на-Дону) і МК “Запсибресурс” (м. Москва), про які було 
згадано раніше. У м. Окленд (Нова Зеландія) працює ще один дилер – 
НЦ “FIZIKA”, завданнями якого є вивчення ринків країн Південно-
Східної Азії за цими виробами. 

Рішення про вихід на зовнішні ринки на підприємстві було 
прийнято на початку 80-х років. Першими країнами були Аргентина, 
куди у 1982–1983 рр. були поставлені 7 шт. ПАЕС-2500 і Бразилія, 
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куди у 1991р. було поставлено 15 шт. цих електростанцій. Проник-
нення на ринок відбулося з допомогою Всесоюзного (на той час) 
об’єднання “Машиноэкспорт” (м. Москва). 

У кінці 80-х років керівництвом об’єднання “Моторостроитель” 
(на той час) було прийнято рішення про створення на головному 
заводі спеціалізованого підрозділу – експортно-імпортного відділу 
(зараз це зовнішньоторговельна фірма ВАТ “Мотор Січ”), який би 
займався всіма питаннями поставки цієї продукції на зарубіжні ринки. 

З того часу вказані електростанції були поставлені в Пакис-
тан, Китай, інші країни. 

У свою чергу, в середині асортименту до основних груп ре-
алізованих товарів слід віднести двигуни АІ-20, частка яких у 2006 
році становить 21,74 %, двигуни Д-436, часка яких становить 30,49 % 
та товари народного вжитку, частка якого становить 11,78 % (рис. 4.15). 

 

21,74%

0,54%5,98%

1,34% 5,62%

11,78%

30,49%

1,05% 0,39%0,86%

5,25%

0,41%

1,94%

7,73%
0,14%

Двигуни АІ-20
Пересувні електростанції ПАЕС-2500
Пресформи
Деталі до авіаційних двигунів
Різальний і вимірювальний інструмент
Штампи
Товари народного вжитку
Двигуни АІ-24
Двигуни АІ-25
Двигуни АІ-8
Двигуни ТВЗ-117
Двигуни Д-36
Двигуни Д-18Т
Двигуни Д-436
Двигуни ТВ3117ВМА-СБМ-1
Двигуни АІ-22та АІ-222

 

Рис. 4.15. Структура асортиментних груп  
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” (2008 р.) 
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Зростання обсягів реалізації виробництва у 2009 році, як і 
зростання у 2010 році відбулося за рахунок структурних зрушень 
по всій номенклатурі виробів. Головні продуктові групи підпри-
ємства – двигуни Д-436, двигуни АІ-20 та товари народного вжитку 
разом становлять у 2008 році 60,01 % від обсягів реалізації. 

У 2010 році їх частка зросла до 63,1 % (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Структура асортиментних груп  
ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” (2010 р.) 

 
Наявні структурні зміни стали можливими через вищі темпи 

зростання групи двигуни Д-436, по групі товарів двигуни АІ-20 
відбулося зниження питомої ваги в асортименті реалізації, а по 
групі товари народного вжитку взагалі відбувається вихід за межі 
основних товарів (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Динаміка зміни структури основних груп продуктів, % 
 
Негативним наслідком структурних зрушень є зростання рин-

кових ризиків підприємства, коли в результаті падіння одного сег-
менту, підприємство може стати банкрутом. З іншого боку, необов’яз-
ковим для високих ризиків є падіння сегменту, підвищення акциз-
них зборів, введення спеціальних правил торгівлі, інші регуляторні 
дії, які часто торкаються зарубіжних ринків, можуть призвести до 
зниження обсягів реалізації, обсягів отримуваного прибутку. 

Значною мірою структура реалізації відповідає спеціаліза-
ції компанії. В ній можна найти цілу низку перспективних товарів, 
збільшення питомої ваги яких разом із нарощенням обсягів реалі-
зації здатне привести до ще більш динамічного нарощення еконо-
мічної активності підприємства. 

До цих груп товарів слід віднести різальний і вимірюваль-
ний інструмент, двигуни АІ-25 та АІ-8 (рис. 4.18). 

Критерієм, за яким перераховані групи товарів віднесено до 
перспективних, які в майбутньому здатні підвищити ефективність 
збутової діяльності підприємства є сталі темпи їх зростання протя-
гом всього аналізованого періоду. 
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Рис. 4.18. Динаміка груп продуктів перспективного розвитку, % 
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З іншого боку, в структурі асортименту підприємства існу-
ють також групи товарів, які в перспективі можуть погіршити по-
казники маркетингової діяльності підприємства. До цих товарів 
належать двигуни Д-18Т та двигуни ТВ3117ВМА-СБМ-1 (рис. 4.19). 

 

 
 

Рис. 4.19. Динаміка груп продуктів  
з невизначеними перспективами розвитку, % 

 
Негативний вплив цих груп товарів полягає у непередбачу-

ваності їх майбутньої поведінки, через що підприємство не в змозі 
проводити планування політики стосовно нього. 

До групи товарів падаючого попиту належать деталі до аві-
аційних двигунів та штампи (рис. 4.20). 

 

 
 

Рис. 4.20. Динаміка груп продуктів з падаючим попитом, % 
 
Після дослідження причин зниження обсягів реалізації на 

ці групи товарів підприємству необхідно прийняти рішення інтен-
сифікації маркетингових зусиль чи відмова від них. Оскільки не-
значні обсяги реалізації за цими групами продуктів очевидно не-
здатні забезпечити необхідного обсягу прибутків, а понесенні ви-
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трати з їх просування на ринок призводять до відволікання ресурсів 
компанії та не завжди можуть окупитися. 

Підприємство у 2007 році вже відмовилось від двох груп 
продуктів, серед яких пресформи та двигуни АІ-24. Причини від-
мови, за словами спеціалістів підприємства, від пресформ полягали 
у високих витратах на їх транспортування та збереження при від-
носно невисокому рівні отримуваного від групи прибутку. 

Відмова від групи двигуни АІ-24 відбулась через перенаси-
чення ринку цим продуктом. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна 
відмітити динамічне зростання обсягів реалізації, яке супроводжу-
ється негативною тенденцією збільшення питомої ваги двигунів  
Д-436, від чого звужується диверсифікація асортименту та зроста-
ють ризики отримання збитків за окремими сегментами. Також, 
виділяються групи перспективних товарів “зірок”, які здатні част-
ково подолати проблему звуження диверсифікації за умов інтенси-
фікації маркетингових зусиль по них. Існують також групи товарів, 
маркетингова робота по яких є під питанням зняття з реалізації. 

Для третьої групи підприємств, репрезентованої ДП “НО-
ВАТОР” головною особливістю є присутність на волатильних рин-
ках та непередбачувана конкуренція. 

Загалом конкурентне середовище ДП “НОВАТОР” характе-
ризується високою динамічністю, що значною мірою пов’язується 
специфікою діяльності підприємства, а точніше, прискореними тем-
пами розвитку науки і техніки. В результаті того, що економіка 
України перейшла на ринкові засади функціонування, діяльність 
ДП “НОВАТОР” втратила і свій спеціалізований характер діяльності, 
так і свою нішу. Нова сучасна ринкова ситуація спонукає інші ма-
шинобудівні підприємства виходити на ринок з власними розроб-
ками, конкурентоспроможними виробами, що призводить до додат-
кової конкуренції з ДП “НОВАТОР”. 

Серед основних конкурентів ДП “Новатор” можна виділити: 
– Запорізьке об’єднання “Мотор Січ”: устаткування до аві-

адвигунів є кращими і за принципом роботи, і ширшими функціона-
льними можливостями; індикатори та детектори – за довготриваліс-
тю; 

– російський завод спецустаткування “Тарпан” (м. Тула): 
перевагами авіаційної електроніки ДП “НОВАТОР” є довговічність, 
функціональність, новітні розробки; 

– шведська фірма “HUSKVERNA”: медичного устаткування 
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конкурента є якість та дизайн, ДП “НОВАТОР” довговічність; 
– Поневежський завод радіоелектроніки “Адрида” (Литва): 

перевагами конкурента є функціональні можливості продукції; 
– Борисівський завод спецустаткування (Білорусь): харак-

теристики продукції однакові з ДП “НОВАТОР”, оскільки за ос-
нову своєї продукції взяли вироби досліджуваного підприємства; 

– німецька фірма KNOR-BREMZE (м. Мюнхен): конкурентні 
переваги німецької фірми – якість, ДП “НОВАТОР” – дешевша ціна; 

– польська фірма “Polmo” (м. Лодзь): конкурентні переваги 
підприємств аналогічні до зазначених у попередньому пункті; 

– об’єднання “Монолог” (м. Харків): медичні інструменти 
ДП “НОВАТОР” більш  зручні, ніж вказаного конкурента; 

– завод “Точприбор” (м. Черкаси): продукція конкурента 
краща за рахунок ергономічності комплектуючих, з яких виробля-
ється, та конструкції. 

З метою наочного зображення позицій конкурентів дослі-
джуваного підприємства за критеріями співвідношення “ціна–
якість” – широта асортименту” використаємо наступну діаграму 
(диференціація конкурентів здійснюється у відповідності до мак-
симальної оцінки за десятибальною шкалою), рис. 4.21. 
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Рис. 4.21. Карта позиціювання основних конкурентів ДП “НОВАТОР”  
за критеріями співвідношення “ціна–якість” 

 
Як видно з діаграми, найміцнішу конкурентну позицію зай-

має мюнхенська фірма KNOR-BREMZE та вітчизняне підприємство 
Мотор Січ. Вказані підприємства виготовляють високоякісну про-
дукцію, яка характеризується високим рівнем якості, надійності, 
високою продуктивністю та тривалим терміном служби і є сильними 
конкурентами ДП “НОВАТОР”. Становище цього підприємства 
серед конкурентів є досить сильним і займає не останні позиції. 
Однак слід прагнути до займання перших позицій. 
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5.1. Фінансово-економічна безпека підпри-
ємств  

машинобудівної галузі 
 
 
Однією з найважливіших проблем, що стоять перед вітчиз-

няною економікою, є забезпечення стабільного економічного зрос-
тання не лише у сировинних галузях, але, перш за все, у провідних 
галузях промислового комплексу, центром тяжіння якого виступає 
машинобудівна галузь. Машинобудування – найбільша комплексна 
галузь обробної промисловості, яка охоплює 56 взаємозалежних ви-
робництв. Вона стала провідною галуззю всієї індустрії розвинутих 
у економічному відношенні країн, її серцевиною. Саме машино-
будування визначає соціально-економічний і техніко-технологічний 
рівень розвитку держави, конкурентоспроможність його виробництв. 
Для сучасних українських машинобудівних підприємств важливим 
є ефективне функціонування та підтримання на високому рівні 
конкурентоспроможності, що забезпечить належний рівень його 
економічної безпеки. А тому проаналізуємо стан машинобудівної 
галузі за структурними складовими економічної безпеки за період 
2003–2009 рр. на основі офіційної статистичної інформації [1–8]. 

Опираючись на дані, наведені у таблиці 5.1, зазначимо, що 
загальна кількість підприємств машинобудівної галузі за 2003–2009 рр. 
зросла з 10345 до 11538 (у 2009 р.) тобто на 1193 одиниці. Але слід 
зауважити, що значна частка працюючих підприємств є збитко-
вими. І хоча за період, що аналізується, кількість неефективно пра-
цюючих підприємств зменшилась на 16 %, проте у кількісному ви-
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разі їх кількість є значною і складає 3497 одиниць (за даними 
2009 року), проте ситуація у 2008 році значно погіршилась і в першу 
чергу в зв’язку із світовою економічною кризою. Частка прибуткових 
підприємств галузі збільшується, але співвідношення збиткових і 
прибуткових суб’єктів господарювання становить відповідно 2 до 1, 
тобто на два ефективно працюючих підприємства існує одне під-
приємство, яке отримує збитки (рис. 5.1). 

 
Таблиця 5.1 

Кількість машинобудівних підприємств по Україні 
З них: 

прибуткові збиткові Рік 
Загальна  
кількість  

підприємств % одиниць % одиниць 
2003 10345 50 5173 50,0 5172 
2004 10898 64,1 6986 35,9 3912 
2005 11150 61,6 6868 38,4 4282 
2006 11267 65,3 7357 36,7 3910 
2007 11448 65,7 7521 34,3 3926 
2008 11297 66,7 7535 33,3 3762 
2009 11538 69,7 8041 30,3 3497 

 

 
 

Рис. 5.1. Динаміка структури  
збиткових і прибуткових машинобудівних підприємств 
 
Як бачимо, найбільше зростання ефективно працюючих під-

приємств відбулося у 2004 році, надалі темпи покращення діяль-
ності машинобудівних підприємств зменшились. 

Для визначення безпечності стану діяльності машинобудів-
них підприємств України проаналізуємо становище галузі в розрізі 
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основних структурних складових економічної безпеки. 
Насамперед встановимо рівень фінансової безпеки машино-

будівної галузі. Аналізуючи діяльність машинобудівних підпри-
ємств за обсягами реалізованої продукції та отриманими фінансо-
вими результатами (табл. 5.2), слід відзначити, що загальний обсяг 
реалізованої продукції зростає. Темпи його зростання в розрахунку до 
попереднього року збільшуються і становлять відповідно: Т2003 = 1,19; 
Т2004 = 1,11; Т2005 = 1,36; Т2006 = 1,28; Т2007 = 1,07; Т2008 = 1,12, Т2009 = 1,14. 

 

Таблиця 5.2 
Реалізована продукція та фінансовий результат  

діяльності машинобудівних підприємств України, млн грн 

Рік Обсяг реалізованої 
продукції 

Прибуток 
підприємств 

Збиток  
підприємств

Результат 
діяльності 

2003 21523,1 2006,4 847,0 1408,9 
2004 24492,2 1603,9 1595,7 52,6 
2005 35133,1 1946,1 1555,4 432,1 
2006 53569,3 3340,7 1727,8 1612,9 
2007 59668,1 2895,3 1082,5 2238,5 
2008 68730,7 3413,9 1648,0 1765,9 
2009 78627,9 4834,3 1658,5 3175,8 

 

Такі темпи зростання обумовлюються зростанням вироб-
ництва транспортних засобів та устаткування, що є наслідком ди-
намічного розширення попиту з боку вітчизняних підприємств, які 
активізували інвестиційну діяльність та збільшили витрати на онов-
лення основних засобів і підвищення конкурентоспроможності віт-
чизняної продукції машинобудування на зовнішніх ринках. 

Фінансовий результат роботи галузі відображено на рис. 5.2. 
За означений період сукупний фінансовий результат діяльності суб’єк-
тів господарювання, що досліджується, був позитивним (прибутко-
вим), проте у 2004 році сукупне сальдо було найменшим за вели-
чиною. Але слід відзначити, що поряд із зростанням сукупного 
прибутку, як показують дані таблиці 5.2 та рис. 5.2, відбувається 
також зростання сукупного збитку хоча меншими темпами. 
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Рис. 5.2. Динаміка результатів діяльності  
машинобудівних підприємств України 

Така тенденція не може бути розцінена як позитивний роз-
виток галузі в цілому. 

Машинобудівні підприємства належать до матеріаломістких 
виробництв, продукція є складною, із значною кількістю деталей та 
вузлів, а тому має багатоцехову організаційну структуру, що обумов-
лює значні витрати на оплату праці, обслуговування обладнання тощо.  

Аналіз даних, наведених у таблиці 5.3, засвідчує, що за період 
2000–2008 років частка матеріальних витрат у загальній структурі 
операційних витрат постійно збільшується і у 2008 році склала 
69,1 % від загальної кількості витрат. 

 
Таблиця 5.3 

Структура операційних витрат реалізованої продукції  
та їх рентабельність у машинобудівній галузі України* 

Відсоток до загальної кількості витрат 
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2000 55,0 – 7,0 13,5 4,7 19,8 109,5 –0,3 
2003 57,1 – 6,4 15,6 5,4 15,5 104,1 4,0 
2004 58,0 – 5,7 16,7 5,9 13,7 100,1 1,5 
2005 63,1 – 5,1 10,1 3,6 9,5 96,6 1,9 
2006 71,0 0,1 2,9 11,2 4,3 10,5 95,4 3,1 
2007 68,8 0,1 3,0 12,4 4,8 10,9 96,3 3,4 
2008 69,1 – 3,3 12,8 4,8 10,0 97,3 2,6 
2009 70,8 – 3,0 11,3 4,3 10,6 93,8 2,6 

 

Примітка. *Розраховано за даними [1–8]. 
 
Найбільшою частка матеріальних витрат була у 2006 році. 

Така ситуація викликана у першу чергу зміною цін на ресурси галузі.  
Якщо до 2006 року амортизація зменшувалась з 7 % до 2,9 %, 

що може отримати пояснення як збільшення частини обладнання, 
яке має значний термін експлуатації, то про покращення стану га-
лузі у 2007–2008 рр. свідчить зміна частки амортизації до 3 % – 3,3 %. 
Тенденція збільшення витрат на оплату праці може також бути ро-
зцінена як позитив. 
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Найбільш показовим є значення операційних витрат на 
одиницю реалізованої продукції. Із таблиці 5.3 видно, що за період, 
який аналізується, ситуація склалась критична. Особливо складною 
була ситуація у 2000–2004 роках, коли операційні витрати на оди-
ницю реалізованої продукції становили від 109,5 до 100,1 к./грн У 
2005–2008 роках ситуація дещо покращилась: обсяг витрат змен-
шився, проте залишається значним, що свідчить про значну витрато-
місткість продукції машинобудування. 

Рентабельність операційних витрат як узагальнюючий по-
казник результатів роботи галузі підтверджує, що сукупна діяль-
ність підприємств галузі залишається низькорентабельною. Най-
нижчим цей показник був у 2000 році, надалі становище покращи-
лось, хоча значення показника є досить низьким.  

Така ситуація пояснюється не лише постійним зростанням 
середнього рівня ціни на продукцію, сировину та матеріали, а та-
кож значним зростанням її собівартості. І хоча динаміка рентабель-
ності є позитивною протягом 2003–2009 років, проте чіткої тенден-
ції до зростання не спостерігається через зниження у 2008 році. 

Як відомо, основні засоби визначають характер матеріально-
технічної бази виробничої сфери, в тому числі й галузей машино-
будування. За П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі вироб-
ництва або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду ін-
шим особам або для здійснення адміністративних і соціально-куль-
турних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуа-
тації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік) [9, с. 12]. Ефективне використання основних засобів 
передбачає зниження витрат попередньо упредметненої праці на 
одиницю продукції, в чому проявляється дія об’єктивного закону 
економії часу; забезпечується стійкість темпів економічного зрос-
тання; дає економію коштів для нових капіталовкладень. 

Як свідчать статистичні дані, зібрані у таблиці 5.4, загальна 
кількість основних засобів у машинобудівній галузі за останні роки 
постійно зростає. 

Величина введених у експлуатацію засобів виробництва 
перевищує кількість тих, що вибули, проте їх якісний стан є незадо-
вільним: більша частина матеріальних активів підприємств галузі, 
мають ступінь зносу більше 50 %, тобто більша частина засобів, які 
використовуються на підприємствах машинобудівної галузі мають 
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низьку ступінь придатності, а це свідчить, що підприємства галузі не 
можуть випускати високоякісну і висококонкурентну продукцію.  

Таблиця 5.4 
Показники руху основних засобів та їх стану  

у машинобудівній галузі, млн грн 
Рух основних засобів 

Рік Вартість 

В
ве
де
но

 
у 
ді
ю

 

К
ое
фі
ці
єн
т 

вв
ед
ен
ня

, %
 

В
иб
ул
о 

К
ое
фі
ці
єн
т 

ви
бу
тт
я,

 %
 

Залишкова 
вартість 

Ступінь 
зносу, % 

2003 50590 881 1,74 554 1,09 21724  
2004 49567 887 1,78 530 1,07 20728 58,2 
2005 54233 1265 2,33 540 0,99 20956 61,4 
2006 50544 1713 3,39 592 1,17 20998 58,5 
2007 58488 1809 3,09 522 0,89 22239 62,0 
2008 56784 2042 3,59 625 1,10 21354 63,5 
2009 71395 2598 3,64 792 1,11 26844 65,5 

 
Позитивним моментом є перевищення коефіцієнта введення 

коефіцієнта вибуття, але темпи заміни є низькими, про що свідчить 
коефіцієнт компенсації вибуття основних засобів, що розрахову-
ється як відношення кількості вибулих до введених основних засо-
бів. За нашими розрахунками він складає: Кк2003 = 0,63; Кк2004 = 0,59; 
Кк2005 = 0,42; Кк2006 = 0,34; Кк2007 = 0,28; Кк2008 = 0,30; Кк2009 = 0,31. 

За таких умов говорити про високу ефективність роботи га-
лузі вважаємо неможливим. 

Машинобудівні підприємства є часткою промислової галузі 
в цілому, тому вважаємо, що провівши аналіз показників стану під-
приємств промисловості (табл. 5.5 та 5.6), можна отримати загальну 
інформацію про тенденцію розвитку галузі. 

За офіційними статистичними даними за 2003–2009 роки 
[1–8] нами зроблена оцінка фінансового стану промисловості за 
допомогою розрахованих коефіцієнтів поточної ліквідності, фінан-
сової залежності, рентабельності активів та забезпеченості влас-
ними оборотними коштами.  

Коефіцієнт поточної ліквідності вказує на ступінь відповід-
ності кількості оборотних активів, що є в наявності, поточним зо-
бов’язанням. Відповідно до загальних стандартів вважається, що 
коефіцієнт може мати значення від 1,5 до 2,5, але не менше 1. Такі 
його показники обумовлюються тим, що оборотних засобів має 
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бути достатньо для погашення короткострокових зобов’язань, в 
іншому випадку це загрожує банкрутством. 
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Таблиця 5.5 
Аналіз балансу промислових підприємств України, млн грн 

Актив Пасив 

Рік Необоротні
активи 

Оборотні 
активи 

Витрати 
майбутніх 
періодів 

Власний 
капітал 

Забезпечення 
виплат  

і платежів 

Довгострокові
зобов’язання

Поточні 
зобов’язання

Доходи 
майбутніх 
періодів 

Баланс 

2003 206087,4 149838,1 1047,9 193883,6 5556,3 16055,8 140208,7 1269,0 356973,4 
2004 211677,5 166334,7 1269,6 195340,4 5829,7 18291,7 158078,3 1741,7 379281,8 
2005 224136,8 196186,6 1449,8 204978,2 7904,8 23768,6 182332,7 2788,9 421773,2 
2006 261929,7 217012,8 2140,2 237504,2 8117,9 35197,8 195224,9 5037,9 481082,7 
2007 277272,6 240166,4 2224,0 258910,2 9747,5 43821,5 201629,7 5554,1 519663,0 
2008 325084,1 290520,3 3302,7 298339,8 10343,9 74391,2 228624,5 7207,7 618907,1 
2009 404378,1 364159,7 3927,5 363110,4 13849,5 106361,8 281058,4 8085,2 772465,3 

Структура, % 
2003 57,7 42,0 0,3 54,3 1,6 4,5 39,3 0,3 100 
2004 55,8 43,9 0,3 51,5 1,5 4,8 41,7 0,5 100 
2005 53,1 46,5 0,4 48,6 1,9 5,6 43,2 0,7 100 
2006 54,4 45,1 0,5 49,4 1,7 7,3 40,5 1,1 100 
2007 53,4 46,2 0,4 49,8 1,9 8,4 38,9 1,0 100 
2008 52,5 47,0 0,5 48,3 1,7 12,0 36,9 1,1 100 
2009 51,3 48,2 0,5 46,8 1,7 12,1 38,3 1,1 100 
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Таблиця 5.6 
Динаміка окремих показників фінансового стану  

промислових підприємств України 
Значення коефіцієнта за роками Коефіцієнт 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Норматив, 
тенденція 

Поточної 
ліквідності 1,06 1,05 1,07 1,11 1,19 1,27 1,25 1,5–2,5 

Заборгованості 
(поточної 
залежності) 1,84 1,94 2,06 2,02 2,01 2,07 2,14 < 2 

Рентабельність 
активів 0,006 0,004 0,005 0,007 0,006 0,005 0,007 > 0 

Забезпечення 
власними 
оборотними 
коштами –0,08 –0,09 –0,09 –0,11 –0,07 –0,09 –0,09 > 0,1 

 
Якщо значення суттєво перевищує 1, то можна зробити вис-

новок, що суб’єкти господарювання володіють значним обсягом 
вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З 
боку підприємства така ситуація не є задовільною, адже значне на-
громадження запасів на підприємстві, відволікання коштів у дебі-
торську заборгованість може бути пов’язане із неефективним 
управлінням активами, або коли не повністю використовуються 
можливості із отримання кредитів.  

Обґрунтувати єдиний норматив цього показника для всіх 
галузей практично неможливо, тому що його рівень залежить від 
сфери діяльності, структури і якості активів, тривалості операцій-
ного циклу, швидкості погашення кредиторської заборгованості тощо. 
У Республіці Білорусь, приміром, його мінімальний рівень для 
промислових підприємств установлений на рівні 1,7 [10, с. 602]. 

Аналіз здійснених нами розрахунків, наведених у таблиці 5.6, 
показує, що значення показника поточної ліквідності є наближеним 
до мінімально необхідного нормативного значення.  

Ситуація має позитивну тенденцію: значення показника 
збільшується, але його значення не є достатнім для ефективного 
функціонування галузі. 

Значення коефіцієнта поточної залежності (заборгованості) 
означає збільшення частки позикового капіталу і втрату фінансової 
залежності. Цей показник свідчить, яка сума активів припадає на 
1 грн власних коштів. Розрахунки свідчать, що є певна негативна 
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тенденція до зростання показника від 1,84 (належить до норматив-
ного значення) до 2,14 (перевищення нормативного значення), а 
наслідком може бути втрата незалежності підприємствами, що вхо-
дять у галузь. 

Рентабельність сукупних активів характеризує рівень при-
бутку, що генерований усіма активами, які перебувають у викорис-
танні (по балансу). Зменшення рівня рентабельності активів може 
свідчити про зниження попиту на продукцію підприємств або про 
надлишок активів. Розрахована нами динаміка рентабельності су-
купних активів говорить про нестабільність показника рентабель-
ності, та й сама величина показника є занадто низькою. 

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами 
дозволяє оцінити частку поточних активів, сформованих із власних 
джерел. Мінімально допустимий рівень цього показника вважається 
0,1, тобто не менше 10 % поточних активів повинно бути профінан-
сованим із власного капіталу.  

Розрахунки, проведені на основі балансу промислових під-
приємств на рівні країни за офіційними статистичними даними за 
2003–2009 рр. [1–8], свідчать про нестабільність їх фінансового ста-
ну і значну залежність від зовнішніх кредиторів. За весь період 
аналізу цей показник мав від’ємне значення, а це свідчить про зна-
чну нестабільність у діяльності промислових підприємств України.  

Враховуючи наведені розрахунки, на рис. 5.3 представлено 
динаміку окремих показників фінансового стану підприємств про-
мисловості України за період 2000–2009 років. 
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Рис. 5.3. Динаміка показників фінансового стану 
промислових підприємств 
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Як бачимо, на кінець періоду, який аналізується, усі розра-
ховані коефіцієнти мають відхилення від прийнятих тенденцій та 
нормативів. А це свідчить про нестабільність фінансового стану 
підприємств, значну їх залежність від контрагентів, перенагрома-
дження активів, зниження попиту на продукцію галузі тощо. 

 
Таблиця 5.7 

Зайнятість у промисловості та машинобудівній галузі України, тис. чол. 
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2000 1061 4461,8     
2003 958 4267,2 260,5 113,5 0,06 0,02 
2004 867 4063,5 286,3 83,4 0,07 0,02 
2005 810 3943,6 295,9 73,0 0,07 0,01 
2006 793 3941,2 101,5 46,6 0,03 0,01 
2007 773 3913,3 312,2 46,2 0,08 0,01 
2008 740 3362,0 302,9 50,7 0,09 0,01 
2009 649 3246,7 227,3 32,5 0,07 0,01 

 
Таким чином, рівень фінансової безпеки галузі є низьким та 

потребує змін. 
Стосовно кадрового забезпечення машинобудівних підпри-

ємств, то слід відзначити, що ситуація також не є позитивною.  
Середньооблікова кількість штатних працівників підпри-

ємств машинобудування за період з 2000 по 2009 роки зменшилась, 
що є характерним для підприємств промисловості в цілому. Кіль-
кість прийнятих як і кількість звільнених працівників за аналізова-
ний період в промисловості змінюється прямо пропорційно. 

Слід відзначити, що позитивним є те, що коефіцієнт обороту 
з прийому перевищує коефіцієнт обороту із вибуття. Така ситуація 
може бути оцінена з точки зору економічної безпеки як позитивна, 
оскільки характеризує стабілізацію показника кадрової складової. 

За статистичними даними, які наведені у таблиці 5.8, можемо 
зазначити, що четверта частина усіх найманих працівників промис-
ловості мають неповну вищу освіту, в той же час лише шоста час-
тина від усіх працюючих у промисловості мають вищу освіту.  
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Таблиця 5.8 
Розподіл найманих працівників за рівнем освіти та віком  

на промислових підприємствах України, тис. чол. 
Осіб  

з неповною  
та базовою  

вищою освітою

Осіб  
з повною 
вищою  
освітою 

Кількість 
працюючих 
пенсіонерів

Кількість 
працюючої 
молоді Рік 

К
іл
ьк
іс
ть

  
на
йм

ан
их

  
пр
ац
ів
ни
кі
в 

всього  % всього  % всього  % всього  % 
2004 4063,5 889,6 25,0 538,1 15,1 604,7 17,0 623,0 17,5 
2005 3943,6 874,3 25,5 548,5 16,0 595,4 17,3 626,0 18,2 
2006 3941,2 850,0 24,6 557,6 16,1 585,4 16,9 1083,9 31,3 
2007 3913,3 839,0 24,4 582,4 16,9 580,3 16,9 1086,5 31,6 
2008 3851,8 806,3 23,9 594,4 17,6 584,2 17,3 1068,3 31,7 
2009 3690,0 781,4 23,5 610,0 18,3 593,6 17,9 1051,9 20,4 

 
Крім того, шоста частина працюючих – пенсіонери, і цей 

показник за аналізований період має тенденцію до зростання, що 
також свідчить про зниження якості персоналу, який працює на 
промислових підприємствах. 

І така тенденція зберігається протягом усього періоду ана-
лізу. Підтвердження окресленої ситуації бачимо у даних таблиці 5.9. 

 
Таблиця 5.9 

Підготовка та підвищення кваліфікації по промисловості, тис. чол. 
Навчалися нових професій Підвищували кваліфікацію 

Рік всього % до облікової кількості 
штатних працівників всього % до облікової кількості 

штатних працівників 
2004 197,7 5,6 424,6 11,9 
2005 208,1 6,1 425,5 12,4 
2006 233,3 6,7 447,5 12,9 
2007 225,7 6,6 460,6 13,4 
2008 211,5 6,3 453,6 13,5 
2009 217,5 6,5 473,6 14,2 

 
Галузь лише на 40 % забезпечена кваліфікованими фахів-

цями, хоча позитивно можна оцінити збільшення кількості праців-
ників, які підвищували кваліфікацію та навчались нових професій. 
Але їх частка складає менше 15 % та 7 % відповідно, таку ситуацію 
не можна оцінити як позитивну. Наслідком такої ситуації може бути 
не лише низький рівень конкурентоспроможності продукції, НДДКР, 
але й у кінцевому рахунку падіння рівня фінансового стану галузі в 
цілому. 
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За останній період спостерігається позитивний напрям щодо 
кількості осіб, які працюють за умов вимушеної неповної зайнятості 
(табл. 5.10). 

 

Таблиця 5.10 
Показники вимушеної неповної зайнятості  

у машинобудівній галузі по Україні 
Кількість працівників,  

що знаходились  
в адміністративних відпустках

Кількість працівників,  
що працювали в режимі  

неповного робочого дня (тижня) 

тис. осіб 
% до загальної 

кількості  
працівників 

тис. осіб 
% до загальної  

кількості  
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2002 1291 448 31,8 42,3 917 393 22,6 37,1 
2003 579 219 15,2 22,9 998 367 26,2 38,4 
2004 390 162 10,9 18,7 941 299 26,3 34,6 
2005 240 52 7,0 12,6 602 265 17,6 32,8 
2006 150 33 4,4 7,7 448 187 16,4 23,7 
2007 142 35 4,2 7,9 415 191 12,1 24,8 
2008 94 26 2,8 5,2 329 153 9,8 23,5 
2009 88 19 2,7 3,6 275 126 8,4 16,6 

 
Якщо у 2000 році частка працівників, що знаходились в ад-

міністративних відпустках складала 31,8 % від загальної кількості 
штатних працівників промисловості, та 42,3 % у машинобудуванні, 
то у 2007 році вона становила, відповідно, 4,2 % та 7,9 %. 

Як бачимо, темпи зміни кількості повністю незайнятих у 
машинобудуванні значно менші, ніж в цілому по промисловості. 

Близько 40 % працівників підприємств, які випускають ма-
шинобудівну продукцію, працювала в режимі неповного робочого 
дня у 2000 році, у 2007 їх кількість – 24,8 %, тобто близько чверті 
усіх зайнятих не повністю використовують свій потенціал. 

У порівняні із промисловістю ситуація значно гірша (по 
промисловості лише 12 % працівників знаходились у режимі непов-
ного робочого дня). 
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Близько половини від усіх зайнятих у машинобудівній га-
лузі України працювали в режимі неповного робочого дня (тижня), 
і, як наслідок, недовантаження активів, недоотримання прибутку, а 
значить потенційна можливість небезпеки функціонування галузі в 
цілому і окремих підприємств. 

Статистичні дані за аналізований період щодо кількості 
працівників, які працювали неповний робочий день, показують, що 
кількість не повністю зайнятих на машинобудівних підприємствах 
складають близько половини від кількості працюючих на промис-
лових підприємствах взагалі. 

Така ситуація ставить під сумнів досягнення належного рівня 
інтелектуального та кадрового показників економічної безпеки в 
цілому по галузі та зокрема у машинобудуванні. 

Неабияке значення в забезпеченні економічної ефективності 
мають умови праці, які відповідають санітарно-гігієнічним умовам.  

Проте офіційні статистичні дані показують, що ситуація 
небезпечна як у загальному по промисловості, так і у машинобуду-
ванні (табл. 5.11). 

 
Таблиця 5.11 

Стан умов праці у промисловості та машинобудуванні 
Кількість працівників, які працюють в умовах,  

що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам 
промисловість машинобудування Рік 

тис. чол.  % тис. чол. % 
2004 1270,4 35,7 194,3 22,9 
2005 1220,5 35,5 185,5 22,9 
2006 1228,7 35,5 199,7 25,1 
2007 1221,4 35,5 178,5 23,3 
2008 1149,3 35,4 156,4 24,1 
2009 1161,4 34,9 165,2 23,0 

 
Близько третини та чверті усіх працюючих на промислових 

та машинобудівних підприємствах працюють в умовах, що не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормам. І ця ситуація за аналізо-
ваний період не покращується, а залишається на тому ж рівні. Цей 
стан є вкрай небажаним, а тому негативно впливає на досягнення 
нормального рівня соціальної складової економічної безпеки. 

Важливе значення в забезпеченні належного рівня економіч-
ної безпеки підприємств має оплата праці. 
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При її незадовільному рівні втрачається можливість заохо-
чення продуктивної діяльності, можуть зрости відплив конфіден-
ційної інформації, що несе загрозу не лише втрати прибутків, але й 
самостійності підприємствами і, врешті-решт, до значних збитків. 

Рівень середньомісячної заробітної плати у машинобудівній 
галузі є нижчою за аналогічний показник по Україні та по промис-
ловості (табл. 5.12). У 2000 р. різниця в розмірі заробітної плати 
становила: із середньою по Україні – 3,6 %, по промисловості – 36 %. 
У 2008 р. тенденція збереглась і була відповідно 1,6 та 18,3 %. Знач-
ною є заборгованість по оплаті праці в загальному по промисловості. 

 

Таблиця 5.12 
Розмір середньомісячної заробітної плати  
у машинобудівній галузі та стан її виплати 

Відхилення  
від номінальної  

зарплати по Україні 

Заборгованість 
по виплаті заробітної 
плати на 1.01, млн грн 
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2000 230 302 222 –72 8   
2003 311 406 319 –95 –8   
2004 376 485 387 –109 –11 1433,7 2656,6 
2005 462 591 497 –129 –35 1428,2 2548,2 
2006 590 743 640 –153 –50 1306,9 2232,4 
2007 806 966 821 –160 –15 538,4 1111,2 
2008 1041 1212 1024 –171 –17 442,1 960,3 
2009 1351 1554 1380 –203 –29 372,7 668,7 

 
Темпи її зменшення по промисловості за аналізований пе-

ріод складають від 1 % до 2,4 % на рік, а на 1.01.2008 року він 
складає 1,2 % у грошовому виразі – 442,1 млн грн. 

Позитивним є й те, що розмір заборгованості по виплаті за-
робітної плати також зменшується. Значною є заборгованість по 
оплаті праці в загальному по промисловості, причому більш швид-
кими темпами, ніж по Україні в цілому, але величина цієї заборго-
ваності є ще значною: темпи її зменшення по промисловості за ана-
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лізований період складають від 1 % до 2,4 % на рік, а на 1.01.2008 р. 
він складає 1,2 %, у грошовому виразі – 442,1 млн грн. 

Проведений нами аналіз стану українських промислових 
підприємств і зокрема, підприємств машинобудування, переконливо 
свідчить про нестабільність їх стану з точки зору економічної без-
пеки. Відомо, що галузь складається із окремих суб’єктів господарю-
вання, які випускають подібну продукцію і конкурують між собою 
на ринку, тому стан окремої галузі складається із діяльності кожного 
підприємства, що знаходиться в окремому регіональному утворенні. 

 
 
5.2. Фактори економічної безпеки  

машинобудівних підприємств 
 
 
Базовою галуззю промисловості вважається машинобуду-

вання, яке забезпечує технологічне оновлення і підвищення ефек-
тивності виробництва інших галузей, конкурентоспроможність 
продукції тощо. В Україні машинобудівна галузь має найбільшу 
частку в структурі промислового виробництва. На будь-якому етапі 
діяльності підприємства існує ймовірність виникнення небезпеки 
та загрози його функціонуванню. Такі явища в діяльності підпри-
ємства можуть бути результатом впливу як внутрішніх, так і зовніш-
ніх чинників його функціонування та розвитку. Нами досліджува-
лись фактори, що мають значний негативний вплив на розвиток 
підприємств машинобудівної галузі. 

Розвиток ринкових відносин вимагає від підприємств гнуч-
кого реагування на зміни внутрішнього і зовнішнього середовища, 
швидкої адаптації до цих змін, що в кінцевому рахунку дає можли-
вість підвищувати конкурентний рівень підприємства. 

Усе це потребує дослідження конкурентних відносин у ма-
шинобудівній галузі за наступними напрямами: 

– визначення потенційних та реальних проблем у розвитку 
виробництва за умов зростаючої конкуренції; 

– визначення характеру і ступеня впливу чинників, які ма-
ють найбільший негативний вплив на підприємства машинобудів-
ної галузі та реалізацію управлінських рішень щодо підвищення їх 
економічної безпеки; 

– визначення значимості структурних складових економіч-
ної безпеки для машинобудівних підприємств. 
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З метою отримання детальної інформації щодо факторів, 
які мають негативний вплив на діяльність машинобудівних підпри-
ємств Хмельницької області та визначення сили такого впливу, було 
розроблено відповідну анкету. 

Опитування проводилось разом із управлінням зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності Хмельницької облдерж-
адміністрації протягом грудня 2009 року – січня 2008 року.  

Анкета “Аналіз стану економічної безпеки машинобудів-
них підприємств Хмельницької області” (додаток Ф) включала в 
себе 60 питань, які умовно поділені у чотири структурних блоки: 

– до першого блоку увійшли питання, що стосуються загаль-
них відомостей про підприємство; 

– другий блок включав питання, що стосувались володіння 
керівництвом машинобудівних підприємств, загальними поняттями 
економічної безпеки підприємства; 

– третій блок питань пропонував оцінити фактори зовніш-
нього і внутрішнього впливів на стан економічної безпеки машино-
будівних підприємств; 

– у четвертому блоці питань пропонувалось оцінити спів-
відношення питомої ваги функціональних складових економічної 
безпеки машинобудівних підприємств. 

Опитуванню підлягали керівники та начальники структур-
них підрозділів підприємств. Обробка анкет здійснювалась за до-
помогою ПК на програмному забезпеченні Microsoft Excel. 

При проектуванні спостереження завжди виникає питання 
визначення необхідної чисельності вибірки. Для її обґрунтування 
були використані формули вибіркового обстеження.  

Одним із найбільш важливих і в той же час складних пи-
тань визначення необхідного обсягу вибірки у різних дослідженнях 
є розрахунок показника варіації досліджуваної ознаки. Основою 
оцінки ступеня коливання ознаки, в даному дослідженні стали мате-
ріали попередніх спостережень. Однак необхідно відзначити, що ви-
користання даних попередніх обстежень має сенс тільки у випадку, 
коли за період часу, що минув з моменту останнього обстеження, у ге-
неральній сукупності не відбулося суттєвих змін. Тому в умовах, коли 
розрахунок відбувається за якісно альтернативною ознакою і неві-
дома його частка у генеральній сукупності, рекомендується прий-
мати значення, що дорівнює 0,5. Це пов’язано з тим, що дисперсія у 
таких випадках досягає максимуму: 2 1 0,5 0,5 0,25.( )W w w ⋅σ = − = =  
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Перевага такого підходу полягає в тому, що можна визна-
чити чисельність вибірки без попередніх обстежень, тобто не по-
трібна необхідність проводити пробні дослідження. 

За статистичними даними, які були надані Хмельницьким 
обласним управлінням статистики, встановлено, що на сьогодні в 
області функціонує 55 машинобудівних підприємств, на яких пра-
цює понад 16,0 тис. осіб. 

Відбір проводився безповторним методом. Необхідною 
умовою репрезентативності вибіркової сукупності є значення при-
пустимої відносної її помилки, що не перевищувала б 20 %. 

Це значення об’єктивно відповідає прийнятій точності в 
соціологічних дослідженнях. Обсяг вибірки розраховується за на-
ступною формулою: 

 

2

2 2
1

1
( ) ,

( )W

Nt W Wn
N t W W

−
=

Δ + −
                             (5.1) 

 

де N – обсяг генеральної сукупності (N = 55); 
t – кратність середньої помилки вибірки, або t – статистика, 

тобто табличне значення при заданій імовірності відбору 
0,9 1,645( ) ;t tϕ = − =  
ΔW – гранична помилка, яка пов’язана з відносною помил-

кою вибірки наступним співвідношенням:  
 

W
Wотн W

Δ
Δ = ; 

 

0, 2 0,5 0,1W WотнW ⋅Δ = Δ = = . 
 

Таким чином, необхідна чисельність експертів дорівнює: 
 

2

2 2

55 (1,645) 0,5 0,5
30,35 30

55 (0,1) (1,645) 0,5 0,5
n ⋅ ⋅ ⋅

= ≈
⋅ + ⋅ ⋅

=  (чол.). 

 

Серед досліджуваних підприємств, що надали відповіді на 
питання анкети, найбільшу частку складають ВАТ (57 %), другу за 
чисельністю групу складають ЗАТ та ДП по 13 %, найменшу – при-
ватні підприємства (лише 7 %), таблиця 5.13. 
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Таблиця 5.13 
Розподіл досліджуваних підприємств 
за організаційно-правовою формою 

Організаційно-правова форма Кількість підприємств % 
1. ВАТ 17 57 
2. ЗАТ 4 13 
3. ТОВ 3 10 
4. ДП 4 13 
5. ПП 2 7 

 
У таблиці 5.14 наведено розподіл підприємств за формою 

власності: більшість їх знаходиться у колективній або приватній 
власності, найменшу частку складають державні підприємства. 

 
Таблиця 5.14 

Розподіл досліджуваних підприємств за формою власності 
Форма власності Кількість підприємств % 

1. Колективна 15 50 
2. Приватна 11 37 
3. Державна 4 13 
4. Загальна кількість 30 100 

 
Щодо етапів розвитку машинобудівних підприємств, то за 

даними опитування маємо наступні дані: 35 % респондентів вказу-
ють на стабільне зростання, а 39 % – на розширення та оновлення 
власного виробництва. Проте більше 26 % респондентів вказали на 
спад діяльності (табл. 5.15). 

 
Таблиця 5.15 

Розподіл підприємств за етапом розвитку 
Етап розвитку Кількість підприємств % 

1. Оновлення виробництва 4 13 
2. Розширення діяльності 7 26 
3. Стабільне зростання 11 35 
4. Спад 4 13 
5. Банкрутство  3 9 
6. Санація 1 4 

 
Така ситуація у структурі розподілу пояснюється тим, що 

деякі респонденти, за умовами анкетування, вказували на кілька 
етапів розвитку – “оновлення–розширення” і “розширення–ста-
більне зростання” тощо. 
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Блок запропонованих питань щодо основних понять, що сто-
суються економічної безпеки підприємства, був направлений на ви-
явлення того, наскільки повно респондент володіє відповідною ін-
формацією. Результати опитування наведено у таблицях 5.16–5.26. 

Аналіз відповідей (табл. 5.16) дозволяє зазначити, що біль-
шість респондентів обмежують економічну безпеку лише стабіль-
ним фінансовим станом (прибутковістю, рентабельністю). 

 

Таблиця 5.16 
Розподіл підприємств за розумінням поняття  

“економічна безпека підприємства” 

Визначення Кількість 
відповідей % 

1. Охорона приміщень підприємства, майданчиків тощо 2 4 
2. Забезпечення конкурентних переваг над конкурентами 8 19 
3. Стабільний фінансовий стан підприємства  16 38 
4. Інвестиційна привабливість підприємства 4 9 
5. Зменшення тиску податків, отримання пільг 6 14 
6. Ефективне використання власних ресурсів  
для попередження, послаблення або ліквідації загрози  
і досягнення мети діяльності 6 14 
7. Ваш варіант  1 2 

 
На питання “Що ви розумієте під економічною безпекою 

підприємства?” 38 % вказали на стабільність фінансового стану. 
Другим за значимістю відповідей (19 %) є забезпечення конкурент-
них переваг, а 14 % від опитаних вважають, що економічна безпека 
підприємства зводиться лише до зниження тиску податків, 9 % 
пов’язують безпеку з інвестиційною привабливістю підприємства. 
Із загальної кількості опитаних, найбільш повну відповідь надали 
лише 14 % респондентів, які вважають, що економічна безпека під-
приємства формується за рахунок максимально ефективного вико-
ристання власних ресурсів для попередження, послаблення або лік-
відації загрози в процесі досягнення мети діяльності. Власним варіан-
том було запропоновано як “недопущення рейдерства”. Як бачимо, 
найбільша частка респондентів економічну безпеку розуміє як до-
сягнення прибутковості, рентабельності, тобто в забезпеченні ста-
більного фінансового стану підприємства.  

Наступною за значимістю є відповідь “забезпечення конку-
рентних переваг”. Найменшу кількість відповідей отримав запро-
понований варіант “охорона приміщень підприємства”. Ступінь розу-
міння поняття “економічна безпека підприємства” показано на рис. 5.4. 
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Максимально ефективне використання власних ресурсів для попередження, послаблення або ліквідації загроз
для досягнення мети діяльності
7. Ваш варіант

Рис. 5.4. Розподіл підприємств за розумінням поняття 
“економічна безпека підприємства” 

 
Найбільшу кількість інформації щодо встановлення стану 

власної економічної безпеки опитані підприємства отримують, ана-
лізуючи фінансову та бухгалтерську звітність, на що вказало 40 % 
із опитаних. Збір інформації про постачальників, підрядників, кон-
курентів – 20 %. Така ж кількість відповідей була віддана охороні 
об’єктів та приміщень (табл. 5.17). 

 

Таблиця 5.17 
Розподіл відповідей респондентів на питання: “Яким чином  
підприємство підтримує рівень власної економічної безпеки?” 

Назва заходу Кількість відповідей  % 
1. Аналіз фінансової та бухгалтерської звітності 18 40 
2. Аналіз документації відділу кадрів 1 2 
3. Дослідження документації патентного відділу 2 4 
4. Збір інформації про постачальників,  
підрядників, конкурентів 9 20 
5. Охорона об’єктів, адміністративних приміщень 9 20 
6. Встановлення сигналізації 5 12 
7. Ваш варіант 1 2 

 
Можна зробити висновок, що найбільша увага приділяється 

фінансовій безпеці підприємства (рис. 5.5). Перебувають у зоні уваги 
також силова та ринкова складові економічної безпеки. Залишилась 
поза увагою документація відділу кадрів та патентного відділу. 
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Рис. 5.5. Шляхи визначення економічної безпеки 
машинобудівного підприємства 

 
У більшості випадків кадрова безпека не знаходиться на 

належному рівні, а це означає, що попередження негативних впли-
вів на економічну безпеку підприємства за рахунок ризиків та за-
гроз, пов’язаних із персоналом, його інтелектуальним потенціалом 
та трудовими стосунками, значно зростає. За загальносвітовою ста-
тистикою близько 80 % збитків матеріальним активам компаній 
наноситься власним же персоналом (в середньому, проблеми з пер-
соналом коштують втратами 6–9 % прибутку) [11]. 

На питання “Чи є на вашому підприємстві підрозділ, який 
вирішує питання економічної безпеки?” більша частка з усіх опи-
таних відповіла негативно – 55 % (табл. 5.18). І лише на шести під-
приємствах створено та існує такий структурний підрозділ (напри-
лад, ВАТ Шепетівський завод культиваторів, Волочиський маш-
завод ВАТ “Мотор Січ” тощо). Інколи ці функції покладено на еко-
номічні відділи, наглядову раду і т.д. 

 
Таблиця 5.18 

Розподіл підприємств за наявністю підрозділу з економічної безпеки 

Чи є на підприємстві відповідний відділ? Кількість  
підприємств  % 

1. Так, відділ є 13 45 
з них: існує безпосередній підрозділ 6 20 
2. Немає 17 55 

 
Слід зазначити, що 85 % від опитаних в той або інший спо-

сіб збирають інформацію про власних контрагентів, але залиша-
ється частка таких (15 %), які не цікавляться цими питаннями 
(табл. 5.19). 
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Таблиця 5.19 
Розподіл підприємств за збором інформації щодо контрагентів 

Чи збирається інформація про ваших контрагентів Кількість  
підприємств % 

Так 25 85 
Ні 5 15 

 

Найбільшу частку інформації для забезпечення економічної 
безпеки підприємства респонденти отримують із реклами (табл. 5.20). 

 

Таблиця 5.20 
Розподіл підприємств за джерелами інформації щодо економічної безпеки 

Джерело збору інформації Кількість  
підприємств % 

1. Інформація від своїх співробітників 8 23 
2. Реклама 12 34 
3. Періодичні видання 10 29 
4. Державні органи  –  
5. Приватні організації  –  
6. Інше (Internet) 5 14 

 
На це вказало 34 % опитаних, через періодичні видання – 

29 %, від власних співробітників – 23 %. Але ні від державних ор-
ганів, ні від приватних організацій така інформація не надходить, 
адже жоден респондент не вказав цих джерел. Хоча світовий досвід 
показує, що успішні підприємства за кордоном досить часто звер-
таються до послуг зовнішніх спеціальних організацій: консалтин-
гових та маркетингових центрів, кредитних бюро, які надають ін-
формаційні послуги щодо перевірки ділової репутації партнерів [12]. 

При Московській торгово-промисловій палаті Російської 
Федерації існує Бюро економічної безпеки, основним завданням 
якого є надання конкретної допомоги підприємствам щодо питань 
економічної безпеки [13]. Як свідчить наше опитування, вітчизняні 
підприємці не мають доступу до таких джерел інформації. 

Із усієї групи респондентів, які взяли участь у опитуванні, 
85 % вважають забезпечення економічної безпеки питаннями стра-
тегії розвитку підприємства. Не вважають важливими означене коло 
питань 10 %, цікавим є те, що підприємства, які надали негативну 
відповідь, на сьогодні знаходяться на стадії банкрутства (табл. 5.21). 

Означене доводить важливість дослідження питань, які 
стосуються економічної безпеки машинобудівних підприємств. 
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Таблиця 5.21 
Розподіл підприємств за результатами відповіді на питання  

“Чи вважаєте ви, що питання економічної безпеки  
є питаннями розвитку Вашого підприємства?” 

Відповідь Кількість 
підприємств % 

Так 25 85 
Ні 3 10 
Не знаю 2 5 

 
Третій блок питань, які були запропоновані в анкеті, мав на 

меті виявити найбільш впливові та небезпечні зовнішні фактори 
впливу на машинобудівні підприємства області.  

Розподіл думок респондентів щодо цього питання та вста-
новлені ними небезпечні фактори представлено у таблиці 5.22. 

Як бачимо, респондентами виділені фактори, що найбільше 
впливають на економічну безпеку машинобудівного підприємства: 

– зміна цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 
– падіння попиту на продукцію; 
– поява у конкурентів нової технології виробництва з мен-

шими витратами; 
– поява нових конкурентів у тому ж секторі ринку; 
– зростання процентних ставок за кредитами, інфляційні 

процеси, нестабільність валютно-грошової політики; 
– націоналізація або конфіскація майна підприємств, бло-

кування рахунків; 
– втрата самостійності підприємства і перехід його до ін-

ших власників; 
– зрив укладених договорів, відмова від співробітництва тощо. 
У анкеті нами було запропоновано відзначити, які найбільш 

небезпечні або загрозливі ситуації у зовнішньому середовищі могли 
виникати найчастіше. Дані опитування надано у таблиці 5.23. 

Таким чином, аналізуючи частоту виникнення зовнішніх 
загроз, які впливають на машинобудівні підприємства у Хмельниць-
кій області, респонденти визначили такі, що найчастіше виникають: 

– зміна цін на сировину, матеріали, енергоресурси; 
– падіння попиту на продукцію; 
– поява нових конкурентів у тому ж секторі ринку; 
– нестабільність та невизначеність законодавства, неефек-

тивність законодавчих рішень та їх виконання; 
– політична нестабільність; 
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Таблиця 5.22 
Оцінка впливу зовнішніх факторів на стан економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі, % 

Значимість фактора 
(частота відповідей, %) Фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 
1. Політична нестабільність  12  12  18 5 12 5 18 18 100 
2. Соціальна нестабільність 23  12 18 12 5 18   12 100 
3. Порушення контрактів з боку місцевих або державних органів влади 52 12  12  6 6 12   100 
4. Зміна цін на сировину, матеріали, енергоресурси і т.п. 5      11 24 24 36 100 
5. Падіння попиту на продукцію 5    5 5 12 12 24 37 100 
6. Поява нових конкурентів в тому самому секторі ринку  13   13 7 13 22  35 100 
7. Поява у конкурентів нової технології виробництва з меншими витратами  6 6 6  12 6 39 6 19 100 
8. Посилення екологічних вимог, штрафні санкції через їх недотримання 19 6 33 12 12 6  6  6 100 
9. Зростання процентних ставок за кредитами, неконтрольована грошова емі-
сія, інфляційні процеси, нестабільність валютно-грошової політики  6 6 6 6 6 22 22 13 13 100 
10. Втрата самостійності підприємства і перехід його до інших власників 32  6 6 6 12  6  32 100 
11. Зрив укладених договорів, відмова від співробітництва 26 6 6  6  18 12  26 100 
12. Банкрутство підприємств-підрядників, постачальників 39 12 6 6 6 19  6  6 100 
13. Відсутність уваги до впровадження інновацій, заохочувальних заходів  
щодо винахідництва та раціоналізаторства з боку держави 34 12 6 6 18  18  6  100 
14. Націоналізація або конфіскація майна підприємств, блокування рахунків 32 6 6 6  6   12 32 100 
15. Нестабільність та невизначеність законодавства,  
неефективність законодавчих рішень і їх виконання   12 5 36  12 12  23 100 
16. Відмова від готової продукції, затримка у оплаті дебіторської заборгованості 11   19 19 11 11 11 7 11 100 
17. Інші чинники 100           
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Таблиця 5.23 
Оцінка частоти виникнення негативного впливу зовнішніх факторів  
на стан економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі, % 

Ймовірність виникнення фактора 
(частота відповідей, %) Фактор дуже 

низька низька середня висока дуже 
висока Σ 

1. Політична нестабільність  15 7 30 24 24 100 
2. Соціальна нестабільність 24 15 31 15 15 100 
3. Порушення контрактів з боку місцевих або державних органів влади 64 9 9 9 9 100 
4. Зміна цін на сировину, матеріали, енергоресурси тощо   41 18 41 100 
5. Падіння попиту на продукцію  7 31 31 31 100 
6. Поява нових конкурентів в тому самому секторі ринку  20 40 30 10 100 
7. Поява у конкурентів нової технології виробництва з меншими витратами  25 41 34  100 
8. Посилення екологічних вимог, штрафні санкції через їх недотримання 25 66 9   100 
9. Зростання процентних ставок за кредитами, неконтрольована грошова 
емісія, інфляційні процеси, нестабільність валютно-грошової політики 10 31 10 50  100 
10. Втрата самостійності підприємства і перехід його до інших власників 54 9  27 9 100 
11. Зрив укладених договорів, відмова від співробітництва 19 27 27 27  100 
12. Банкрутство підприємств-підрядників, постачальників 30 30 30 10  100 
13. Відсутність уваги до впровадження інновацій, заохочувальних  
заходів щодо винахідництва та раціоналізаторства з боку держави 46 9 18 27  100 
14. Націоналізація або конфіскація майна підприємств, блокування рахунків 46 9 9 9 27 100 
15. Нестабільність та невизначеність законодавства, неефективність  
законодавчих рішень та їх виконання  17 41 25 17 100 
16. Відмова від готової продукції, затримка у оплаті дебіторської  
заборгованості 8 25 25 25 17 100 
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– поява в конкурентів нової технології виробництва з мен-
шими витратами; 

– відмова від готової продукції, затримка в оплаті дебіторсь-
кої заборгованості. 

Четвертий блок питань анкети присвячено виявленню скла-
дових, що мають негативні впливи на економічну безпеку машино-
будівного підприємства. 

Нами було запропоновано респондентам визначити негатив-
ний вплив внутрішніх факторів, але, можливо, через небажання 
повністю розкривати проблеми, з якими зіштовхується підприємство 
у своїй діяльності, вони оцінили вплив внутрішніх факторів, як 
менший, ніж зовнішніх. 

Основні результати аналізу анкет за цим питанням наведено 
у таблицях 5.24 та 5.25. 

За отриманими від респондентів відповідями, нами виділено 
сукупність факторів, що, на їх думку, найбільше впливають на стан 
економічної безпеки машинобудівного підприємства. Серед них: 

– недостатнє зростання заробітної плати (49 %); 
– зменшення фінансової стійкості підприємства (48 %); 
– несвоєчасне забезпечення основними видами ресурсів, 

необхідного їх рівня якості (46 %); 
– відсутність власних стратегічних цілей (42 %); 
– відтік кваліфікованої робочої сили, вибуття ключових спів-

робітників (42 %) тощо. 
Дещо різниться від значимості, на думку респондентів, ймовір-

ність виникнення негативного впливу внутрішніх факторів (табл. 5.25). 
Із запропонованих нами факторів було виділено як такі, що 

мають середній, високий та дуже високий вплив. Серед тих, що 
мають найбільшу ймовірність впливу, респонденти виділили: 

– несвоєчасне оновлення основних фондів, нераціональне 
використання виробничих фондів; 

– недостатній рівень кваліфікації робітників; 
– зменшення фінансової стійкості підприємства; 
– відсутність або недостатність маркетингових досліджень, 

використання їх результатів; 
– відтік кваліфікованої робочої сили, вибуття ключових 

співробітників; 
– недостатню зростання заробітної плати; 
– недостатня якість управління або управлінської команди; 
– захист майна підприємства, попередження крадіжок. 
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Таблиця 5.24 
Оцінка впливу внутрішніх факторів на стан економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі, % 

Значимість фактора 
(частота зустрічі відповідей, %) Фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Відсутність власних стратегічних цілей підприємства 26 6 14 6 6   22 6 14 100 
2. Зменшення фінансової стійкості підприємства  13 13   20 6 29 13 6 100 
3. Несвоєчасне оновлення основних фондів, раціональне використання  
виробничих потужностей, використання новітніх технологій у виробництві   14 14 14 6 26 14 6 6 100 
4. Аварії основного та допоміжного устаткування 22 22 6 6 6 6 6 14 6 6 100 
5. Високий рівень травматизму на робочих місцях 72 14      7  7 100 
6. Відсутність уваги до впровадження інновацій, заохочувальних заходів 
щодо винахідництва та раціоналізаторства з боку керівництва підприємства 36 13 13 26   6 6   100 
7. Відтік кваліфікованої робочої сили, вибуття ключових співробітників підприємства 14 6 6 14 6 6 6 6  36 100 
8. Недостатньо високий рівень кваліфікації робітників 6  6 27 13  21 27   100 
9. Недостатньо високий рівень кваліфікації управлінського персоналу 6 6 12 12 20 6 6 20 6 6 100 
10. Підвищення кількості працюючих пенсіонерів серед персоналу підприємства 34 6 21  6 6 6 21   100 
11. Недостатнє зростання заробітної платні 6   13 13 13 6 21 28  100 
12. Зростання заборгованості по заробітній платні 48 6   6   21 6 13 100 
13. Недостатня якість управління або “управлінської команди” 12 26 6 18 6 6  26   100 
14. Недостатній рівень забезпечення необхідною для роботи інформацією  
за об’ємом, якістю і своєчасністю надання 21 6 27 6 13  21 6   100 
15. Несвоєчасне забезпечення основними видами ресурсів,  
необхідного їх рівня якості 12 18 6  6  12 12  34 100 
16. Недостатнє забезпечення відповідності екологічності результатів  
виробництва затвердженим нормативним актам 20 34 20 13 13      100 
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Продовження таблиці 5.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17. Необхідність наявної та якісної інформації про конкурентів, постачальників 6 6 6 29 20 13 20    100 
18. Захист юридичних прав працівників та підприємства 14 20 6 6 28 6  20   100 
19. Загроза втрати здоров’я працівниками підприємства, через невідповідність 
умов праці існуючим нормативам 55 6   20 6  13   100 
20. Існування можливостей для економічних зловживань і злочинів 42  13 13 26   6   100 
21. Порушення персоналом технологічної дисципліни 20 29  20 6 6  13 6  100 
22. Захист інтелектуальної власності працівників, підприємства 20 29 6 13 20 6   6  100 
23. Захист майна підприємства, попередження крадіжок 13 20  13   28 20  6 100 
24. Відсутність або недостатність маркетингових досліджень, використання  
їх результатів 6  6 20 20 13  29  6 100 

 
Таблиця 5.25 

Оцінка частоти виникнення негативного впливу внутрішніх факторів  
на стан економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі, % 

Ймовірність виникнення фактора 
(частота відповідей, %) Фактор дуже 

низька низька середня висока
дуже 
висока Σ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Відсутність власних стратегічних цілей підприємства 55 9 27  9 100 
2. Зменшення фінансової стійкості підприємства 20 20 50 10  100 
3. Несвоєчасне оновлення основних фондів, раціональне використання ви-
робничих потужностей, використання новітніх технологій у виробництві 9 9 36 39 10 100 
4. Аварії основного та допоміжного устаткування 37 27 27 9  100 
5. Високий рівень травматизму на робочих місцях 64 18 18   100 
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Продовження таблиці 5.25 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Відсутність уваги до впровадження інновацій, заохочувальних заходів  
щодо винахідництва та раціоналізаторства з боку керівництва підприємства 55 18 27   100 
7. Відтік кваліфікованої робочої сили, вибуття ключових співробітників  
підприємства 36 16 16 16 16 100 
8. Недостатньо високий рівень кваліфікації робітників 25 8 51 16  100 
9. Недостатньо високий рівень кваліфікації управлінського персоналу 42 16 34 8  100 
10. Підвищення кількості працюючих пенсіонерів серед персоналу підприємства 46 27 9 18  100 
11. Недостатнє зростання заробітної платні 16 36 16 16 16 100 
12. Зростання заборгованості по заробітній платні 64  9 9 18 100 
13. Недостатня якість управління або “управлінської команди” 46 9 36 9  100 
14. Недостатній рівень забезпечення необхідною  
для роботи інформацією за об’ємом, якістю і своєчасністю надання 27 46 27   100 
15. Несвоєчасне забезпечення основними видами ресурсів,  
необхідного їх рівня якості 18 64 9 9  100 
16. Недостатнє забезпечення відповідності екологічності результатів  
виробництва затвердженим нормативним актам 55 27 18   100 
17. Необхідність наявної та якісної інформації про конкурентів, постачальників 37 27 18 9 9 100 
18. Захист юридичних прав працівників та підприємства 27 37 27 9  100 
19. Загроза втрати здоров’я працівниками підприємства  
через невідповідність умов праці існуючим нормативам 82   18  100 
20. Існування можливостей для економічних зловживань і злочинів 73 18 9   100 
21. Порушення персоналом технологічної дисципліни 55 45    100 
22. Захист інтелектуальної власності працівників, підприємства 36 55 9   100 
23. Захист майна підприємства, попередження крадіжок 37 18 27 18  100 
24. Відсутність або недостатність маркетингових досліджень,  
використання їх результатів 27 18 27 10 18 100 
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Найменшу ймовірність виникнення та впливу мають фактори: 
– відсутність власних стратегічних цілей підприємства; 
– високий рівень травматизму на робочих місцях; 
– відсутність уваги до впровадження інновацій, заохочуваль-

них заходів щодо винахідництва та раціоналізаторства з боку керів-
ництва підприємства; 

– зростання заборгованості по заробітній платні; 
– не достатнє забезпечення відповідності екологічності ре-

зультатів виробництва затвердженим нормативним актам; 
– загроза втрати здоров’я працівниками підприємства через 

невідповідність умов праці існуючим нормативам. 
Показовим є те, що інші фактори, які можуть впливати на 

внутрішню безпеку підприємств машинобудування, респондентами 
визначено не було. 

Найбільший вплив на стан економічної безпеки за результа-
тами нашого опитування мають зовнішні чинники, а саме: зміна 
ціни на сировину, матеріали, енергоресурси, падіння попиту на про-
дукцію та поява конкурентів у галузі. Серед внутрішніх проблем 
найвагомішим, на думку наших експертів, є недостатнє зростання 
заробітної плати та зменшення фінансової стійкості підприємства. 

Останній блок питань, який було нами запропоновано, пе-
редбачав оцінити питому вагу структурних складових економічної 
безпеки машинобудівних підприємств. Отримані результати наве-
дені у таблиці 5.26. 

 

Таблиця 5.26 
Оцінка питомої ваги структурних складових  

економічної безпеки машинобудівних підприємств 
Функціональна складова 

             Підхід             
Розрахункове  
значення 
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Російська практика 0,2 0,2 0,2 0,1 0,15 0,1 0,05 1 
Середнє значення підпри-
ємств, що досліджувались 0,28 0,19 0,23 0,10 0,09 0,07 0,04 1 

 
Як бачимо, середні дані дещо різняться від виділених зраз-

кових параметрів співвідношення у Російській Федерації. Значно 
більша увага приділяється фінансовій та техніко-технологічній 
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складовим; кадрова та правова – знаходяться на орієнтовно однако-
вому розташуванні, а інформаційну, екологічну та силову складові 
вітчизняні респонденти розташували на більш низькому рівні. Для 
більшої наочності результати подамо на рис. 5.6. 

 

 
 

Рис. 5.6. Структура складових економічної безпеки 
машинобудівних підприємств України та Росії 

 
Результати проведеного аналізу дозволяють зробити висновки: 
– більшість респондентів питання економічної безпеки ро-

зуміють лише переважно із фінансової точки зору, без врахування 
перспектив розвитку підприємства; 

– у досягненні економічної безпеки на підприємствах ма-
шинобудування першочергова увага приділяється аналізу фінансо-
вої та бухгалтерської звітності, проте інші джерела не охоплені ува-
гою (зокрема інформація патентного відділу, відділу кадрів тощо); 

– лише у 6 % на підприємстві існує служба, яка в той або 
інший спосіб регулює питання економічної безпеки. У решті випад-
ків такі питання не розглядаються зовсім (переважно така ситуація 
спостерігається на підприємствах – банкротах) або ці функції по-
кладені на різні підрозділи (економічний, плановий відділ тощо); 

– інформація про найближчих конкурентів, постачальників, 
споживачів на більшості підприємств машинобудування збирається, 
проте вона надходить у більшості випадків із реклами та інформа-
ції власних співробітників (а тому ще раз наголошується про важ-
ливість кадрової безпеки підприємства), а централізовані джерела 
інформації не використовуються в повній мірі; 

– позитивним, на нашу думку, вважаємо той факт, що на 
більшості підприємств машинобудування вважають, що питання 
економічної безпеки є питаннями стратегії його розвитку; 
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– переважна більшість респондентів, оцінюючи фактори 
впливу на стан економічної безпеки власних підприємств, відзна-
чило більший вплив зовнішніх чинників, ніж внутрішніх. У першу 
чергу було виділено наступне: зміна цін на сировину, матеріали, 
енергоресурси, падіння попиту на продукцію, поява нових конку-
рентів у тому ж секторі ринку, зменшення фінансової стійкості під-
приємства, проблеми в оплаті праці (зокрема недостатні темпи її 
зростання) тощо; 

– співвідношення між функціональними складовими еко-
номічної безпеки машинобудівних підприємств хоч не значно, але 
відрізняється від визначених у Росії. Вищими є показники фінансо-
вої та техніко-технологічної безпеки. Про меншу увагу до інтелек-
туально-кадрової та інформаційної складової свідчить і надання їм 
меншої вагомості. 

Не дивлячись на те, що комплекс проблем оцінки економіч-
ної безпеки досліджується в багатьох роботах, детальні робочі ме-
тодики, які б враховували особливості вітчизняного розвитку еко-
номіки та галузеву специфіку підприємств, де вони найбільше по-
трібні, знаходяться на стадії розробок. Дослідження, що викорис-
товують стандартні підходи щодо означеного напряму наукового 
пошуку, проаналізовані нами у наступному параграфі. 

 
 

5.3. Методи діагностики  
економічної безпеки підприємства 

 
 
Діагностування стану економічної безпеки підприємства є 

багатовимірним та складним завданням. Проте від його вирішення 
залежить своєчасність вжиття заходів протистояння загрозам і не-
безпеці, спрямованим на збереження стабільної та прибуткової ро-
боти суб’єктів господарювання, забезпечення захисту інтересів як 
власників, так і всього колективу підприємства та й врешті-решт 
безпеки держави. Багаторівневий характер взаємодії підприємств із 
господарськими суб’єктами зумовлює широкий діапазон підходів 
до оцінки економічної безпеки підприємства. У сучасній науковій 
літературі пропонується значна кількість різноманітних моделей та 
методів можливої оцінки стану економічної безпеки підприємств: 
від загальнонаукових до авторських методик та пропозицій. Склад-
ність проблеми полягає у відкритості та реактивності підприємства 
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як системи, що здійснює активний обмін інформацією із зовнішнім 
середовищем, генерує та поставляє інформацію у внутрішнє та зов-
нішнє середовище.  

Наявність різних підходів зумовлює потребу та доцільність 
їх системної класифікації і узагальнення з метою встановлення слаб-
ких та сильних місць. Нами пропонується наступна класифікація 
існуючих методів оцінки. 

Індикаторний підхід. (Ковальов Д., Сухорукова Т., Тамбов-
цев В., Барановський О., Бендиков М., Ігнатієва І. та ін.). Викорис-
тання цієї методики передбачає використання показників-індика-
торів, тобто порогові значення показників, що характеризують діяль-
ність підприємств у різних функціональних галузях, що відповіда-
ють певному рівню економічної безпеки. Рівень економічної безпеки 
підприємства встановлюється за результатами порівняння фактич-
них показників діяльності суб’єкта господарювання з індикатор-
ними. Проте відсутність методичної бази визначення індикаторів, 
які враховують особливості діяльності підприємства, обумовлені 
галузевою приналежністю, структурою капіталу, формою власності, 
врахуванням аналізу динаміки зовнішнього оточення суб’єкта до-
слідження, викликає додаткові проблеми, збільшує трудомісткість 
управлінської діяльності тощо [14–19]. Хоча ряд вчених, зокрема 
Олєйніков Є., вважає появу експертних методів єдиним виходом з 
“прокрустова ложа”, в якому опинилися статистики, аналітики, 
прогнозисти: цей інструмент є найбільш гнучким відносно всебіч-
ної оцінки впливу на діяльність підприємства зовнішнього середо-
вища [20, с. 122]. 

Ще один підхід до визначення стану економічної безпеки 
підприємства можна інтерпретувати як фінансовий, в силу приді-
лення значної уваги фінансовому стану у визначенні безпечного 
становища підприємства (Кизим М., Забродський В., Зінченко В., 
Бакаєв О., Гончаренко Л., Козаченко Г., Ляшенко О. та інші). 

Так автори роботи Козаченко Г., Ляшенко А., Пономарев В. 
“Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм 
обеспечения” у якості критерію економічної безпеки підприємства 
пропонують використовувати чистий прибуток, яким підприємство 
може розпоряджатися на свій розсуд. “При відсутності прибутку … 
не можна говорити про дотримання інтересів підприємства і, як 
наслідок, про те, що підприємство знаходиться у стані економічної 
безпеки” [21, с. 138]. Автори наголошують, що “прибуток підпри-
ємства – його абсолютна величина або результати її співвідно-
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шення із затраченими ресурсами – може розглядатись в якості пе-
редумови для висновку про економічну безпеку підприємства. Проте 
з його допомогою не можна оцінити рівень економічної безпеки пі-
дприємства” [21, с. 39]. Для розв’язання поставленої проблеми ав-
торами пропонується підхід, заснований на порівнянні величини 
інвестицій підприємства, при чому переважно за рахунок реінвес-
тованого прибутку, із обсягом засобів, необхідних для забезпечен-
ня економічної безпеки підприємства. Ми не виключаємо важли-
вість прибутковості та інвестиційної привабливості підприємства, 
та все ж остання не може, на нашу думку, характеризувати безпеч-
ність діяльності суб’єкта господарювання в силу обмеженості поте-
нційного впливу. 

Гончаренко Л. та Куценко Е. [22] пропонують використо-
вувати частковий функціональний критерій, який розраховується за 
кожною складовою на підставі оцінки збитків, завданих економіч-
ній безпеці підприємства, і ефективності заходів по їх попередженню. 
На підставі проведених досліджень і отриманих результатів авто-
рами пропонується проводити розрахунок сукупного критерію еко-
номічної безпеки підприємства. 

 

1

N

і і
і

СКЕБ К d
=

= ⋅∑ ,                                 (5.2) 

 

де Кі – значення часткових функціональних критеріїв еко-
номічної безпеки підприємства; 

dі – частка значимості функціональних складових економіч-
ної безпеки підприємства, причому Σ di = 1. 

Частки значимості часткових функціональних критеріїв еко-
номічної безпеки підприємства розраховуються на підставі оцінки 
сукупних збитків за функціональними складовими його економіч-
ної безпеки. 

Головним недоліком описаного методу є значний вплив 
суб’єктивного фактора, тобто значний вплив думки експертів. 

Гусєв В., Дьомін В. та інші [23, с. 168] пропонують викорис-
товувати для встановлення ступеня економічної безпеки підпри-
ємства показник рентабельності, зокрема, найбільш значимими вони 
вважають показники рентабельності активів, власних засобів та 
продажу продукції. Критичне значення рентабельності активів та 
рентабельності власного капіталу визначається із нерівностей: 
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Rа < α Rвк,                                         (5.3) 
 
де Rа, Rвк – відповідно рентабельність активів та рентабель-

ність власного капіталу; 
α – “ціна капіталу” (норма дисконтування або ставка рефі-

нансування). 
Як вважають згадані автори, “бізнес буде ефективним, а 

значить, і в певному ступені економічно безпечним, коли віддача 
на вкладений капітал виявиться не нижчою “ціни капіталу” для да-
ного виду бізнесу. Під “ціною капіталу” розуміється очікувана інве-
стором віддача на кожний “рубль” засобів, вкладених в інвестицій-
ний проект”. 

Проте автори відзначають недоліки власного методу: “…не-
обхідно враховувати, що неплатоспроможність того або іншого 
підприємства не завжди є наслідком недостатньої ефективності ви-
робничої діяльності. У становищі банкротства або передкризовому 
стані можуть виявитись і ефективно функціонуючі підприємства. 
Криза їх діяльності може бути обумовлена недостатньо високим 
рівнем менеджменту … або викликана несприятливими проявами 
яких-небудь екзогенних факторів” [23, с. 168]. 

Описаний підхід до визначення безпечності становища під-
приємств, як нам здається, є певною мірою обмеженим. Адже він 
не враховує значну кількість факторів, що мають як прямий, так і 
опосередкований вплив на всю діяльність будь-якого підприємства 
і від яких залежить стан його безпечного функціонування при зба-
лансованості інтересів суб’єкта господарювання і зовнішнього се-
редовища.  

Останнім часом у літературі зустрічаються підходи до роз-
в’язання проблем визначення стану економічної безпеки підпри-
ємств за допомогою багатомірних статистичних моделей, які набули 
значного розповсюдження у міжнародній практиці. Ця методика 
описана в роботах науковців на теренах країн СНД [12, 24, 25]. Най-
більш часто авторами описуються моделі Альтмана, Таффлера, Лі-
са, Чессера, Спрінгейта тощо, за допомогою яких на основі обробки 
бухгалтерської та фінансової звітності формується узагальнений 
показник фінансового стану підприємства, його інтегральна оцінка. 

П’ятифакторна модель Е. Альтмана, заснована на оцінці 
показників фінансової стійкості підприємства, що виражається фор-
мулою [16]: 
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1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,64 1,0Y K K K K K= + + + + ,            (5.4) 
 

де Y – показник вірогідності банкрутства (при його значен-
нях від 1,81 до 2,675 існує різний рівень вірогідності банкрутства); 

К1, К2, К3 – відповідно, відношення оборотного капіталу, не-
розподіленого прибутку, прибутку до оподаткування і сплати відсотків; 

К4 – відношення ринкової вартості капіталу до заборгованості; 
К5 – відношення виручки від реалізації до активів. 
Складність використання формули в умовах перехідної 

економіки полягає в тому, що коефіцієнти, які входять в модель, з 
одного боку не відображають реальної ситуації, що склалася на 
підприємстві, а з другого – серед наведених індикаторів кілька по-
казників не мають відповідних аналогів оцінки роботи вітчизняних 
підприємств. Тому наведена формула не завжди прийнятна для 
оцінки банкрутства вітчизняних підприємств. 

Модель Таффлера оцінює відношення прибутку, оборотних 
активів, зобов’язань та виручки до суми активів. У цій моделі критич-
ними є значення від 0,3 (стійкий стан) до 0,2 (нестійкий стан) [9]. 

 

1 2 3 40,063 0,092 0,057 0,001Y K K K K= + + + ,           (5.5) 
 

де К1 – відношення прибутку від реалізації до короткостро-
кових зобов’язань; 

К2 – відношення оборотних активів до сукупних зобов’язань; 
К3, К4 – відповідно відношення короткострокових зобов’я-

зань і виручки до суми активів. 
Модель Ліса [9]: 
 

1 2 3 40,063 0,092 0,057 0,001Y K K K K= + + + ,            (5.6) 
 

де К1, К2, К3 – відношення відповідно оборотного капіталу, 
прибутку від реалізації та нерозподіленого прибутку до суми активів; 

К4 – відношення власного капіталу до запозиченого. 
У моделі Ліса фінансовий стан вважається стійким при зна-

ченні більшому Y 0,037 і нестійким при значенні меншому від 0,037. 
Існує також комплексний індикатор фінансової стійкості, 

розрахований за моделлю Ж. Депаляна [16]: 
 

1 2 3 4 525 25 20 20 10N R R R R R= + + + + ,                (5.7) 
 

де R1, R2, R3, R4, R5,– коефіцієнти, відповідно, обігу запасів, 
поточної ліквідності, левериджу, рентабельності, ефективності. 
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При N > 100 ситуація вважається нормальною. 
Подібні за змістом, але також неприйнятні для українських 

підприємств й інші моделі оцінки загроз банкрутства, зокрема, мо-
дель Спрингейта, яка має вигляд: 

 

1 2 3 41,03 3,07 0,66 0,4 ,Z K K K K= + + +                 (5.8) 
 

де К1, К2, К4 – відношення до активів відповідно робочого 
капіталу, прибутку до сплати податків та відсотків, обсягу виручки; 

К3 – відношення прибутку до короткострокової заборгованості.  
Небезпека загрожує підприємству при величині Z-показ-

ника меншому, ніж 0,862. 
У [6] наводиться так звана універсальна шестифакторна 

модель оцінки загрози банкрутства, що має вигляд: 
 

1 2 3 4 5 61,5 0,08 10,0 5,0 0,3 0,1 ,Z K K K K K K= + + + + +    (5.9) 
 

де К1 та К2 – відношення до зобов’язань саsh-flоw, валюти 
балансу; 

К3 – відношення прибутку до валюти балансу; 
К4 та К5 – відношення прибутку, виробничих запасів до ви-

ручки від реалізації; 
К6 – відношення обігу основного капіталу до валюти балансу.  
Підприємству загрожує банкрутство при значенні критеріаль-

ного показника менше 1. 
Модель Іркутської державної економічної академії (або чо-

тирьохфакторна модель R-розрахунку) [140] має вигляд: 
 

Z1p = 8,38Х1 + 1,0Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4,                   (5.10) 
 

де Zlp – показник вірогідності банкрутства. Якщо його зна-
чення 0, то ймовірність банкрутства є максимальною (90–100 %); 
якщо 0–18, то ймовірність висока (60–80 %); якщо 18–32, то ймовір-
ність середня (35–50 %); якщо 32–42, ймовірність низька (15–20 %), 
а при показниках більше 42, ймовірність настання банкрутства є 
мінімальною (до 10 %). 

X1, X2, X3, X4 – коефіцієнти, відповідно, відношення оборот-
ного капіталу до активів; відношення чистого прибутку до власного 
капіталу; відношення виручки від продажів до активів; відношення 
чистого прибутку до інтегральних витрат. 
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Шестифакторна модель Зайцевої О.[16]: 
 

Zz = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4 + 0,1Х5 + 0,1Х6,   (5.11) 
 

де Zz – узагальнюючий показник ймовірності банкрутства; 
X1 – коефіцієнт збитковості підприємства; 
X2 – співвідношення кредиторської та дебіторської заборго-

ваності; 
X3 – показник співвідношення короткострокових зобов’язань 

і найбільш ліквідних активів; 
X4 – збитковість реалізації продукції; 
X5 – співвідношення запозиченого і власного капіталу; 
X6 – коефіцієнт завантаження активів. 
Вагові значення часткових показників для комерційних ор-

ганізацій були визначені експертними шляхом, а фактичний комп-
лексний коефіцієнт банкрутства рекомендовано зіставити з норма-
тивним, розрахованим на основі мінімальних значень часткових 
показників, що рекомендують: X1= 0; X2 = 1; X3 = 7; X4 = 0; X5 = 0,7; 
X6 = значення X6 у попередньому періоді. Якщо фактичний комп-
лексний коефіцієнт більший нормативного, то ймовірність банк-
рутства велика, а якщо менший – то ймовірність банкрутства мала. 

Метод рейтингової оцінки Сайфулина Р. і Кадикова Г. має 
наступний вигляд: 

 
ZС–К = 2Х1 + 0,1Х2 + 0,08Х3 + 0,45Х4 + Х5,           (5.12) 

 
де X1 – коефіцієнт забезпечення власними засобами; 
X2 – коефіцієнт поточної ліквідності; 
X3 – інтенсивність обороту авансованого капіталу; 
X4 – коефіцієнт менеджменту; 
X5 – рентабельність власного капіталу. 
При ZС–К = 1 – підприємство знаходиться у нормальному стані. 
Для своєчасного визначення незадовільної структури балансу 

підприємства, що працює з прибутком, пропонується використову-
вати систему показників У. Бівера і зокрема коефіцієнта Бівера, 
який розраховується за формулою: 
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де П – чистий прибуток; 
А – амортизація; 
Дз – довготермінові зобов’язання; 
Пз – поточні зобов’язання. 
Рекомендоване значення коефіцієнта Бівера за міжнарод-

ними стандартами знаходиться в інтервалі 0,17–0,4. Крім того, при 
його використанні рекомендовано оцінювати рентабельність акти-
вів, коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом, фі-
нансовий леверидж; коефіцієнт покриття та порівнювати розрахун-
кове значення з рекомендованими. 

З метою вивчення можливості використання описаних 
методик для визначення фінансового стану машинобудівних під-
приємств України, нами проведено обрахунок прогнозування банк-
рутства деяких підприємств машинобудування Хмельницької області, 
що за постановою КМУ від 23.12.2004 р., № 1734 “Про затвердження 
переліку підприємств, які мають стратегічне значення для еконо-
міки та безпеки держави” із змінами від 13.04.2007 р., № 272 та від 
8.12.2008 р., № 1696, є такими, що впливають на стан економічної 
безпеки країни. Інформаційною базою дослідження є фінансова 
звітність підприємств.  

У контексті цього, нами вивчається можливість адаптації 
зарубіжного досвіду з діагностики банкрутства машинобудівних 
підприємств, виявлення переваг і недоліків описаних моделей та 
обумовлення можливостей використання їх для встановлення стану 
рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств Хмельниць-
кої області на підставі звітності, наведеної у додатках Х та Ц.  

Описані методики були апробовані нами та результати роз-
рахунків наведені у таблиці 5.27. 

Наведені показники доводять велику варіативність резуль-
татів при розрахунках, що свідчить про неадекватність застосування 
описаних методик нашим українським реаліям. 

Проблема використання статистичних моделей, розробле-
них закордонними фахівцями, зумовлюється тим, що існує певна 
часова невідповідність (тобто застосування моделі є ефективним у 
тому періоді, в якому вона була безпосередньо розроблена), суттєва 
відмінність у визначенні сутності параметрів вибірки, проблема 
відповідності бухгалтерського обліку і фінансової звітності міжна-
родній практиці, нестабільність українського законодавства.  
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Таблиця 5.27 
Зведена таблиця прогнозування банкрутства машинобудівних  

підприємств Хмельницької області на основі зарубіжних моделей 
Підприємство 

Модель 
(ймовірність банкрутства) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Двофакторна модель Альтмана  

– незначна  × × × × × × × 
– ймовірність 50 %        
– ймовірність більше 50 %        

Пятифакторна модель Альтмана 
– висока         
– низька × × × × × × × 

Модель Таффлера 
– висока  ×  ×    
– низька ×  ×  × × × 

Модель Ліса 
– висока × × × ×  × × 
– низька     ×   

Модель Іркутської державної економічної академії 
– максимальна        
– висока × × × × × × × 
– середня        
– низька        
– мінімальна        

Модель Сайфуліна Р.С., Кадикова Г.Г. 
– незадовільний  ×     × 
– нормальний ×  × × × ×  

СистемаУ. Бівера 
– низька    ×    
– банкрот за 5 років   ×   × × 
– банкрот за 1 рік × ×   ×   
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Продовження таблиці 5.27 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Модель Creditmen 
– гарний стан    ×   × 
– нормальний стан × × ×  × ×  
– небезпечний стан        

Модель Зайцевої О.П. 
– висока ×    ×  × 
– низька  × × ×  ×  

Модель Спрінгейта 
– висока × × × ×  × × 
– низька     ×   

Стан підприємства 
(за матеріалами 
анкетування) 

Зр
ос
та
нн
я 

О
но
вл
ен
ня

 

Ро
зш

ир
ен
ня

 

Зр
ос
та
нн
я 

Зр
ос
та
нн
я 

С
ан
ац
ія

 

Зр
ос
та
нн
я 

 
Дослідження основних методів оцінки стану підприємств 

дозволяє стверджувати, що кожна із розглянутих методик має певні 
обмеження у використанні, і не дає можливості повно і точно визна-
чити існуюче становище у якому знаходиться те чи інше підприємство. 

На основі проведених розрахунків нами запропоновано по-
рівняльну характеристику опрацьованих моделей (табл. 5.28). 

 

Таблиця 5.28 
Порівняльна характеристика моделей прогнозування банкрутства 

Переваги моделі Недоліки моделі 
1 2 

Двофакторна модель Альтмана 
Простота розрахунку, 

можливість застосування 
при проведенні зовніш-
нього аналізу на основі 
бухгалтерського балансу 

Не розглядається вплив показників,  
що характеризують ефективність використання 
ресурсів, ділову і ринкову активність тощо. 
Немає обліку галузевої й регіональної специ-
фіки функціонування суб’єктів економіки 

Пятифакторна модель Альтмана 
Зміни в моделі  

відображають різні аспекти 
діяльності підприємства, 
можливе динамічне  
прогнозування змін  

фінансової стабільності 

Застосовуються лише відносно акціонерних 
товариств, чиї акції обертаються на ринку 

цінних паперів, модельне є стійкою 
до варіацій вихідних даних 
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Продовження таблиці 5.28 
1 2 

Модель Таффлера 
Простота розрахунку, 

можливість застосування 
при проведенні зовнішнього 
діагностичного аналізу 

Більшість обстежених боржників були визнані 
фінансово стійкими. Отримані прогнози  

неадекватні, оскільки досягти  
критичного рівня практично неможливо 
Модель Ліса 

Змінні величини визнача-
ються за даними балансу, 
що дозволяє використову-
вати її для зовнішнього 

експрес-аналізу 

Неадекватність одержуваних прогнозів 
для підприємств. Немає галузевої 

диференціації інтегрального показника 

Модель Іркутської економічної держакадемії 
Механізм розробки й всі 
основні етапи розрахунків 
докладно описані, що 
полегшує практичне за-
стосування методики 

Значення розрахунків практично не корелює  
з результатами, одержуваними за допомогою 
інших моделей. Прогнози не відповідають реаль-
ному фінансовому стану підприємств. Немає га-
лузевої диференціації інтегрального показника 

Модель Сайфуліна Р.С., Кадикова Г.Г. 
Включає 5 змінних, що ха-
рактеризують різні аспекти 
діяльності підприємства 

Значення розрахунку не враховує  
галузевих особливостей та реалій  

українських підприємств 
Система У. Бівера 

Дозволяє визначити неза-
довільної структури бала-
нсу для підприємства,  
що працює прибутково 

Розрахунок показників не до кінця опрацьо-
ваний, показник не має економічної інтерпре-
тації. Інші показники системи не корелюють 
між собою, що не дає можливості встановити 
реальний фінансовий стан підприємства 

Модель Creditmen 
Можливе використання 
методик для проведення 
зовнішнього аналізу. Ви-
значено нормативи змінних, 
диференційовані по галузях

Граничні значення коефіцієнтів завищені. 
Недоліком є різкі “переходи” від однієї оцінки 
фінансової заможності до інших, тобто навіть 
якщо підприємство одержить 99 балів зі ста, її 
фінансове становище буде визнано нестійким 

Модель Зайцевої О.П. 
Використовує як змінні 
величин шести фінансових 

показників, для яких  
визначені нормативні  

значення 

Недостатньо описана, не дана техніка розрахунку 
коефіцієнтів. Існує необхідність залучення даних 
про коефіцієнт завантаження за попередні пе-
ріоди, що обмежує можливості використання 
моделі при проведенні зовнішнього аналізу 

Модель Спрінгейта 
Модель показує достатній 
рівень надійності прогнозу

Немає галузевої і регіональної диференціації. Між 
змінними спостерігається висока кореляція 
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Широке застосування визначених моделей у практиці роз-
винутих країн обумовлене невеликою кількістю показників, що дає 
перевагу у точному обчисленні, можливість оцінювати й порівню-
вати різноманітні об’єкти, свідчить про доступність вихідних даних 
для розрахунків, можливість оцінки ймовірності ризику чи банк-
рутства підприємства. 

Інший напрям щодо визначення стану економічної безпеки 
підприємства ґрунтується на засадах ресурсно-функціонального 
підходу (Олейніков Є., Ілляшенко С., Попович П.). Він передбачає 
проведення оцінки економічної безпеки за рівнем стану складових 
економічної безпеки підприємства. У відповідності до ресурсно-
функціонального підходу для адекватної оцінки досліджується ос-
новна сутність функціональної складової економічної безпеки ор-
ганізації, “…під якою розуміється певна сукупність процесів, які 
складають єдину групу з точки зору їх функціональної ролі в забез-
печенні економічної безпеки організації” [20, с. 565]. При дослі-
дженні основної сутності ресурсно-функціональних складових еко-
номічної безпеки підприємства науковцями виділяється:  

– фактори, що впливають на стан функціональної складової; 
– основні процеси, які впливають на забезпечення функціо-

нальної складової економічної безпеки організації; 
– економічні індикатори, що відображають рівень забезпе-

чення функціональної складової економічної безпеки організації; 
– заходи по забезпеченню максимально високого рівня функ-

ціональної складової економічної безпеки організації. 
Ряд авторів (Ілляшенко С., Попович П., Олейніков Є.) [20, 

26, 27] запропонували методику оцінки складових економічної без-
пеки підприємства, сутність яких полягає у наступному. 

Підходи до оцінки фінансової складової відрізняються знач-
ною різноманітністю. Для оцінки фінансового стану підприємства в 
літературі пропонується різний перелік фінансових коефіцієнтів їх 
перелік варіюється від двох-чотирьох до цілої системи. 

Ілляшенко С. пропонує визначення на основі аналізу фінан-
сової стійкості, ступінь якої визначається, виходячи із достатності 
оборотних засобів (власних або залучених), для здійснення вироб-
ничо-збутової діяльності. Оціночними показниками є [26, с. 13]: 

±Ес – надлишок або нестача власних оборотних засобів, не-
обхідних для формування запасів і покриття затрат, пов’язаних із 
господарською діяльністю підприємства; 
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±Ет – надлишок або нестача власних оборотних засобів, а 
також середньо термінових і довготермінових кредитів; 

±Ен – надлишок або нестача загальної величини оборотних 
засобів. 

Ці показники відповідають показникам забезпеченості за-
пасів і витрат джерелам їх формування. Їх розрахунок проводиться 
за формулами: 

;
( ) ;

( ) ,

с с

m c m

н c m t

Е Е Z
E E K Z

E E K K Z

± = −

± = + −

± = + + −

                         (5.14) 

 

де Z – сума запасів і витрат; 
Ес – сума власних оборотних засобів підприємства; 
Кт – середньо- та довготермінові кредити; 
Кt – короткотермінові кредити. 
Залежно від значення оціночних показників, виділяють межі 

фінансової стійкості, яким відповідають рівні фінансової безпеки:  
– абсолютна фінансова безпека, коли ±Ес ≥ 0; ±Ет ≥ 0; Ен ≥ 0; 
– нормальний рівень безпеки, коли ±Ес ≈ 0; ±Ет ≈ 0; Ен ≈ 0; 
– нестабільний рівень безпеки, коли ±Ес < 0; ±Ет ≥ 0; Ен ≥ 0; 
– критичний рівень безпеки, коли ±Ес < 0; ±Ет < 0; Ен ≥ 0; 
– кризовий рівень безпеки, коли ±Ес < 0; ±Ет < 0; Ен < 0. 
Кононенко О. [63] пропонує проводити аналіз шляхом ви-

значення коефіцієнтів:  
– капіталізації, що характеризують фінансовий стан з точки 

зору структури джерел засобів; 
– покриття, які оцінюють фінансову стійкість з позиції ви-

трат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел залучених 
засобів.  

За допомогою трикомпонентного показника встановлюється 
до якого типу належить фінансовий стан оцінюваного підприємства. 

Абсолютна фінансова стійкість і абсолютна безпека вира-
жається показником S = {1, 1, 1} і свідчить, що підприємству до-
статньо власних коштів для функціонування. Але це не є ідеальна 
картина, адже керівництво підприємства не використовує зовнішні 
джерела фінансування. 

Нормальна фінансова стійкість і нормальний рівень безпеки 
виражається S = {0, 1, 1} показує, що підприємство використовує 
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як власні засоби так і запозичені, що є нормальним з точки зору 
управління і є бажаним становищем для підприємства. 

Нестійке фінансове становище і нестабільний рівень безпеки 
S = {0, 0, 1} ситуація, що складається, характеризується недостат-
ністю власних засобів для покриття діяльності, але при цьому є 
можливість покращити стан за рахунок поповнення засобів серед-
ньострокових і довгострокових позик і кредитів, скорочення дебі-
торської заборгованості, прискорення обіговості запасів. 

Кризовий фінансовий стан і рівень безпеки характеризується 
S = {0, 0, 0} і ситуацією, при якій у підприємства наявні не погашені 
у відповідний термін кредити, прострочена кредиторська і дебіторська 
заборгованість, тобто підприємство знаходиться на межі банкрутства. 

Фінансовий стан підприємства у короткотерміновій перс-
пективі може бути оцінений за допомогою показників ліквідності і 
платоспроможності, що дають можливість визначитись за розрахун-
ками перед контрагентами на найближчу перспективу. Від ступеня 
ліквідності балансу підприємства залежить його платоспромож-
ність. Крім того, перша характеризує як поточний стан активів, так 
і перспективний. Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні 
згрупованих за ступенем ліквідності активів з пасивами, поділеними 
на групи за ознакою погашення. Залежно від ступеня ліквідності 
прийнято визначати активи за наступними групами: 

Л1 – найбільш ліквідні; 
Л2 – швидкореалізовувані; 
Л3 – повільнореалізовувані; 
Л4 – важкореалізовувані. 
Для подібного аналізу пасиви групуються за терміном по-

гашення: 
П1 – найбільш термінові зобов’язання; 
П2 – короткотермінові пасиви; 
П3 – довготермінові пасиви; 
П4 – стійкі пасиви. 
Для визначення ліквідності балансу проводиться співстав-

лення відповідних груп за пасивами і активами балансу. Баланс 
вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: 

 

Л1 ≥ П1; Л2 ≥ П2; Л3 ≥ П3; Л4 ≤ П4.                 (5.15) 
 

Якщо одна або декілька нерівностей системи не виконується, 
ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Перша із пред-
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ставлених нерівностей показує співставлення поточних платежів і 
надходжень, друга – тенденцію змін ліквідності у короткостроковій 
перспективі. Третя і четверта – відображає співвідношення плате-
жів і надходжень на перспективу. Аналізуючи ліквідність балансу, 
в розрахунок приймаються оборотні активи підприємства і залучені 
джерела фінансування.  

Але і такий аналіз не дає повної картини про фінансовий 
стан підприємства. Більш детальним є аналіз ліквідності за допомо-
гою фінансових коефіцієнтів. Слід зазначити, що вітчизняні спеціа-
лісти рекомендують використовувати три показники: коефіцієнт 
загальної ліквідності К1 – співвідношення суми перших трьох груп 
активів до суми найбільш термінових і короткотермінових пасивів 
або співвідношення суми Л1+ 0,5Л2 + 0,3Л3 до П1 + 0,5П2 + 0,3П3. 
Останній дає змогу оцінити не лише поточну платоспроможність 
підприємства але й потенційну можливість розрахунку з боргами 
(1≤ К1 ≤2), проміжний коефіцієнт ліквідності К2 (співвідношення 
сум Л1 і Л2 до П1 і П2, або 0,7 ≤ К2 ≤ 1,5) і коефіцієнт абсолютної 
ліквідності К3 (відношення величини найбільш ліквідних активів до 
суми П1 і П2, коли К3 ≈ 0,2–0,35). Зарубіжні спеціалісти рекоменду-
ють визначати лише два показника: коефіцієнт поточної ліквідності 
і коефіцієнт термінової ліквідності. Їх розрахунок відповідає пер-
шим двом, що пропонуються вітчизняними фахівцями. 

Рівень інтелектуальної складової рядом авторів [26, 77], ре-
комендується визначати у кілька етапів: по-перше, розрахунок зна-
чень коефіцієнтів (плинності працівників високої кваліфікації, пи-
тома вага інженерно-технічних показників і наукових співробітни-
ків у загальній кількості працюючих, показник винахідницької ак-
тивності); по-друге, порівняння цих показників із показниками ін-
ших підприємств у динаміці; по-третє, значення показників зводять 
до інтегрального. 

Значення згаданих показників (коефіцієнтів) розраховується 
наступним чином [26, с. 15]: 

– плинність працівників високої кваліфікації – розрахову-
ється як відношення кількості працівників, що звільнилися Кзв, до 
загальної кількості працівників даної кваліфікації Кі:  
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– питома вага інженерно-технічних і наукових співробітни-
ків ЧІТР – розраховується як відношення їхньої кількості КІТР до 
всієї кількості працюючих К: 

 

;ІТР
ІТР

КЧ
К

=                                     (5.17) 
 

– показник винахідницької (раціоналізаторської) активності 
Вак – визначається як відношення кількості винаходів (рацпропози-
цій) Кв до кількості працюючих або інженерно-технічних праців-
ників КІТП: 

В
ак

ІТП

КВ
К

= ;                                     (5.18) 

 

– показник освітнього рівня Ор – визначається як відно-
шення кількості осіб, які мають вищу (спеціальну) освіту Чво відпо-
відно до профілю діяльності підприємства, до загальної кількості 
працюючих Кз тощо: 

.во
р

з

ЧО
К

=                                        (5.19) 

 

Ці та інші аналогічні показники (коефіцієнти), розраховані 
для підприємства, що досліджується, порівнюють з показниками 
інших підприємств або аналізують у динаміці (природно, при цьому 
враховують економічні показники діяльності аналізованого і порів-
нюваного підприємств). 

Значення всіх показників зводять до інтегрального показ-
ника інтелектуальної складової. 
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П В
=

= − δ ⋅∑                                 (5.20) 
 

де n – кількість показників;  
Ві – вага і-го показника; 
δі – відносна оцінка і-го показника: 
δі – пропонується розраховувати за певними правилами, а 

саме, якщо більше значення є кращим; 
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δ =  якщо менше значення показника є кращим; 
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де Пі – значення і-го показника, що досліджується; 
Пmin – найменше значення показника із всієї кількості порів-

нюваних даних (підприємств або у періоді); 
Пmax – найбільше значення показника із всієї кількості по-

рівнюваних даних. 
Аналогічні розрахунки проводять для всіх порівнюваних під-

приємств (періодів часу). Далі визначають середнє значення інтег-
рального показника інтелектуальної складової для галузі або для конк-
ретного підприємства. За ступенем відхилення від галузевого показ-
ника пропонується визначати стан на досліджуваному підприємстві. 

Визначення рівня безпеки для кадрової складової Ілля-
шенко С.М. [26, с. 16] пропонує виконувати аналогічно викладе-
ному вище, тільки коригуючи склад показників. 

Стан технологічної складової автор описуваної методики 
пропонує визначати таким чином: 

– рівень прогресивності технологій Рпт, що розраховується 
як відношення кількості прогресивних сучасних технологій, які 
використовуються (на рівні кращих серед підприємств, які працю-
ють на конкретному ринку) Квпт до загальної їх кількості на під-
приємстві Кзпт: 

;впт
пт

зпт

КР
К

=                                      (5.21) 

 
– рівень прогресивності продукції Рпт, що розраховується 

як відношення кількості найменувань, виготовлених нових прогре-
сивних видів продукції (на рівні кращих зразків серед підприємств, 
які працюють на конкретному ринку) Ннпт, до загальної їх кількості Н: 

 

;нпп
пп

НР
Н

=                                   (5.22) 

 
– рівень технологічного потенціалу Ртп, що розраховується 

як частка технічних і технологічних рішень на рівні винаходів Чттр 
у загальній кількості нових рішень, які використовуються у вироб-
ничому процесі Чнрв і т. д.: 
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Рівень правової безпеки П визначається залежно від спів-
відношення втрат, понесених підприємством (як реальної, так і 
упущеної вигоди) В внаслідок порушення правових норм і загаль-
ного розміру втрат З, уникнення яких обумовлені діяльністю юри-
дичної служби. 

.ВП
З

=                                          (5.24) 

 
Для оцінки авторами методики [26, 106] пропонує викорис-

тання шкали: 0 % втрат – абсолютна правова безпека, 0–25 % – нор-
мальна правова безпека, 25–50 % – нестабільний стан, 50–75 % – 
критичний стан, 75–100 % – кризовий стан. 

Рівень силової складової Ілляшенко С. пропонує визначати 
на основі оцінки ймовірності реалізації загроз такого типу. Ця ймо-
вірність може бути розрахована як частота негативних впливів у 
минулому і поточному періодах діяльності підприємства або мето-
дом експертних оцінок [26, с. 18].  

Дослідження ринкової складової, автор [26, с. 13] методики, 
пропонує проводити алогічно до SWOT-аналізу: зовнішнє середо-
вище – можливості і загрози; внутрішнє середовище – сильні і слабкі 
сторони діяльності підприємства. Вплив кожного із визначених 
факторів на ринкову безпеку оцінюється за допомогою коефіцієнтів 
впевненості (від –1 до +1). Кожний з факторів розглядається як свід-
чення про наявність або відсутність загроз ринковій безпеці під-
приємства. При цьому можливості і сильні сторони оцінюються від 
0 до +1, а загрози та слабкі сторони від –1 до 0. Значення коефіцієнта 
впевненості відображає ступінь впевненості в тому, що вплив вимі-
рюваного фактора збільшує або зменшує ступінь ринкової безпеки 
підприємства. 

Значення коефіцієнтів впевненості визначається на підставі 
минулого досвіду діяльності або експертним методом. У якості ек-
спертів можуть виступати керівники й провідні фахівці підприємс-
тва. Отримані оцінки послідовно комбінують (до отриманої підсу-
мкової оцінки двох факторів додають оцінку наступного фактора) за 
формулою: 

,К І Х= −                                       (5.25) 
 

де Х – загрози і слабкі сторони, що може проймати значення 
від –1 до 0; 
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І – можливості і сильні сторони, який може дорівнювати від 
0 до 1. 

Оцінка інтерфейсної складової надійності може визначатись 
за комплексом критеріїв, які залежать від специфіки контрагента, за 
порядковою шкалою. Вона характеризує ступінь відповідності ана-
лізованого контрагента оціночному критерію. Оцінювання відбува-
ється за формулою [26, с. 14]: 

max

,і
ij

ОО
О

=                                    (5.26) 

 

де Оij – сукупна оцінка j-го контрагента за і-м критерієм; 
Оі – показник партнера за критерієм і; 
Оmax – максимально можливе значення показника. 
Сукупну оцінку надійності j-го контрагента виконують за 

формулою: 
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i
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=

= ⋅∑                                   (5.27) 
 

де Bij – вагомість і-го показника для j-го контрагента. 
Оцінку надійності взаємодії з усією сукупністю контраген-

тів Нзаг. пропонується розраховувати як середньоарифметичну або 
середньозважену Hj. Залежно від значення Нзаг. автор [26, с. 14] 
наводить наступні рівні інтерфейсної безпеки: Нзаг. = 1 – абсолютна 
безпека; 0,75 ≤ Нзаг. < 1 – нормальний рівень; 0,50 ≤ Нзаг. < 0,75 – 
нестабільне становище; 0,25 ≤ Нзаг. < 0,50 – критичний стан; 0,00 ≤ 
Нзаг. < 0,25 – кризовий стан. 

Ілляшенко С.М. за екологічною складовою наводить наступ-
ний розрахунок [26, с. 17]: 
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де S – площа території, яку використовує підприємство; 
kl – коефіцієнт, що враховує ступінь ушкодження ландшафту; 
ke – коефіцієнт, що враховує інтенсивність енергетичного 

забруднення; 
ks – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у відходах; 
kv – коефіцієнт, що враховує небезпеку у воді; 
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kp – коефіцієнт, що враховує небезпеку речовин у повітрі; 
Sл – площа ушкоджень ландшафту; 
Sе– площа енергетично забрудненої території; 
Scв – площа, що зайнята смітниками; 
Zвд – фактична концентрація забруднюючих речовин у воді; 
Zпр.вд – граничнодопустима концентрація забруднюючих ре-

човин у воді; 
Zпов – фактична концентрація забруднюючих речовин у повітрі; 
Zпр.пов – граничнодопустима концентрація забруднюючих 

речовин у повітрі. 
Рівень безпеки визначено відповідно до шкали: Ре.б. = 0 – 

абсолютна екологічна безпека; 0,00 ≤ Ре.б.< 0,25 – нормальний рі-
вень; 0,25 ≤ Ре.б.< 0,50 – нестабільне становище; 0,50 ≤ Ре.б.< 0,75 – 
критичний стан; 0,75 ≤ Ре.б.<1 – екологічна криза. 

Інформаційна складова характеризується на думку [26, 27] 
характеризується показниками: 

– коефіцієнтом повноти інформації Кпі, що визначається ві-
дношенням обсягу наявної інформації Оінф, до обсягу інформації, 
необхідної для прийняття обґрунтованого рішення Он/інф: 
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=                                       (5.29) 

 
– коефіцієнтом точності інформації Кті, тобто відношенням 

обсягу релевантної інформації Орелев до загального обсягу наявної 
інформації Онаяв: 
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– коефіцієнтом суперечливої інформації Ксуп, який розрахо-

вується як відношення кількості незалежних свідчень на користь 
ухвалення рішення Кнк до загальної кількості незалежних свідчень 
у сумарному обсязі релевантної інформації Кнсум: 
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Обсяг інформації може бути визначено сторінками фор-
мату А4, кількістю символів тексту, кбайт тощо. Рівень інформа-
ційної безпеки Кі визначається добутком визначених коефіцієнтів: 

 

.і пл т прК К К К= ⋅ ⋅                               (5.32) 
 

При цьому розроблено наступну шкалу: 0,7 ≤ Кі – рівень 
безпеки високий; 0,3 ≤ Кі< 0,7 – рівень безпеки середній; Кі < 0,3 – 
рівень безпеки низький. 

Перевагою, запропонованого Ілляшенко С., Попович П. та 
Олейніковим Є. методу, є, на нашу думку, те, що він є найпершою 
спробою розробити і запропонувати методику оцінки економічної 
безпеки підприємства, встановлює рівень безпеки за її структурними 
складовими. Проте і його не можна вважати ідеальним через ряд 
недоліків. Серед яких значний вплив суб’єктивного фактора; необ-
ґрунтованість граничних показників за структурними елементами, 
складність обрахунків через велику кількість вихідної інформації 
та складність отримання емпіричних даних тощо. 

Крім того, не всі фактори екзо- та ендогенного середовища, 
що можуть мати вплив на діяльність підприємства враховуються в 
існуючих методиках. 

Аналіз наведених методів оцінки стану економічної безпеки 
підприємств вказує на наявність розбіжностей як методологічного 
характеру, так і формування переліку показників. 

Дискусійним залишається питання можливості визначення 
сукупного рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання. 
Аналіз літературних джерел підтверджує відсутність єдиної думки 
про можливість існування узагальнюючого критерію економічної 
безпеки підприємства.  

Так, частина дослідників наполягає на можливості розрахунку 
сумарного критерію, серед них Олейніков Є., Ілляшенко С., Гусєв В., 
Дьомін В., Гончаренко Л., Куценко Є. 

Алгоритм визначення рівня економічної безпеки підпри-
ємства в цілому (з обліком усіх її складових) пропонується Олейні-
ковим Є. [20, с. 563] у наступній послідовності. 

Насамперед треба перевести у відносні оцінки показники 
рівнів кожної із складових економічної безпеки за формулою: 
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де Оі – відносна оцінка і-ї складової економічної безпеки 
підприємства; 

Nі – кількість рівнів і-ї складової економічної безпеки; 
nі – номер розрахованого відповідно до викладеного вище 

підходу рівня безпеки і-ї складової, починаючи від самого несприят-
ливого включно. 

Далі пропонується визначити вагомість Оi кожної із скла-
дової економічної безпеки і розрахувати інтегральну оцінку еконо-
мічної безпеки, як середньозважену. Чим ближчою вона буде до 
одиниці, тим вищий рівень економічної безпеки. Оцінка нижче 0,5 
свідчить про ослаблення економічної безпеки підприємства.  

Для наочного зображення результатів оцінки [26, с. 19] про-
понує побудувати діаграму у полярній системі координат: кути 
відповідають ваговим характеристикам; радіус-вектори характери-
зують рівні складової економічної безпеки. 

Інша частина науковців наполягає на неможливості встанов-
лення достовірної оцінки сукупного критерію стану економічної 
безпеки підприємства. Так Бандурка О., Духов В., Петрова К. [28] 
стверджують, що в силу того, що безпека економічної системи ха-
рактеризується значною кількістю показників згідно критеріїв, то 
“як неможливо визначити різні споживчі вартості однією матема-
тичною величиною, так і показники економічної безпеки згідно з 
різними критеріями неможливо знести до однієї цифри. Справа в 
тому, що безпека системи залежить від великої кількості складо-
вих. Практика управління доводить, що цілі розвитку системи в 
цілому та її підсистем, зокрема, часто не співпадають. Таким чи-
ном, розбіжність критеріїв і показників безпеки різних складових і 
рівнів економічної системи несе в собі неможливість визначення 
узагальнюючого показника безпеки” [28, с. 192]. 

Безпека, як посудина, зовні може бути дуже гарною, але 
маленька тріщина зведе її якості нанівець [28, с. 20]. 

Результати аналізу й оцінки рівнів економічної безпеки 
економічного суб’єкта повинні бути покладені в основу розробки 
комплексу заходів, спрямованих на протидію загрозам і на підви-
щення рівня економічної безпеки підприємства. 

Проте дослідження основних методів оцінки стану еконо-
мічної безпеки підприємств дозволяє стверджувати, що кожна із 
розглянутих нами методик має певні обмеження у використанні, а 
тому не дає можливості повно і точно визначити існуюче становище, 
у якому знаходиться те чи інше підприємство. Крім того, проаналі-
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зовані підходи не враховують галузевої приналежності підприємства, 
а тому не є чутливими до змін. Позбавлення виявлених недоліків 
нами пропонується у подальшому. 
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6.1. Аналіз діяльності та систем управління 
якістю 

на машинобудівних підприємствах Хмельниччини 
 
 
Промисловий комплекс України є провідною галуззю націо-

нальної економіки, від розвитку якого залежить здійснення ключо-
вих інтересів країни, її безпека, культурний та соціальний рівень 
життя нації. Одним із пріоритетних напрямів розвитку зовнішньо-
економічної політики України є активізація її діяльності як члена 
світової організації торгівлі (СОТ) та інтеграція до європейського 
економічного простору. В цьому контексті слід відмітити, що роз-
виток української промисловості відбувається під впливом внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, серед яких важливе місце посідають світо-
господарські інтеграційні процеси. Через те одним із важливих фак-
торів зростання та раціонального використання промислового по-
тенціалу України на сучасному етапі стає регіональна європейська 
економічна інтеграція. 

У ході ринкового реформування економіки вітчизняні під-
приємства починають виявляти підвищений інтерес до питань якості. 
Про це можна судити зі збільшення кількості виробників, спромож-
них конкурувати як на вітчизняному, так і на світовому ринках не 
лише завдяки зниженню собівартості і ціни, але і за рахунок під-
вищення якості продукції та послуг. Ще одним підтвердженням є 
зростання кількості бажаючих отримати сертифікат, що підтвер-
джує наявність функціонуючої системи управління якістю (СУЯ), 
яка відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ІSО 9000. 
Проте, для машинобудівних підприємств Хмельниччини, які вирі-
шують проблеми якості з метою підвищення своєї конкурентосп-
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роможності, існує низка перешкод: 
1. Відсутність стратегічного управління, через що керівники 

вищого рівня не готові планувати своє майбутнє, спираючись на по-
тенціал підприємства і на прогнози розвитку виробничого середовища. 

2. Відсутність використання регулярного менеджменту в рин-
кових умовах. Існує необхідність налагодження на машинобудів-
них підприємствах систем менеджменту якості за принципами ТQМ, 
що дасть можливість активно використовувати велику кількість 
його елементів, які були традиційними для західних підприємств. 

3. Наявність на підприємствах помилкової практики щодо 
реалізації інтересів підприємства з погляду управління, витрат ви-
робництва і конкурентоспроможності продукції [1, с. 131–132]. 

4. Відсутність механізму управління якістю продукції ма-
шинобудівних підприємств як системної складової маркетингу. 

Вже сьогодні окремі виробники, котрі вийшли зі своєю 
продукцією на міжнародні ринки, пересвідчились, що без впрова-
дження систем управління якістю неможливо знайти торгового 
партнера, а тим більше завоювати міжнародні ринки збуту і бути на 
них конкурентоспроможними. Саме конкуренція передбачає жорстку 
боротьбу за споживача, і змушує керівників підприємств шукати 
нові підходи для виробництва продукції найвищої якості. Одним із 
ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності промис-
лової продукції вітчизняного виробництва є розробка та впрова-
дження системи управління якістю, згідно із вимогами вітчизняних 
стандартів серій ISO 9000, 9001 та 1400. 

Сьогодні у світі використовують різні системи якості – від 
системних моделей, передбачених стандартами серії ISО 9000, до 
систем, створених на основі TQM. Усі вони мають сприяти реаліза-
ції восьми ключових принципів системного управління якістю (див. 
табл. 6.1) [2, с. 30–38; 3, с. 44–46; 4; 5, с. 41–45; 6, с. 3–8]. Ці прин-
ципи зафіксовані у стандартах серії ІSО 9000 версії 2000 р. [7, 
с. 50–54; 9, с. 27–29; 39, с. 39–43]. 

В умовах тривалої жорсткої конкурентної боротьби підпри-
ємства розвинених країн вже впродовж багатьох десятиліть постійно 
вдосконалюють свої СУЯ. Можна говорити про те, що конкуренція 
підприємств – це конкуренція їх систем управління якістю. Тому 
вдосконалення цих систем вважається одним з найважливіших на-
прямів підвищення конкурентоспроможності як окремих підпри-
ємств, так і цілих країн. При економічній відкритості, конкурентні 
переваги, які забезпечили вигідне становище України на світових рин-
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ках низькотехнологічної продукції, втрачають своє  значення, у той  
Таблиця 6.1 

Ключові принципи системного управління якістю 
на машинобудівних підприємствах 

Принцип Характеристика принципу 

1. Орієнтація 
на споживача 

Підприємство має стратегічно і тактично бути орієнто-
ваним на споживача, забезпечуючи організаційно, мето-
дично і технічно власне функціонування в умовах кон-
курентного ринку 

2. Роль 
керівництва 

Керівництво має створити умови, необхідні для успіш-
ної реалізації всіх інших принципів системного управ-
ління якістю 

3. Залучення 
працівників 

Підприємство має залучити кожного працівника у 
діяльність з управління якістю. При цьому необхідно 
домогтися, щоб у кожного працівника виникала внут-
рішня потреба поліпшення виробництва. Якщо це вда-
ється, то можливості підприємства збільшуються бага-
торазово. Особливо наочно це виявляється в зниженні 
рівня дефектності – до декількох дефектних виробів з 
декількох мільйонів 

4. Процесний 
підхід 

5. Системний 
підхід 

Виробництво і управління на підприємстві має розгля-
датися як сукупність взаємозалежних процесів, а кож-
ний процес – як система, що має вхід і вихід у вигляді 
своїх постачальників і споживачів 

6. Постійне 
поліпшення 

Весь колектив підприємства і кожний працівник зокрема, 
мають постійно працювати над тим, щоб, понизити рі-
вень дефектності до нуля. Теоретично виключити дефекти 
повністю неможливо. Проте, до цього необхідно праг-
нути і зрештою домогтися досить значних результатів 

7. Прийняття 
рішень, 

заснованих 
на фактах 

На підприємстві мають бути виключенні вольові, тобто 
недостатньо обґрунтовані рішення. З цією метою необ-
хідно використовувати різні методи збирання та аналізу 
фактичних даних. Найбільш поширеними зараз є статис-
тичні методи, а саме – контролю, аналізу і регулювання 

8. Взаємовигідні 
відносини з 

постачальниками 

Підприємство має реалізовувати взаємовигідні відно-
сини як стосовно внутрішніх, так і стосовно зовнішніх 
постачальників 

 
час, як нові формуються вкрай повільно. Основною причиною спо-
вільнення формування конкурентоспроможної економіки є внутріш-
ній ринок. Саме система управління якістю є механізмом пристосу-
вання виробництва до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього 
середовища функціонування. Впровадження на машинобудівних 
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підприємствах системи управління якістю сприятиме: 
– стабільному випуску високоякісної продукції; 
– підвищенню довіри споживачів до якості продукції під-

приємства та розширенню ринків збуту; 
– успіху в тендерах і полегшенню укладання договорів (конт-

рактів) на постачання продукції;  
– покращанню відносин із замовником, громадськістю, міс-

цевою владою та підвищенню іміджу підприємства; 
– появі додаткових можливостей для інвестування; 
– можливості подолання нетарифних бар’єрів для просу-

вання продукції підприємства на світовий та європейський ринки; 
– використанню у рекламі продукції підприємства посилань 

на наявність сертифікатів – на систему управління якістю та систему 
екологічного управління; 

– застосуванню економічних вимог до якості продукції тощо. 
В умовах ринкової економіки успішна діяльність машино-

будівних підприємств можлива лише в тому випадку, коли вироб-
лена ним продукція: 

– відповідає чітко визначеним потребам споживачів, сере-
довищу застосування та призначення; 

– відповідає діючим нормативним документам; 
– відповідає конкурентоспроможним цінам; 
– обумовлює одержання прибутку.  
Формування ефективної системи управління якістю на ма-

шинобудівних підприємствах актуалізує дослідження форм органі-
зації робіт щодо підвищення якості продукції у контексті конкуренто-
спроможності, які б відповідали сучасним тенденціям розвитку еко-
номіки і більш повному задоволенню потреб споживачів. Поліп-
шення якості продукції має здійснюватись на основі впровадження у 
практику діяльності сучасних підприємств систем управління якістю 
на засадах маркетингу. Ефективно функціонуюча СУЯ є внутріш-
нім резервом поліпшення якості продукції і на цій основі підви-
щення конкурентоспроможності підприємства. Система управління 
якістю продукції є невід’ємною частиною системи управління під-
приємством, організаційною структурою, яка розподіляє відповідаль-
ність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю. 
Слід зазначити, що підрозділ, який відповідає за цей напрям, функ-
ціонує у взаємозв’язку зі всіма іншими підрозділами підприємства. 
При порушенні зв’язків з будь-яким підрозділом порушується вся 
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система ефективного управління якістю [10, с. 344–345]. Основними 
вигодами від впровадження ефективної системи управління якістю 
на машинобудівних підприємствах є: 

– скорочення витрат на якість і збільшення ефективності за 
рахунок запобігання виправленням; 

– підвищення конкурентоспроможності, а тому і прибутковості; 
– покращання передачі знань усередині підприємства; 
– підвищення задоволеності службовців, оскільки вони пра-

цюють більш ефективно. 
Впровадження та сертифікація систем управління відповідно 

до вимог національних або міжнародних стандартів, у першу чергу 
дозволить підвищити конкурентоспроможність машинобудівної 
продукції виробників. Другим позитивним фактором є потенційна 
можливість активізації залучення внутрішніх та зовнішніх інвести-
цій у сертифіковане виробництво. Наприклад, за оцінками міжна-
родних реєстраторів сертифікація системи управління якістю під-
вищує ринкову вартість підприємства в середньому на 10 % [5]. 

Наявність сертифікованої системи управління якістю є важ-
ливим доказом високого рівня характеристик продукції при скла-
данні декларації постачальника про відповідність [11, с. 235–237].  

Результати стандартизації знаходять відображення у спеціаль-
ній технічній документації. Основними її видами є стандарти і тех-
нічні умови – документи, що містять обов’язкові для продуцентів 
норми якості виробу і засоби їх досягнення (набір показників якості, 
рівень кожного з них, методи і засоби вимірювання, випробування, 
маркування, упакування, транспортування і зберігання продукції). Нор-
мативно-технічна документація, що застосовується на підприємст-
вах охоплює певні категорії стандартів, які відрізняються ступенем 
жорсткості вимог до виробів і сукупністю об’єктів стандартизації [12].  

Практична реалізація можливостей національної системи 
стандартизації ускладнюється недоліками законодавчої бази у цій 
сфері: закони сформульовані у дуже загальній формі. Крім того, в 
Україні ще діють норми колишнього СРСР, які не відповідають 
міжнародним вимогам і заважають реалізувати ст. 51 та ст. 56 ЄС. 
У такій ситуації український ринок наповнюється низькоякісною 
імпортною продукцією, яку іноземні виробники не можуть реалізу-
вати у своїх країнах через невідповідність міжнародним стандартам. 

З метою стимулювання машинобудівних підприємств і уста-
нов до створення систем управління якістю, екологічного управ-
ління та інших систем відповідно до вимог міжнародних і національ-



 
Розділ 6. Управління якістю на машинобудівному підприємстві  

 

 285

них стандартів Держспоживстандарт України доопрацював, з ура-
хуванням пропозицій Мін’юсту України, проект Закону України 
“Про внесення змін до деяких законів України (щодо стимулювання 
вітчизняних підприємств і установ до створення систем управління 
якістю, екологічного управління та інших систем відповідно до на-
ціональних або міжнародних стандартів)”. Законопроект розроб-
лено відповідно до положень Конституції, указів Президента Ук-
раїни “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції” 
та “Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного 
регулювання та споживчої політики”. 

Державна система сертифікації створена в Україні в ході 
економічних реформ як новий, ринковий інструмент регулювання. 
Обов’язкову сертифікацію продукції впроваджено в Україні з 1993 р. 
Ця сертифікація проводиться на відповідність продукції вимогам 
безпеки для життя, здоров’я і майна громадян, охорони довкілля, 
сумісності і взаємозамінності продукції, техніки безпеки і гігієни 
праці, а також метрологічним нормам, правилам, вимогам і поло-
женням, що забезпечують достовірність та єдність вимірювань. 

Як інструмент захисту споживача від недоброякісних і не-
безпечних товарів, що надходять на ринок України, сертифікація 
відіграє свою позитивну роль. На теперішній час, коли обов’язковій 
сертифікації підлягають 34 види продукції, сертифікація є достовір-
ною формою підтвердження відповідності для продукції, що є не-
безпечною для життя, здоров’я та майна громадян і довкілля. Сер-
тифікацію здійснюють 137 органів із сертифікації і 673 випробуваль-
них лабораторії, акредитованих в системі УкрСЕПРО. Сертифіка-
ція в законодавчо-регульованій сфері, яка проводиться виключно в 
державній системі сертифікації, була б набагато ефективнішою за 
умови скоординованої роботи всіх органів виконавчої влади, які 
відповідають за стан внутрішнього ринку України. 

Сертифікація як нетарифний регулятор ринку є інструмен-
том для реалізації торгової політики. Тому Держстандарт вважає 
своїм обов’язком розвивати систему сертифікації таким чином, 
щоб забезпечити рівноправність українських підприємств у міжна-
родній торгівлі, усуненні непотрібних перешкод для доступу україн-
ської продукції на ринки інших країн.  

Держстандартом розробляються і впроваджуються правила 
сертифікації однорідних видів продукції та послуг. Такі правила 
мають охоплювати ті види продукції, які підлягають обов’язковій 
сертифікації. В Україні проводиться сертифікація продукції згідно 
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з переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.  
Як уже зазначалося, сертифікація проводиться в Системі 

сертифікації УкрСЕПРО відповідно до вимог стандартів системи. 
Вимоги цих стандартів обов’язкові для членів та учасників системи, а 
також для підприємств та організацій, що одержали доступ до неї. 
Система призначена для обов’язкової та добровільної сертифікації 
продукції (процесів, послуг). У системі здійснюються наступні види 
діяльності (рис. 6.1). 

 

 
 

Рис. 6.1. Види діяльності системи сертифікації УкрСЕПРО 
 
Ці документи розроблені на основі постанов міжнародних 

організацій із стандартизації ІSO/ІEC2, ІSO/ІEC25, ІSO/ІEC40, 
ІSO/ІEC61, ІSO/ІEC62 та з урахуванням рекомендацій Комітету ІSO 
з оцінювання відповідності CASCO і рекомендацій європейських 
стандартів серії EN 45000. Вони відповідають принципам СОТ (WTO), 
зокрема угоді про технічні бар’єри в торгівлі СОТ. 

У ЄС не існує відомчих систем сертифікації. Органи дер-
жавного управління для оцінювання окремих видів продукції вико-
ристовують акредитовані стандарти за єдиними правилами, визна-
ченими стандартами EN 45000 органів з сертифікації, що уповно-
важені урядами своїх країн за поданням відповідних органів влади. 

Україна, яка зацікавлена у взаємному визнанні сертифікатів 
на відповідність систем якості вимогам ІSO серії 9000, активно 
брала участь в обговоренні питань щодо процедури визнання сер-
тифікатів відповідності цієї серії. 

Розвиток державної системи сертифікації Держстандарт по-

Система сертифікації УкрСЕПРО

Сертифікація продукції (процесів, послуг) 

Сертифікація систем якості, атестація виробництва 

Акредитація випробувальних лабораторій (центрів) 

Акредитація органів з сертифікації продукції та системи якості 

Акредитація аудиторів за перерахованими видами діяльності 
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в’язує з переходом до модульного принципу сертифікації, і в першу 
чергу, після створення необхідної законодавчої бази стосовно від-
повідальності виробника і постачальника за випуск і реалізацію 
дефектної продукції широкого використання декларації постачаль-
ника про відповідність вимогам нормативних документів. Для цього 
був підготовлений проект нормативного акту щодо впровадження 
модульного підходу оцінювання відповідності з урахуванням вимог 
директиви ЄС 93/465 щодо введення додаткових схем сертифікації, 
зокрема сертифікації на етапі розробки продукції та сертифікації на 
етапі виробництва. 

Таким чином, реалізація державної політики у сфері удос-
коналення національної системи стандартизації, метрології та сер-
тифікації, є можливою лише у тісному зв’язку і взаємодії з іншими 
розділами державної економічної науково-технічної та промисло-
вої політики з урахуванням стану національної економіки, проблем 
її структурної перебудови та технологічної модернізації. 

Взагалі без сертифікату в Україні не можна виробляти, 
продавати та імпортувати жоден товар. Фактично сертифікат від-
повідності гарантує безпечність продукції та її відповідність між-
народним нормам. 

Для отримання виробником сертифікату відповідності слід 
мати в наявності протокол з позитивними результатами випробу-
вань на сертифікацію систем якості або атестацію виробництва, які 
подаються до органу сертифікації продукції, де і оформляється сер-
тифікат відповідності, який реєструється в реєстрі системи. 

Термін дії сертифікату на продукцію, яка випускається під-
приємством серійно впродовж терміну, встановленого ліцензійною 
угодою, визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії 
нормативних документів на продукцію, терміну, на який сертифі-
кована система якості або атестоване виробництво.  

У разі внесення змін до конструкції продукції або техноло-
гії її виготовлення, що можуть вплинути на показники, підтверджені 
під час сертифікації, заявник зобов’язаний попередньо сповісти про 
це орган, який надав ліцензію. Орган із сертифікації продукції прий-
має рішення про необхідність проведення нових випробувань або 
оцінювання виробництва продукції. 

У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, 
підтверджений під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, то 
питання про припинення дії кожної наданої ліцензії вирішує орган 
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сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України. 
Досить часто при виборі механізму сертифікації виникає 

дилема, який сертифікат є кращим – продукції чи систем якості? 
Вибір того чи іншого механізму сертифікації залежить від специфіки 
виробництва продукції. Так, є галузі, де висока технологія розвива-
ється прискореними темпами, тому нелегко розробити вичерпний 
стандарт на продукцію, який можна було б використовувати в схемі 
сертифікації продукції, тому в цьому випадку зростає роль сертифі-
кації системи якості. Проте, оскільки купують продукцію, а не сис-
тему якості, то її сертифікація не відіграє важливої ролі лише в тих 
галузях, де можуть бути розроблені стандарти на продукцію, які, 
звичайно, відповідають багатьом інтересам незалежно від того, на що 
вони поширюються, особливо це стосується масового виробництва. 

 
Таблиця 6.2 

Порівняння етапів сертифікації систем якості та продукції 
Етап сертифікації системи якості Етап сертифікації продукції 

Оцінювання системи якості постачаль-
ника за визначеним стандартом щодо 
забезпечення якості. Визначаються 
тільки можливості щодо визначення 
продукції 

Оцінювання системи виробництва по-
стачальника, яка визначена стандар-
том на продукцію, що використову-
ють у схемі сертифікації, спільно з 
оцінюванням системи якості поста-
чальника, що визначена придатним 
стандартом забезпечення якості 

Реєстрація системи якості постачаль-
ника в Реєстрі постачальників. Вида-
ється сертифікат, який підтверджує ви-
конання певного стандарту забезпечення
якості (для відповідної продукції). 
Примітка. Продукція не випробову-
ється третьою стороною, коли викорис-
товують цей механізм сертифікації 

Випробування і дослідження за спе-
цифічним стандартом на продук-
цію, а також для гарантування її 
відповідності до певного стандарту 
забезпечення якості 

Отримання сертифікату на систему 
якості 

Позначення відповідності продукції 
за допомогою сертифікату або знаку 
відповідності, який ставлять на про-
дукцію або упаковку 

Нагляд за системою якості для гаран-
тування її безперервної відповідності 
до стандарту забезпечення якості 

Нагляд за продукцією чи системою 
якості для гарантування безперерв-
ної відповідності обох 

 
У багатьох випадках перевага може бути віддана механізму 
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сертифікації системи якості, після чого може бути введений в дію 
механізм сертифікації продукції. Це пов’язано з тим, що система 
якості оцінюється в обох випадках, і додаткові вимоги, які накладає 
механізм сертифікації системи якості, будуть встановлюватись і 
впроваджуватись таким же чином, як і вимоги придатних специфіч-
них стандартів на продукцію, як цього вимагає процедура її серти-
фікації. Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і 
продукції подані в таблиці 6.2 [13, с. 108–109]. 

Переваги одного механізму над іншим, а також їх недоліки 
можливо оцінити тільки стосовно соціально-економічних і техно-
логічних ситуацій, які існують для постачальників у кожній країні, 
і кінцевої мети постачальника. Але варто відзначити, що в більшості 
промислово розвинених країнах перевага надається сертифікації 
систем якості. 

Національним органом, що проводить і координує роботу із 
забезпечення її функціонування, є Державний комітет України зі 
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України). 

Склад органів державної служби стандартизації і сертифі-
кації в Україні подано на рис. 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Органи державної служби стандартизації  
та сертифікації в Україні 

 
Державний комітет України зі стандартизації, метрології та 

сертифікації (Держстандарт України) був створений постановою 
КМУ № 293 від 23.09.1991 р. на базі українського республікан-
ського управління Держстандарту СРСР. Він є національним орга-
ном зі стандартизації, створює державну систему стандартизації в 
країні і керує всіма роботами зі стандартизації, метрології та сер-
тифікації. 

На Український науково-дослідний інститут стандартизації, 
сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) покладена розробка нау-
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ково-технічних і економічних основ стандартизації, перспективних 
планів комплексної стандартизації сировини, матеріалів, напівфабри-
катів і готових виробів, стандартів на єдині методи продукції. Він 
виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить по-
рівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, 
надає інформацію з стандартизації всім зацікавленим організаціям. 

На Державний науково-дослідний інститут “Система” 
(ДНДІ “Система”) покладена розробка основоположних стандартів. 

На Український державний науково-виробничий центр стан-
дартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ) покладено здійс-
нення всієї централізованої інформації організацій і підприємств 
про чинні стандарти, технічні умови та іншу нормативну докумен-
тацію, а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійс-
нює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації зі 
стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кад-
рів, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів 
зі стандартизації. 

На Український навчально-науковий центр (УННЦ) зі стан-
дартизації, метрології та якості продукції покладено підготовку 
кадрів і підвищення їх кваліфікації. 

Технічні комітети зі стандартизації (ТК) створюються за 
рішенням Держстандарту України для організації та забезпечення 
розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до 
затвердження державних стандартів України, інших нормативних 
документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіональ-
ної і міжнародної стандартизації. 

До роботи в технічних комітетах залучаються на добровіль-
них засадах уповноважені представники зацікавлених підприємств, 
установ та організацій замовників (споживачів), розробників, вироб-
ників продукції, органів і організацій з стандартизації, метрології, 
сертифікації, товариств споживачів, науково-технічних та інженер-
них товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та 
фахівці. На сьогодні в Україні діє 120 технічних комітетів. 

На територіальні центри (ТЦ) покладено контроль за впро-
вадженням і додержанням стандартів і технічних умов. В структурі 
Держстандарту України нараховується 35 територіальних центрів – 
26 обласних і 9 міських. 

Господарюючі суб’єкти за порушення вимог стандартів 
(норм, правил) несуть матеріальну відповідність у вигляді сплати 
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відчутних штрафів.  
Серед методів забезпечення виробництва продукції чільне 

місце посідає внутрішньовиробничий технічний контроль якості. 
На підприємствах функції безпосереднього контролю якості скла-
дових частин і в цілому готових для споживання виробів викону-
ють відділи технічного контролю (ВТК). Головне завдання техніч-
ного контролю – постійно забезпечувати необхідний контроль якості, 
зафіксований в нормативних документах, шляхом безпосередньої 
перевірки кожного виробу і цілеспрямованого впливу на умови і 
чинники, що його формують. Успішне розв’язання цього завдання 
може бути здійсненим за правильного вибору об’єктів і методів 
контролю якості. Об’єктами контролю мають бути усі компоненти 
виробничої системи та її взаємопов’язаних елементів, тобто вхід 
(ресурси), сам виробничий процес, вихід (продукція). 

Необхідність контролю ресурсів (матеріалів, енергії, зна-
рядь праці, інформації, персоналу) на вході системи обумовлена 
тим, що їх якість значною мірою визначає конкурентоспромож-
ність готового продукту праці. 

В розробці і впровадженні нормативних документів, серти-
фікації продукції та систем якості активну роль відіграють такі мі-
жнародні організації, як ІSO та ІEC зі своїми технічними комітета-
ми, Міжнародний Форум з акредитації лабораторій (ІLAC), Всесві-
тній форум ІSO 9000, Міжнародна асоціація з атестації та підготов-
ки експертів-аудиторів (ІATCA), а серед європейських: Європейсь-
кий комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC), Євро-
пейська організація якості (EOQ), Європейський фонд з управління 
якістю (EFQM), Європейська організація з випробувань та сертифі-
кації систем якості (EQNET), Європейська академія сертифікацій-
ної діяльності (EAC) та інші. 

В Україні робота з сертифікації стала проводитись після 
виходу постанови КМУ № 95 від 27.02.92 р. та Декрету Кабінету 
Міністрів, у відповідності до яких були розроблені перші норма-
тивні документи УкрСЕПРО (табл. 6.3). 

Доцільність економічних і торгових зв’язків між країнами 
СНД сприяла тому, що 13.02.1993 р. між ними була підписана угода 
про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, мет-
рології і сертифікації, згідно з якою особлива увага приділяється 
розробці і погодженню принципів та політики проведення робіт із 
сертифікації в державах СНД і взаємному визнанні результатів ви-
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пробувань. 
Таблиця 6.3 

Розвиток національної системи стандартизації, метрології, сертифікації 
Дата Подія 

10 травня 
1993 р. 

Декрет КМУ “Про стандартизацію та сертифікацію”. Видано 
понад 30 законів і законодавчих актів, в яких встановлено 
вимоги до сертифікації окремих видів продукції 

1996 р. Держстандарт проводить політику, спрямовану на підписання 
двосторонніх міжнародних угод про співробітництво у сферах 
стандартизації, метрології та сертифікації, а також угод про 
взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності. 
Протягом 1996 р. було укладено 18 таких угод і переговори 
проводились більш, ніж з 30 країнами світу 

1 квітня 
1997 р. 

За підтримки КМУ і МЗС Україна стала членом Європей-
ської організації зі стандартизації за підпискою Європей-
ського комітету з стандартизації CEN 

1997 р. Для підвищення якості та конкурентоспроможності продук-
ції указом Президента України створено Національну раду з 
питань якості 

1 березня 
1998 р. 

Набула чинності Угода про партнерство та співробітництво 
між Україною та Європейським Союзом 

17 травня 
2001 р. 

Закон України “Про стандартизацію” 

18 березня 
2004 р. 

Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу” 

1 березня 
2006 р. 

Постанова КМУ “Про затвердження Державної програми стан-
дартизації на 2006–2010 роки” 

13 березня 
2006 р. 

Наказ Держспоживстандарту України “Про затвердження 
Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандар-
тів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у 
відповідність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі Світо-
вої організації торгівлі” 

9 серпня 
2007 р. 

Наказ Держспоживстандарту України “Про затвердження 
Стратегічного плану трансформації системи технічного ре-
гулювання та захисту прав споживачів відповідно до вимог 
СОТ та ЄС на 2007–2010 роки” 

1 лютого 
2009 р. 

Декрет КМУ “Про державний нагляд за додержанням стан-
дартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” 
від 8.04.1993 р., № 30–93 із змінами 

1 лютого Декрет КМУ “Про стандартизацію і сертифікацію” від 
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2009 р. 10.05.1993 р., № 46–93 із змінами 
З погляду гарантій безпеки для життя і здоров’я громадян, 

їх майна і довкілля існуючий режим зовнішньої торгівлі в Україні є 
надзвичайно ліберальним. Завезти в США, ЄС або Японію імпортну 
продукцію може лише та компанія, яка у відповідності до встанов-
леної законодавством процедури бере на себе повну юридичну від-
повідальність за якість і безпечність цього товару. 

Ця відповідальність страхується страховою компанією-
резидентом. Митниця дозволить ввезти товар лише за умови наяв-
ності підтверджених уповноваженим державним органом гарантій 
безпеки і страхування. Ті, хто побував у США або в одній із країн 
ЄС, знають, що на етикетці завезеного в ці країни імпортного товару 
(обов’язково виконаній на державній мові) міститься інформація про 
країну і компанію виробника. Головне ж – вказується назва, повна 
адреса і телефон компанії-резидента, яка несе повну юридичну від-
повідальність за якість товару. Таким чином, формується механізм 
реальної громадської відповідальності за продаж неякісного або 
небезпечного товару. 

Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між 
Україною та ЄС є зближення існуючого та майбутнього законодав-
ства України з законодавством ЄС. Основними факторами, які без-
посередньо впливають на подальший розвиток національної системи 
стандартизації, метрології та сертифікації є багатовекторна зовнішня 
політика, спрямована на інтеграцію України в ЄС, співробітництво 
в рамках Світової організації Торгівлі (СОТ) з країнами СНД та ба-
гатьма країнами світу. 

З урахуванням згаданих факторів і відповідно до указу Пре-
зидента України Держстандарт України як єдиний національний орган 
здійснює державну технічну політику у сфері стандартизації, сертифі-
кації, метрології, державного нагляду, спрямовану на сприяння еко-
номічному розвитку країни, інтеграцію до світової економіки, під-
тримки вітчизняного виробника та захисту прав громадян України 
на споживання безпечної для життя, здоров’я та довкілля продукції. 

Для цього, а також для підвищення якості та конкурентоспро-
можності продукції указом Президента України в 1997 р. створено 
Національну раду з питань якості, одним з головних завдань якої є 
формування національної політики в галузі забезпечення якості, 
розробки та реалізації державних та інших програм, спрямованих 
на забезпечення належної якості української продукції. Організа-
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ційне забезпечення Ради покладено на Держстандарт України. За-
раз в Україні зареєстровано 17 сертифікатів на систему якості у 
відповідності до серії ІSO 9000. 

Надзвичайно важливе значення у своїй діяльності Держ-
стандарт надає удосконаленню процедур оцінювання відповідності, 
зближення їх з вимогами міжнародних і європейських норм і пра-
вил з метою створення сприятливих умов для експорту української 
продукції та захисту прав вітчизняних виробників і споживачів. 

Із 1998 р. набула чинності Угода про партнерство та спів-
робітництво між Україною та ЄС. У рамках виконання цієї угоди 
Україна взяла на себе зобов’язання щодо поступового узгодження 
законодавства, норм, правил та стандартів, а також процедур оці-
нювання відповідності (сертифікації) з європейськими нормами. 
Оголошення Україною наміру стати асоційованим членом ЄС 
означає готовність до прискореного виконання взятих на себе зо-
бов’язань. Реалізація асоційованого членства в ЄС, зокрема режиму 
вільної торгівлі, вимагає впровадження в національне законодавство 
України багатьох директив ЄС, що встановлюють вимоги до про-
дукції, а також не менше, ніж 80 % існуючих європейських стандартів. 

Із державних (національних) стандартів, яким надано чин-
ності, 18,5 % припадають на пряме впровадження міжнародних, 
42 % – на часткове впровадження (гармонізовані з міжнародними). 
За станом на 1 вересня 1998 р. в галузі стандартизації, метрології та 
сертифікації укладено 40 угод з 29 країнами, в тому числі 17, на 
міжурядовому рівні. 

Укладання угод стало свідченням визнання української на-
ціональної системи сертифікації УкрСЕПРО іноземними країнами – 
торговельними партнерами України. Крім цього, визнання інозем-
них сертифікатів, виданих в міжнародних системах сертифікації, 
членом яких є Україна, здійснюється відповідно до правил і про-
цедур конкретної міжнародної системи сертифікації. 

Механізм зовнішньоекономічних зв’язків України в даний час 
знаходиться ще в стадії становлення. Для здійснення зовнішньо-
торговельних операцій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності 
необхідно перебувати під митним контролем. Головним економічним 
регулятором зовнішньої торгівлі є Митний тариф України. Митне 
оформлення здійснюється після декларування товарів або майна. 

Гарантіями для закордонних партнерів, які імпортують 
українські товари, можуть виступати умови угоди, яку вони укла-
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дають з українськими партнерами, де можуть оговорюватись, на-
приклад, вимоги до сертифікатів тощо. Державних гарантій щодо 
захисту закордонного споживача не існує. 

Якщо говорити про національне сертифікаційне регулю-
вання, то проблема полягає в недостатній координованості дій 
окремих органів державної влади. Занепокоєння викликає надзви-
чайна зацікавленість різних міністерств, відомств, а іноді, навіть, 
комерційних структур типу Торгово-промислової палати у введенні 
різного роду “сертифікацій”. З’являються все нові і нові “сертифі-
кати якості”, “сертифікати аналізу” тощо, тобто є велике бажання 
використовувати саме слово “сертифікат”, в той час, як у міжнарод-
ній торгівлі так називається документ, виданий уповноваженим дер-
жавним органом, який свідчить, що певна продукція досліджена не-
залежно від покупця і продавця третьою стороною і визнана відпо-
відною всім встановленим законодавством країни вимогам до такого 
виду продукції. Такий сертифікат створює певний рівень довіри до 
якості і безпечності продукції, надає можливість його визнання з 
боку аналогічного уповноваженого органу в інших країнах, тобто 
надає можливість для усунення непотрібних перешкод у торгівлі. 

Враховуючи важливість гармонізації українських стандар-
тів з міжнародними, поступового наближення їх до технічних пра-
вил (директив) Європейського Союзу, застосування в Україні євро-
пейських процедур оцінки відповідності, Держстандарт проводить 
роботи щодо вступу України до європейських організацій зі стан-
дартизації (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Напрями стандартизації 

Держстандарт послідовно проводить активну політику, 
спрямовану на укладання двосторонніх міжнародних угод про 
співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, 
а також угод про взаємне визнання результатів робіт з оцінювання 
відповідності. 

Проте укладання угод – тільки перший етап на шляху між-
народного співробітництва в сфері діяльності Держстандарту. Ос-
новне завдання – їх реалізація та ефективність від спільної роботи з 
партнерами. Укладені угоди передбачають взаємне визнання ре-
зультатів робіт із сертифікації на основі взаємної акредитації ви-
пробувальних лабораторій, тому наступним важливим кроком є 
створення таких лабораторій. 

Взаємні практичні дії обговорюються в межах угод з Туреч-
чиною, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Болгарією, Словаччи-
ною, Фінляндією. Інші (наприклад, КНР, Хорватія, Франція, Ізраїль, 
Греція, Словенія, Канада тощо) – ще не визначились і займають 
спостережну позицію. 

Але проблеми функціонування, розвитку і удосконалення 
національної системи стандартизації, метрології та сертифікації 
необхідно розглядати лише у тісному зв’язку з політичними, еко-
номічними і соціальними перетвореннями, які відбуваються в 
Україні. Розвиток технічного регулювання має відповідати рівню 
розвитку національної економіки. Перехідний період до ринкової 
економіки вимагає здійснення поетапного удосконалення національ-
ної системи технічного регулювання. Сліпе копіювання зовнішніх 
атрибутів систем стандартизації і сертифікації розвинених країн 
світу за умови відсутності ефективного ринкового конкурентного 
середовища може призвести до фактичного знищення існуючої сис-
теми стандартизації, метрології та сертифікації. Це залишить Україну 
без ключового елементу національного технічного регулювання, 
тобто створить реальну загрозу для національної економічної без-
пеки і державного суверенітету. Також чинником, який став одним 
з визначальних, є тиск, який здійснюють імпортери, спираючись на 
підтримку окремих кіл в середині держави, для отримання нічим не 
виправданих односторонніх поступок в торговельних режимах (на-
приклад, як цього вимагають США). 

В Україні з 1996 р. набули чинності міжнародні стандарти се-
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рії ІSO 9000, з січня 1998 р. – ІSO 14000, з 1.07.1998 р. – ІSO 45000. В 
Україні станом на 1 грудня 2009 р. є чинними: 

– 2453 сертифікатів на СУЯ вітчизняних підприємств (за 
даними Реєстру системи УкрСЕПРО, ВVQІ Україна, SІC в Україні, 
ТЮФ НОРД Україна), у т. ч. в Реєстрі системи УкрСЕПРО зареєст-
ровано 1177 чинних сертифікатів на СУЯ (ДСТУ ІSO 9001–2001); 

– 123 сертифікати на СЕУ, у тому числі, в реєстрі системи 
УкрСЕПРО 48 сертифікатів на СЕУ (ДСТУ ІSO 14001–97) вітчиз-
няних підприємств [14]. 

Українська система технічного регулювання докладно ана-
лізувалась в ході переговорів зі Світовим банком щодо виконання 
умов кредитної угоди про позику на розвиток підприємств. На ос-
нові всебічного аналізу експерти банку дійшли висновку, що ук-
раїнська система стандартизації та сертифікації, створена з метою 
реалізації права України як суверенної держави на національне те-
хнічне регулювання, відповідає цілям та принципам ГАТТ/СОТ. 
Подальший розвиток національних систем стандартизації, метроло-
гії та сертифікації визначається стратегічним курсом України на 
інтеграцію до світової економіки, проголошеним Президентом 
України, програмою дій КМУ. 

Велику роль в управлінні якістю продукції відіграють стан-
дартизація та сертифікація як значний регулятор якості продукції. 
Порівняльний аналіз вимог стандартів, чинних в Україні та у краї-
нах Європейського Союзу свідчить про те, що вимоги, прийняті в 
Україні поступаються рівню вимог, що застосовуються в країнах 
ЄС. Отже, на даний час, якість із суто технологічної проблеми пе-
ретворилася на пріоритетно-стратегічну, від вирішення якої зале-
жить не тільки виживання підприємств на нинішньому етапі їх роз-
витку, а і їх майбутнє. У зв’язку з цим кожний товаровиробник має 
проводити власну політику у межах системних принципів якості, 
планування виробництва продукції на будь-якій стадії її життєвого 
циклу. Застосування підприємствами України вимог стандартів ІSO 
серії 9001 в умовах ринкових відносин сприятиме формуванню у 
споживача довіри до товарів і послуг, яка має бути підтвердженою 
високою якістю продукції, захистом прав громадян на споживання 
безпечної для життя продукції, державною підтримкою вітчизня-
них виробників і підвищенням конкурентоспроможності підпри-
ємств, що сприятиме їх виходу на міжнародний ринок. Загалом за 
даними реєстру системи УкрСЕПРО відбувається тенденція до що-
річного збільшення кількості підприємств України, які сертифіку-
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вали системи управління якістю на відповідність ДСТУ ІSO 9001 
(табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 
Наявність чинних сертифікатів на системи управління якістю  

за ДСТУ ІSO 9001 (од.) 
Регіон 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

АР Крим 2 6 6 6 27 32 
Вінницька обл. 3 5 8 7 23 29 
Волинська обл. 7 17 10 10 56 59 
Дніпропетровська обл. 32 39 38 36 108 108 
Донецька обл. 18 24 31 24 94 102 
Житомирська обл. 0 3 6 3 11 20 
Запорізька обл. 3 11 17 12 36 45 
Закарпатська обл. 0 1 1 1 3 5 
Івано-Франківська обл. 0 5 4 6 24 30 
м. Київ та Київська обл. 60 77 69 69 166 178 
Кіровоградська обл. 2 7 10 7 25 36 
Луганська обл. 11 18 14 10 55 69 
Львівська обл. 18 22 16 12 60 71 
Миколаївська обл. 0 3 6 3 4 10 
Одеська обл. 16 23 19 15 34 43 
Полтавська обл. 12 18 30 12 77 82 
Рівненська обл. 1 5 8 6 28 36 
м. Севастополь 0 3 2 2 9 12 
Сумська обл. 0 0 7 6 17 21 
Тернопільська обл. 2 6 4 3 17 22 
Харківська обл. 25 33 34 26 135 158 
Херсонська обл. 0 4 3 1 13 18 
Хмельницька обл. 0 5 7 3 22 31 
Черкаська обл. 2 4 9 4 23 28 
Чернівецька обл. 0 3 4 2 14 18 
Чернігівська обл. 0 4 18 17 55 60 
Всього сертифікатів 214 346 381 303 1177 1323 

 
Кількість підприємств, що бажають сертифікувати власну 

СУЯ щорічно зростає. Це свідчить про зацікавленість вітчизняних 
товаровиробників у виробництві високоякісної продукції, яка від-
повідатиме міжнародним стандартам та буде конкурентоспромож-
ною на світовому ринку. 

Аналізуючи діяльність підприємств машинобудування з 2004 
по 2009 роки, варто відзначити значні позитивні зміни, які виражені 
у зростанні обсягів промислового виробництва [15]. Найвищий 
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приріст виробництва серед основних видів промислової діяльності 
у 2004 р. у машинобудуванні становив 28 %. Суттєво збільшилися 
обсяги випуску продукції у виробництві автомобільного транспорту 
(на 63,3 %), електричних машин і апаратури (на 61,6 %), канцеляр-
ських та електронно-обчислювальних машин (на 43 %), машин для 
переробки сільськогосподарських продуктів (на 36,4 %). Переви-
щено обсяги у виробництві машин для добувної промисловості та 
будівництва – на 23,8 %, сільськогосподарських машин – на 23,6 %, 
побутових приладів – на 21 %, контрольно-вимірювальної апара-
тури – на 20,4 %, верстатів – на 14,4 %, устаткування для радіо, теле-
бачення та зв’язку – на 9,8 %. У 2004 р. вироблено 581 тис. холо-
дильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зов-
нішніми дверцями, 319 тис. пральних машин, 53,3 тис. пилососів 
побутових, 5,8 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 
26,7 тис. комп’ютерів настільних, 182 тис. легкових автомобілів, 
2,6 тис. автобусів та 80 тролейбусів. 

У машинобудуванні у 2005 р. випуск продукції зріс на 7,1 %. 
Суттєвий приріст одержано у виробництві машин для металургії 
(30,4 %), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (29,8 %), 
устаткування для радіо, телебачення та зв’язку (29,5 %), автомобіль-
ного транспорту (22,8 %), побутових приладів (22,1 %). Переви-
щено обсяги 2004 р. у виробництві механічного устаткування (на 
13,6 %), сільськогосподарських машин (на 10,8 %), верстатів (на 
10,7 %), у залізничному машинобудуванні (на 2,4 %). При цьому 
скоротилося виробництво електричних машин і апаратури (на 
14,9 %), контрольно-вимірювальної апаратури (на 14 %), машин 
для добувної промисловості та будівництва (на 8,4 %). У 2005 р. 
випущено 711 тис. холодильників-морозильників побутових комбі-
нованих з окремими зовнішніми дверцями, 322 тис. пральних ма-
шин, 37,5 тис. пилососів побутових, 2,9 тис. верстатів для обробки 
дерева, 5,5 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 
192 тис. легкових автомобілів, 4,7 тис. автобусів. 

У 2006 р. суттєво збільшились обсяги продукції машинобу-
дівної галузі проти 2005 р., зокрема, підприємства з виробництва 
автомобільного транспорту – на 36,6 %, контрольно-вимірювальної 
апаратури – на 28 %, машин для металургії – на 17,8 %. Перевищено 
випуск продукції у 2005 р. з виробництва машин для переробки сіль-
госппродуктів на 14 %, електричних машин і апаратури – на 11,6 %, 
побутових приладів – на 4,1 %. Водночас зменшились обсяги продук-
ції на підприємствах з виробництва сільськогосподарських машин 
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(на 17,1 %), верстатів (на 9,9 %), устаткування для радіо, телеба-
чення та зв’язку (на 7 %), канцелярських і електронно-обчислю-
вальних машин (на 3,1 %), машин для добувної промисловості і бу-
дівництва (на 1,3 %) та у залізничному машинобудуванні (на 
2,9 %). За 2006 р. випущено 731 тис. холодильників-морозильників 
побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 
208 тис. пральних машин, 2,9 тис. верстатів для оброблення дерева, 
3,7 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 267 тис. 
легкових автомобілів, 7,6 тис. автобусів. 

Обсяги виробництва у машинобудуванні за 2007 р. порів-
няно з 2006 р. збільшились на 28,6 %. Зростання виробництва спо-
стерігалось за всіма основними видами діяльності галузі, крім ви-
пуску офісного устаткування та електронно-обчислювальних ма-
шин. Найбільший приріст одержано у виробництві автомобільного 
транспорту (60,6 %), машин для добувної промисловості і будів-
ництва (34,3 %), контрольно-вимірювальних приладів (32,5 %), у заліз-
ничному машинобудуванні (31,1 %). За 2007 р. випущено 829 тис. 
холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими 
зовнішніми дверцями, 173 тис. пральних машин, 2,9 тис. верстатів 
для оброблення дерева, 5,3 тис. тракторів для сільського та лісового 
господарства, 380 тис. легкових автомобілів, 9,1 тис. автобусів.  

У більшості видів діяльності машинобудівної галузі у чет-
вертому кварталі 2008 р. спостерігалось скорочення виробництва 
порівняно з відповідним періодом 2007 р. Найбільший спад зафік-
совано на підприємствах з виробництва автомобільного транспорту 
(50,2 %), побутових приладів (47 %), машин та устаткування для 
сільського і лісового господарства (35,9 %), залізничного рухомого 
складу (35,8 %). За 2008 р. в галузі отримано приріст продукції 
8,6 %. У 2008 р. випущено 557 тис. холодильників-морозильників по-
бутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 230 тис. 
пральних машин, понад 2 тис. верстатів для оброблення дерева, 
6,3 тис. тракторів для сільського та лісового господарства, 
173 крани мостові на нерухомих опорах, 2,7 тис. машин бурильних 
та прохідницьких, 402 тис. легкових автомобілів, 10 тис. автобусів.  

На підприємствах машинобудування індекс виробництва за 
2009 р. становив 54,9 %, у тому числі на підприємствах із випуску 
електричних машин та устаткування – 75,8 %, побутових приладів – 
69,6 %, контрольно-вимірювальних приладів – 52,8 %, машин та 
устаткування для добувної промисловості й будівництва, для сільсь-
кого і лісового господарства, для металургії – відповідно 52,1 %, 
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55,1 %, 48,7 %, залізничного рухомого складу – 47,7 %, автомобільного 
транспорту – 19,1 %. У 2009 р. вироблено 325 тис. холодильників- 
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Таблиця 6.5 
Обсяги реалізованої промислової продукції по Україні 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Галузь млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 
Промисловість  400757,1 100 468562,6 100 551729,0 100 717076,7 100 777859,1 100 664781,5 100 
Машинобудування  53569,3 13,4 59668,1 12,7 68730,6 12,5 98339,9 13,7 108915,8 14,0 73898,0 11,1 
– виробництво машин  
та устаткування 16988,5 4,3 20762,3 4,4 22423,2 4,1 30100,4 4,2 30966,8 14,0 28432,4 4,3 
– виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устаткування 16437,2 4,1 13530,5 2,9 15510,3 2,8 21216,5 3,0 20339,2 2,6 20075,3 3,0 
– виробництво транспортних 
засобів та устаткування 20143,6 5,0 25375,3 5,4 30797,1 5,6 47023,0 6,5 57609,8 7,4 25390,3 3,8 

 
Таблиця 6.6 

Обсяги реалізованої промислової продукції в Хмельницькій області 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Галузь млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 

Промисловість  4101,44 100 5127,48 100 6340,15 100 8972,83 100 10340,71 100 9433,4 100 
Машинобудування  438,65 10,7 526,88 10,3 707,55 11,2 995,24 11,1 1096,56 10,6 873,8 9,3 
– виробництво машин  
та устаткування 123,02 3,0 142,69 2,8 174,82 2,8 213,49 2,4 227,85 2,2 201,45 2,1 
– виробництво електричного, 
електронного та оптичного 
устаткування 290,343 7,1 347,38 6,8 499,04 7,9 727,79 8,1 801,95 7,8 622,50 6,6 
– виробництво транспортних 
засобів та устаткування 25,29 0,6 36,81 0,7 33,69 0,5 53,96 0,6 66,75 0,6 49,85 0,6 
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морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми 
дверцями, 164 тис. пральних машин, 1,4 тис. тракторів для сільсь-
кого та лісового господарства, 910 верстатів для оброблення дерева, 
75 кранів мостових на нерухомих опорах, 65,7 тис. легкових авто-
мобілів, 1,5 тис. автобусів. Детальніше про зміни у промисловості 
України та Хмельницької області, починаючи з 2004 року, показано 
у таблицях 6.5 та 6.6 [15, 16]. 

Зобразимо графічно динаміку обсягу реалізованої продукції 
за 2004–2009 роки в Україні та Хмельницькій обл. (рис. 6.4). 

 

 
а 

 

 
 
б 
 

Рис. 6.4. Динаміка обсягів реалізованої продукції машинобудування  
в Україні (а) та Хмельницькій області (б) 
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Визначення ефективності СУЯ пов’язано, в першу чергу, з 
визначенням витрат на якість. Дослідження, проведені групою з 
якості і стандартів Великобританії, показали, що витрати на якість 
для промислових підприємств знаходяться в межах 5–25 % від їх 
товарообігу. Результати дослідження, проведені Манчестерським 
інститутом науки і технологій Великобританії, показали, що менше 
40 % організацій знають фактичне значення витрат на якість, з яких 
95 %, як правило становлять витрати на експертизу і різні пору-
шення, усунення яких упродовж 3 років при постійному поліпшенні 
процесів може скоротити їх на третину. 

Підвищення якості продукції вимагає додаткових затрат не 
тільки інтелектуальної праці, але, як правило, й коштів. Як свідчить 
світова практика і, насамперед, досвід високорозвинених країн За-
ходу, в усіх галузях промисловості сформувалася стійка тенденція 
до зростання витрат на поліпшення якості продукції. Але слід па-
м’ятати, що висока якість не повинна досягатися будь-якою ціною. 
Це ж стосується використання інших нецінових факторів підви-
щення конкурентоспроможності товарів. Додаткові витрати, пов’я-
зані з реалізацією комплексу цих факторів, мають бути економічно 
доцільними, тобто попит на продукцію, а в окремих випадках і ціна 
мають зрости на більшу величину, ніж це потрібно для відшкоду-
вання з надлишком названих витрат. 

Існує декілька класифікацій витрат на якість. В літературі 
наводиться класифікація розподілу витрат на якість за підходами 
А. Фейгенбаума і Дж. Джурана та ін. вчених. Такі витрати поділя-
ються на три основні групи: витрати на попередження дефектів; 
витрати на оцінювання рівня якості; збитки від браку. 

Вітчизняними дослідниками наводяться аналогічні в цілому 
схеми за функціонально-процесними ознаками [17, с. 181]. Так, на 
думку М. Ганаби [18, с. 108–115], результат роботи підприємства та 
його становище на ринку залежить від двох базових складових якості: 
цілі – визначення цілей якості, як максимальної цінності для спо-
живача; виконання – зниження дефектності продукції.  

Взагалі всі витрати на якість можна поділити на чотири 
групи [19, с. 108–115]: витрати на попередження дефектів, які здій-
снюються з метою зменшення витрат у результаті відмов; витрати 
на оцінювання рівня якості – витрати на контроль і випробування 
та перевірку діяльності із забезпечення якості; збитки від браку за 
рахунок дефектів та рекламацій – витрати на заміни, переробки, 
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ремонти та, як результат, відповідальність за якість від позовів і 
судових процесів; витрати на якість інноваційного характеру – прин-
ципово нові витрати на реалізацію програм якості на підприємст-
вах; такі витрати відрізняються від традиційних витрат на якість 
новизною ресурсів, організаційних та управлінських заходів, що 
залучаються в процесі управління якістю на підприємствах. 

Як показали результати досліджень українських вчених, 
обсяги, структура і динаміка витрат, пов’язаних з підтриманням 
якості на різних підприємствах, істотно розрізнялися в силу специ-
фіки виробничої спеціалізації [20]. Так, зокрема, є непрямі поси-
лання на те [18, с. 135–160], що частка витрат на якість на промис-
лових підприємствах може коливатися у діапазоні від 5 до 25 % 
загальних витрат підприємства. За іншими даними [21, с. 104–155], 
цей показник перебував у діапазоні від 3–4 % до 27–32 %. Основ-
ним же є, на нашу думку, те, що було доведено існування законо-
мірностей таких витрат в залежності не стільки від галузевих особ-
ливостей, скільки від ефективності менеджменту на підприємствах 
загалом і управління якістю продукції, зокрема. Все вищезазначене 
підкреслює те, що питання оптимізації витрат на якість має розгля-
датися з позицій загального стратегічного розвитку підприємств. 

На думку Г. Коца [22, с. 61–63], проблема розробки та 
впровадження дійових методів управління витратами на забезпе-
чення якості продукції належить до пріоритетних при забезпеченні 
конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. Відповідно у 
своїх роботах цим автором обґрунтовується методика планування 
та обліку витрат на забезпечення якості продукції за допомогою 
використання фінансової моделі виробництва і розподілу витрат на 
основні й супутні; при цьому поняття “витрати на забезпечення 
якості промислової продукції” розглядається як витрати, що вини-
кають у процесі функціонування системи забезпечення якості про-
дукції. Запропоновано також удосконалену класифікацію витрат на 
забезпечення якості продукції шляхом уведення в науку понять 
“функціонально основні” та “функціонально супутні” витрати на 
якість, а також методичний підхід до аналізу витрат на якість оди-
ниці продукції на основі прогнозної факторної моделі витрат та її 
наочного відображення. Водночас даним автором відзначається, що 
основні труднощі в плануванні витрат на забезпечення якості про-
дукції полягають у визначенні їх змісту та складу. Це обумовлено: 
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по-перше, складністю виділення витрат на забезпечення якості із 
загальної сукупності витрат, необхідних для виробництва продук-
ції; по-друге, необхідністю проведення погоджених дій щодо за-
безпечення якості згідно з основними положеннями міжнародних 
стандартів; по-третє, недостатньою науково-методичною розроб-
кою цих положень у вітчизняній практиці. 

Найпереконливішим аргументом на користь застосування 
аналізу витрат є той факт, що він забезпечує необхідний зв’язок 
між стратегічною метою підприємства і його зусиллями, спрямова-
ними на поліпшення якості. Знання і аналіз витрат значно допома-
гають в успішному керівництві підприємством. 

Нами було досліджено СУЯ на машинобудівних підпри-
ємствах Хмельниччини та рівень витрат на якість (див. табл. 6.7). 

Варто зазначити, що на більшості досліджуваних підпри-
ємствах система управління якістю працює неефективно – носить 
лише документальний характер. Саме неправильне впровадження 
та застосування СУЯ на підприємстві призводить до додаткового 
витрачання коштів на якість продукції у структурі загальних витрат 
та коливається в межах від 7 % до 21 %. 

На більшості підприємствах, які займаються виробництвом 
і обслуговуванням, витрати на задоволення очікувань споживача у 
сфері якості складають значні суми. Однак вони зовсім не знижу-
ють величину прибутку, а навпаки, сприяють його збільшенню. 
Логічно, що витрати на якість мають бути виявленими, обробленими 
і проаналізованими. Нажаль, багато керівників не мають можливості 
отримувати наочну інформацію про рівень витрат на якість тільки 
тому, що організація немає системи для її збирання і аналізу, хоча 
реєстрація і підрахунок витрат на якість є нескладною і вже відпра-
цьованою у всьому світі процедурою. Визначені один раз, вони за-
безпечать керівництво допоміжним потужним інструментом управ-
ління. Вибір підприємством методу оцінювання витрат на якість 
залежить від його специфіки, тобто, індивідуальної структури, виду 
діяльності, рівня розвитку системи якості тощо, що знайшло своє 
відображення у стандартах ІSO 9004:2000 [23, с. 51–56]. 

За даними американських експертів, витрати на якість бага-
тьох фірм досягають 20 % від обсягу продажів, причому спостері-
гається їх щорічне зростання на 5–7 %. Впровадження ж ефектив-
ної СУЯ, що працює за принципом попередження, а не виявлення 
дефектів, дозволяє знизити рівень витрат на якість до 2,5 %. 
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Таблиця 6.7 
Аналіз витрат на якість на машинобудівних підприємствах Хмельниччини 
Показник Од. виміру 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

ВАТ “Шепетівський завод мотокультиваторів” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 7213,00 4853,00 4852,00 4893,60 6137,00 8203,50 
Витрати на якість тис. грн 559,00 378,53 397,86 420,84 583,01 783,43 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 7,75 7,80 8,20 8,60 9,50 9,55 

Волочиський машинобудівний завод ВАТ “Мотор Січ” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 15781,00 17995,00 14601,00 20430,00 21585,00 23875,00 
Витрати на якість тис. грн 1814,81 2096,41 1496,60 2257,51 2557,82 2865,00 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 11,50 11,65 10,25 11,05 11,85 12,00 

ВАТ “АК “АДВІС” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 36076,00 35807,00 45809,00 44662,00 49484,00 – 
Витрати на якість тис. грн 3481,33 3544,89 5199,32 5292,44 5962,82  
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 9,65 9,90 11,35 11,85 12,05 – 

ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 44687,50 72361,30 108539,0 72573,00 71092,00 72351,00 
Витрати на якість тис. грн 7082,96 12554,68 18560,16 12373,69 11979,00 11612,33 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 15,85 17,35 17,10 17,05 16,85 16,05 

ВАТ “ТЕМП” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 8590,00 9468,00 9571,60 8898,60 18519,00 20195,20 
Витрати на якість тис. грн 760,21 847,38 871,01 769,72 1703,74 1817,57 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 8,85 8,95 9,10 8,65 9,20 9,00 

ВАТ “Укрелектроапарат” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 13878,30 17226,20 25116,60 34463,40 41881,20 43587,60 
Витрати на якість тис. грн 1609,88 2084,37 3177,24 4118,37 4083,41 3770,32 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 11,60 12,10 12,65 11,95 9,75 8,65 

ВАТ “Пригма-Прес” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 5632,30 4124,20 4250,50 8824,00 9893,00 11058,50 
Витрати на якість тис. грн 430,87 338,18 378,29 851,51 964,56 1083,73 
Частка витрат на якість у структурі загальних витрат % 7,65 8,20 8,90 9,65 9,75 9,80 
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Зобразимо графічно динаміку зміни рівня витрат на якість 
машинобудівними підприємствами Хмельниччини за 2004–2009 
роки (рис. 6.5). 

 

 
 

Рис. 6.5. Витрати на забезпечення якості продукції 
промисловими підприємствами Хмельниччини 

 
Аналіз діяльності машинобудівної галузі Хмельниччини 

показав, що кількість підприємств, які сертифікували власну сис-
тему управління якістю, у 2007 році збільшилася до 24, серед них 
ВАТ “Укрелектроапарат”, ВАТ “Красилівський машинобудівний 
завод”. Аналізуючи витрати на якість на зазначених підприємствах 
(див. табл. 6.7) помітно, що вони мають тенденцію до зниження. Та-
кий результат дозволив нам зробити висновок, що СУЯ на цих під-
приємствах запроваджена та функціонує ефективно і приносить реа-
льну користь, а саме: зменшення рівня витрат на якість виготовле-
ної продукції при зростанні обсягів її реалізації.  

Так, система управління якістю на машинобудівних підпри-
ємствах Хмельниччини базується на основних принципах управ-
ління якістю, вказаних у стандартах ДСТУ ІSO 9000–2001. Вона 
охоплює діяльність всіх підрозділів і працівників підприємства, які 
впливають на виробництво з необхідним рівнем якості. Загалом, 
впровадження СУЯ на машинобудівних підприємствах Хмельнич-
чини дозволяє: 

– більш повно вивчати вимоги і потреби замовників; 
– контролювати задоволеність замовника; 
– документально підтверджувати, що вимоги до якості до-

тримуються на всіх етапах виробництва; 
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– виключати можливі помилки при плануванні, управлінні і 
безпосередньому виконанні робіт на кожному робочому місці; 

– виявляти і усувати невідповідності на ранніх стадіях, а та-
кож вживати заходи для усунення їх причин і можливого повторення; 

– постійно контролювати результативність заходів щодо 
управління якістю і проводити поліпшуючі заходи. 

Кожний працівник має пам’ятати, що одним із основних 
принципів в роботі є безумовне дотримання вимог замовників, а 
також законодавчих та внутрішніх правил. В рамках управління 
якістю з урахуванням наміченої стратегії розвитку підприємства 
голова правління із залученням інших керівників має формувати 
цілі у сфері якості, а також відносно якості продукції на всіх етапах 
її виготовлення відповідно до діючих стандартів, встановлених по-
казників і додаткових вимог замовників. Також важливого значення 
набуває складання планів з якості на рівні своєї компетенції керів-
никами підрозділів. Вони несуть відповідальність за те, щоб пра-
цівники чітко розуміли і виконували прийняті в системі заходи що-
до забезпечення якості. 

Для оцінювання задоволеності замовника на підприємстві 
має бути організована діяльність зі збирання та аналізу інформації, 
пов’язаної із замовниками, відносно замовлень та якості їх вико-
нання. Метою збирання, аналізування і оцінювання інформації є 
виявлення розбіжностей між очікуванням замовника відносно якості 
продукції і результатом виконаних робіт для визначення заходів 
щодо усунення знайдених невідповідностей, вдосконалення СУЯ, 
підвищення якості послуг на підприємстві. 

Завершальним етапом робіт з аналізу витрат на якість є ро-
зробка заходів щодо поліпшення якості продукції. Ці заходи мають 
бути спрямованими, як на усунення причин виявлених невідповід-
ностей, так і на попередження можливих помилок. 

Головною причиною відсутності на вітчизняних машино-
будівних підприємствах СУЯ вважається висока вартість її впрова-
дження. Проте, вагомішою причиною є проблема стратегічного роз-
витку ефективної діяльності підприємства. Сучасним підприємст-
вам необхідно враховувати низку найважливіших чинників, що 
впливають на ефективність економічної стратегії, а саме ті, які 
складають зовнішнє і внутрішнє середовище, силу і активність 
конкурентної боротьби, потенціал маркетингу, економічні складові. 
Насичення сучасного ринку товарами залежить від роботи підпри-
ємств машинобудівної промисловості як однієї з базових галузей 
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економіки нашої країни. Проте кількість і якість продукції, що ви-
робляється, залежать також і від попиту на відповідному ринку. 
Тобто для ефективної діяльності підприємства в умовах конкурент-
ного середовища є необхідним формування організаційно-еконо-
мічного механізму на базі систематичного вивчення ринку, поведінки 
споживачів, їх вимог до товару. Це потребує створення переважно 
нової системи стратегічного планування та управління підприємст-
вами, адаптованої до проблем розвитку економіки України. 

Запровадження СУЯ дасть змогу підприємству отримати як 
внутрішні, так і зовнішні переваги, – результативність системи 
управління і, як результат, підвищення конкурентоспроможності 
продукції. Загалом, при правильній організації та плануванні про-
цесів впровадження СУЯ на підприємстві, результативність від її 
використання виправдовує фінансові витрати та очікування керів-
ництва, власників та інвесторів. Це досягається за рахунок підви-
щення задоволеності споживачів, більш ефективною координацією 
роботи, досягнення відповідного рівня якості виготовленої продук-
ції та покращання діяльності підприємства. 

Питання покращання якості могло зрушитися з місця тільки 
під тиском зовнішніх сил. Адже враховуючи реалії сьогодення для 
більшості промислових підприємств є необхідним створення СУЯ, 
а також проведення сертифікації згідно зі стандартами ІSО. По-
штовхом до цього на машинобудівних підприємствах мають бути: 

– вимоги споживачів при укладанні договорів; 
– прагнення підвищити конкурентоспроможність продукції; 
– відповідність умовам тендерів, конкурсів, участь у яких 

може призвести до підписання контракту; 
– бажання вищого керівництва привести умови виробництва 

до міжнародних стандартів; 
– прагнення забезпечити сертифікацію продукції, обов’яз-

ковою умовою якої є підтвердження відповідності систем управ-
ління якості; 

– участь України у СОТ, коли через певний проміжок часу 
жодне підприємство не зможе вийти на зовнішній ринок без відпо-
відності якісних характеристик товару міжнародним стандартам. 

Використання СУЯ має бути ефективним. СУЯ має працю-
вати на підприємство, приносити реальну користь – звільняти час, 
зменшувати дефектність, витрати, покращувати якість тощо. На 
всіх із досліджуваних нами підприємствах машинобудування існу-
ють відділи контролю якості, проте контроль якості є лише складо-
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вим елементом СУЯ, а сама система не працює. Саме тому для по-
кращання діяльності підприємств нами запропоновано поетапне 
впровадження СУЯ на машинобудівних підприємствах (рис. 6.6). 

 

 
 

Рис. 6.6. Етапи впровадження системи управління якістю 
на машинобудівному підприємстві 

 
В рамках поетапного впровадження СУЯ на підприємствах, 

а також враховуючи програму соціально-економічного розвитку 
Хмельницької області вважаємо за потрібне у частині покращання 
роботи машинобудівної галузі передбачити: 

 

Етап ІV 

 

Етап ІІІ 

 

 

 

Етап ІІ 

 
 
 
Етап І 

Процес побудови СУЯ 

Формування портфеля потреб та очікувань 

Споживачів Партнерів, акціонерів 

Розробка стратегії та політики  
у сфері управління якістю 

Визначення необхідних бізнес-процесів, методів та 
показників. Оцінка їх ефективності відносно якості 

Реалізація дій для підвищення  
показників ефективності СУЯ 

Впровадження та запуск  
процесу постійного удосконалення СУЯ 

Задоволення потреб всіх зацікавлених сторін,  
прибуткова діяльність підприємства 
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1. Створення сприятливих умов для розвитку виробництва, 
модернізації виробничих процесів, впровадження наукомістких 
технологій та сучасних систем якості продукції, а саме: 

– впроваджувати інвестиційні та інноваційні проекти в ма-
шинобудівній галузі;  

– активізувати роботу, спрямовану на забезпечення конку-
рентоспроможності машинобудівних підприємств в рамках членства 
України у СОТ ; 

– впроваджувати сертифіковані за європейськими стандар-
тами виробництва; 

– нарощувати випуск продукції машинобудування; 
– освоювати виробництво нових видів конкурентоспромож-

ної продукції. 
2. Збільшення кількості підприємств, які сертифікували 

власну СУЯ на відповідність державному стандарту ІSO 9001–2001. 
3. Сприяння просуванню місцевих товарів на зовнішній ринок: 
– розповсюджувати інформацію про економічний потенціал 

регіону, його експортні можливості серед торговельно-економічних 
місій України за кордоном, на міжнародних економічних форумах 
та інвестиційних ярмарках, у ЗМІ, мережі Інтернет; 

– надавати інформаційну підтримку підприємствам-експор-
терам у пошуку потенційних партнерів і можливості інвестування у 
промислові об’єкти, розташовані у країнах, що належать до перс-
пективних ринків збуту місцевої продукції. 

4. Поліпшення показників зовнішньої торгівлі шляхом на-
рощування експортного потенціалу: 

– збільшувати обсяги та номенклатуру виробництва конку-
рентоспроможної продукції, впроваджувати новітні технології, 
удосконалювати структуру експорту;  

– розвивати ринкові процеси, маркетингові технології для 
збільшення обсягів збуту та виведення на ринок нових конкуренто-
спроможних товарів і послуг; 

– сприяти розвитку зовнішньоторговельної діяльності з дер-
жавами-членами ЄС та СНД; 

– розширювати коло торговельних партнерів; 
– поглиблювати двостороннє торговельно-економічне спів-

робітництво з окремими регіонами інших країн. 
Метою впровадження СУЯ на машинобудівних підприємст-

вах на засадах маркетингу можна вважати створення умов для за-
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безпечення необхідного рівня якості продукції, що виробляється, 
при мінімальних витратах та з використанням маркетингових захо-
дів. Вважаємо за необхідне доведення ідеї поліпшення якості про-
дукції до кожного працівника, створення гуртків якості в підрозді-
лах підприємства з метою уникнення опору при впровадженні сис-
теми управління якістю. Це дасть змогу при реалізації стратегії 
впровадження СУЯ уникнути ускладнень, пов’язаних з організа-
ційними, технічними, кадровими та іншими змінами. 

 
 
6.2. Оцінювання впливу факторів  

на показники якості в управлінні підприємст-
вом 

 
 
Перехід до ринкових відносин дуже змінив попит на вітчиз-

няну продукцію машинобудування. Для більшості вітчизняних під-
приємств реальними ринками збуту виготовленої продукції стали 
ринки Росії, країн СНД та далекого зарубіжжя. Проте, щоб випус-
кати конкурентоспроможну продукцію та утриматись на цих рин-
ках, вітчизняному товаровиробнику варто приділити увагу техніч-
ному переозброєнню та оновленню виробничого обладнання та 
устаткування. 

Слід виділити внутрішні та зовнішні чинники, під впливом 
яких розвивається промисловий сектор України на сучасному етапі. 
Серед внутрішніх чинників можна виокремити: по-перше, особли-
вості державного регулювання (не завжди виважена податкова по-
літика, запровадження надвисоких ставок митних та акцизних збо-
рів, створення територій пріоритетного розвитку і вільних економіч-
них зон) та підтримка вітчизняних товаровиробників високотехно-
логічної продукції, стимулювання до запровадження інновацій на 
високотехнологічних виробництвах; по-друге, наявність та доступ-
ність кредитних ресурсів, як для розвитку виробництва, так і спо-
живчих кредитів для населення; по-третє, місткість українського 
внутрішнього ринку та наявність платоспроможного попиту на 
ньому; по-четверте, низький рівень оплати праці, що не сприяє вве-
денню інновацій. 

Враховуючи думки експертів [15], на діяльність машино-
будівних підприємств Хмельниччини також впливає низка факторів, 
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які доцільно поділити на чотири групи (табл. 6.8). 
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Таблиця 6.8 
Фактори впливу на діяльність підприємств Хмельниччини 

Ступінь впливу  
на діяльність підприємства Підприємство Група 

факторів 
Опис  

проблеми незнач-
ний  середній значний 

Зміни, які мають  
вплинути  

на підприємство 

1 2 3 4 5 6 7 
ВАТ “Укрелектроапарат”  ×  
ВАТ “ТЕМП”  ×  
ВАТ “АК “АДВІС”   × 
ВАТ “Пригма-Прес”  ×  
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”   × 
ВАТ  
“Красилівський машинобудівний завод” ×   

ВАТ  
“Волочиський машинобудівний завод” 

Фінансово-
економічні

Відсутність 
додаткового 
поповнення 
обігових кош-
тів, постійне  
зростання цін 
на матеріали, 
великі податки   × 

Залучення  
додаткових  
коштів,  

збільшення 
обсягу  

виробництва  
і реалізації 

ВАТ “Укрелектроапарат”   × 
ВАТ “ТЕМП”   × 
ВАТ “АК “АДВІС”   × 
ВАТ “Пригма-Прес”  ×  
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”   × 
ВАТ  
“Красилівський машинобудівний завод”   × 

ВАТ  
“Волочиський машинобудівний завод” 

Виробничі

Відсутність 
стабільної 

номенклатури 
виробів, наяв-
ність енерго-
ємного облад-
нання, високий 
рівень витрат 
на тех. обслу-
говування  

  × 

Зниження  
собівартості 
продукції,  
покращання 

якості продукції, 
пошук  

замовників 
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Продовження таблиці 6.8 
1 2 3 4 5 6 7 

ВАТ “Укрелектроапарат”   × 

ВАТ “Пригма-Прес”  ×  
ВАТ “АК “АДВІС”   × 
ВАТ “ТЕМП”    
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”   × 
ВАТ  
“Красилівський машинобудівний завод”  ×  

ВАТ  
“Волочиський машинобудівний завод” 

Технічні 

Застарілість 
обладнання, 
низький  
технічний 
рівень  

проектування, 
виготовлення 
та експлуатації

  × 

Придбання  
нового техноло-

гічного  
обладнання,  
підвищення 

технічного рівня 
бази  

проектування, 
виготовлення  
та експлуатації 

ВАТ “Укрелектроапарат”  ×  
ВАТ “Пригма-Прес”  ×  
ВАТ “АК “АДВІС”   × 
ВАТ “ТЕМП”  ×  
ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”   × 
ВАТ  
“Красилівський машинобудівний завод”  ×  

ВАТ  
“Волочиський машинобудівний завод” 

Соціальні

Відсутність 
кадрів, наяв-
ність об’єктів 
соціальної 

сфери, низький 
рівень зарплати,

непомірні  
комунальні 
платежі. 
Не діють  
закони 

  × 

Передача  
у комунальну 
власність.  

Стабільність 
законів 
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Проте, рівень впливу того чи іншого фактору має різний 
ступінь і залежить саме від підприємства, його рівня розвитку. На 
якість продукції впливає багато факторів, які діють і самостійно, і 
взаємопов’язано як на окремих етапах життєвого циклу продукції, 
так і на всій сукупності, але всі фактори можна об’єднати в чотири 
групи: технічні; організаційні; економічні; соціальні.  

Як видно із таблиці на діяльність підприємств також впли-
вають подібні фактори, саме тому зменшення сили впливу цих фак-
торів на якість продукції забезпечить зменшення їх впливу на діяль-
ність підприємства. 

До технічних факторів належать: конструкція; схеми послі-
довного зв’язку елементів і резервування; схемні вирішення; тех-
нологія виготовлення; засоби технічного обслуговування і ремонту; 
технічний рівень бази проектування; виготовлення; експлуатація тощо. 

Правильне оцінювання ролі технічних факторів сприяє ви-
рішенню багатьох наукових та інженерних задач при проектуванні, 
виготовленні й експлуатації виробів. При цьому важливо знати склад 
і реальні можливості використання як кожного фактора окремо, так 
і їх сукупності. Використання прогресивних технологічних проце-
сів, високий рівень механізації та автоматизації, досконалість ме-
тодів і засобів контролю та випробування продукції сприяють під-
вищенню стабільності виробничого процесу, що забезпечує постійні 
характеристики якості продукції. Неправильно обрана технологія, а 
також її порушення у виробництві, погіршують якість продукції. І, 
нарешті, підвищення технічного рівня проектних і конструкторсь-
ких організацій дозволяє глибоко й ретельно проводити експери-
ментальну перевірку результатів досліджень та інженерних рішень, 
що в свою чергу впливає на підвищення якості продукції. 

До організаційних факторів належать: розподіл праці; спе-
ціалізація; форми організації виробничих процесів; ритмічність ви-
робництва; форми і методи контролю; порядок пред’явлення і здачі 
продукції; форми і способи транспортування; зберігання; експлуа-
тація (використання); технічне обслуговування; ремонт тощо. 

Цим факторам, нажаль, ще не приділяється стільки уваги, 
скільки технічним, тому навіть добре спроектована і виготовлена про-
дукція внаслідок поганої організації виробництва, транспортування, 
експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість. 

До економічних факторів належать: ціна; собівартість; фо-
рми і рівень зарплати; рівень витрат на технічне обслуговування і 
ремонт і ступінь підвищення продуктивності суспільної праці тощо. 
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Економічним факторам одночасно притаманні контрольно-
аналітичні і стимулюючі властивості. До перших належать такі, що 
дозволяють вимірювати витрати праці, засобів, матеріалів на дося-
гнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія стимулюю-
чих факторів призводить як до підвищення рівня якості, так і до 
його зниження. 

Найвагомішими серед економічних факторів є ціна і зар-
плата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення 
якості. При цьому ціна має покривати всі витрати підприємства на 
заходи з підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень рен-
табельності. Водночас вироби з більш високою ціною мають бути 
вищої якості. 

Форма зарплати теж впливає на якість продукції. При цьому 
відрядна форма стимулює збільшення випуску продукції, що часто 
супроводжується погіршенням її якості, а погодинна створює пере-
думови для більш старанного виконання виробничих операцій, але 
погано стимулює кількісні показники виробництва. Інтереси під-
вищення якості вимагають використання таких форм оплати праці, 
які одночасно сприяли б досягненню і підтриманню високого рівня 
якості продукції і забезпечували б їх значний кількісний випуск. 

Важливу роль в діяльності підприємства відіграють со-
ціальні фактори. В забезпеченні якості продукції вагому роль віді-
грає людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і психо-
логічними особливостями, які по-різному впливають на розглянуті 
фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проекту-
ванням, виробництвом і експлуатацією виробів, залежить рівень 
використання технічних потужностей [24]. 

Наскільки важливими є соціальні фактори свідчить поши-
рена серед виробників думка про економічну вигідність поліпшення 
якості. Якість розглядається при цьому як соціально бажана мета, 
проте на підвищення рентабельності її вплив вважається мінімаль-
ним. Це можна пояснити недостатньою обізнаністю виробників. 

Необхідно пам’ятати, що управління якістю – це не ізольо-
ваний вид діяльності відділу технічного контролю або управління 
якістю. Щоб бути ефективним, цей процес має охоплювати операції 
всіх відділів, включаючи ті, які займаються маркетингом, проектно-
конструкторськими розробками, технологією, виробництвом, паку-
ванням, диспетчеризацією і транспортуванням. Фактично управ-
ління якістю має охоплювати діапазон від постачальників вихідного 
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матеріалу до замовників. Важливо зрозуміти вимоги споживачів і 
мати точний зворотний зв’язок, який дає інформацію про їхнє 
сприйняття продукції, яку вони отримують. 

Більш висока якість обходиться дорожче. Це найпошире-
ніша думка щодо якості, проте, висока якість не завжди коштує 
більше. Важливо зрозуміти, як створюється якість продукції при 
сучасному масовому виробництві. Відповідно до потреб ринку 
якість продукції спочатку визначається на папері у вигляді проекту. 
Потім все це втілюється в реальний виріб за допомогою відповід-
них виробничих процесів. Вкладання більших коштів у наукові до-
слідження та розробки може дати в результаті помітне підвищення 
якості виробу. Одночасне вдосконалення виробничих процесів може 
призвести до значного зниження собівартості виробу. Це широко 
продемонстровано в Японії і на Заході на всьому діапазоні промис-
лових товарів масового виробництва: комп’ютерів, електротехніки 
і побутових приладів. За останні два десятиліття якість цих виробів 
помітно поліпшилась, а вартість зменшилась. 

Думка про те, що високої якості можна досягти тільки за 
рахунок збільшення кількості, була поширеною помилкою більшості 
керівників виробництва. Такий погляд поширився тоді, коли управ-
ління якістю полягало у фізичному огляді кінцевого виробу. У сучас-
ній структурі управління якістю акцент змістився на попередження 
недоліків на етапах розробки і виготовлення продукції. Зусилля, що 
були витрачені на підвищення якості і збереження кількості продук-
ції, як правило, сприяють досягненню вищої продуктивності праці. 

На якість впливає культура праці робочої сили. Керівники 
підприємств перекладають провину за низьку якість виробів на від-
сутність розуміння якості і низьку культуру праці працівників. Це є 
справедливим, якщо керівництво забезпечило: 

– всебічне навчання операторів устаткування; 
– докладними інструкціями роботу всіх працівників; 
– засобами для перевірки або оцінювання результатів дій 

усіх працівників; 
– засобами для регулювання обладнання або процесу у ви-

падку, якщо результат виявляється незадовільним. 
Якість можна забезпечити постійним контролем. Контроль 

був першим офіційним механізмом управління якістю на початку 
XX ст., тому більшість виробників і досі впевнені, що якість можна 
поліпшити за допомогою суворого контролю. Дослідження свід-
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чать, що 60–70 % дефектів, виявлених на виробництві, прямо або 
опосередковано виникли через помилки, припущені під час проекту-
вання, технологічної підготовки виробництва і закупівлі матеріалів. 

Результати господарської діяльності залежать передусім від 
ефективності використання живої праці – найбільш активного і, 
власне, вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підпри-
ємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне викорис-
тання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню об-
сягів виробництва продукції, ефективному використанню обладнання, 
машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку. 

Напруженість можна зняти за рахунок ефективнішого ви-
користання наявної робочої сили, підвищення продуктивності праці, 
інтенсифікації виробництва, удосконалення організації і технології 
виробництва, запровадження більш продуктивної техніки. 

Однак зростання продуктивності праці слід відрізняти від її 
інтенсивності (підвищення ступеня експлуатації), що є суттєвим в уп-
равлінні трудовими відносинами і соціальною справедливістю праці. 

Слід мати на увазі, що додатковий ефект від підвищення 
якості продукції залежить не лише від розміру витрат, а й від їх 
цільового призначення. Світова практика і, зокрема, японський до-
свід переконують, що високої якості продукції досягають ті товаро-
виробники, які віддають пріоритет упереджувальним заходам. 

Для забезпечення конкурентоспроможності товарів за якістю 
необхідно, насамперед, визначити чіткі цілі щодо неї і розробити на 
кожному підприємстві технічні умови, а також вжити інших захо-
дів, що забезпечують якість товарів згідно з визначеними цілями. 
Лише ті підприємства можуть розраховувати на успіх, в яких вироб-
ничий процес орієнтований на постійне забезпечення якості та її 
підтримку. Основну увагу слід звертати на функціональний аспект 
якості, що вказує, наскільки продукція підприємства задовольняє 
сучасні потреби споживачів. Адже якість продукції може відповідати 
внутрішнім технічним умовам підприємства, встановленим стан-
дартам, проте, якщо їх конструкція (набір вимог і характеристик, 
що містяться в цих технічних умовах і стандартах) відстала від ви-
мог споживачів, то така продукція не буде користуватися попитом. 

Для того щоб забезпечити конкурентоспроможну якість 
продукції, кожне підприємство має обґрунтовано здійснювати 
управління якістю, орієнтуючись при цьому на сучасні тенденції в 
його вдосконаленні, які були апробованими в економічно розвине-
них країнах Заходу і на практиці довели свою ефективність.  
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Одна з найважливіших тенденцій – орієнтація на запити 
споживачів з урахуванням закону зростаючих потреб. Гасло “По-
купець (споживач) завжди правий” в ринковій економіці набуває 
повного реального змісту на відміну від його формального прого-
лошення в умовах планово-централізованої системи господарю-
вання. Не менш важливого значення набуває тенденція до надання 
пріоритетності профілактичним діям, спрямованим на недопущення 
дефектів замість орієнтації на їх виправлення. Саме з цією метою в 
Японії акцент робиться не на контролі кожної одиниці чи партії 
продукції, а на створенні і контролі умов роботи, забезпеченні якості 
робочого середовища (освітлення, температури, чистоти повітря, 
вологості, безпечності тощо), якості робочих відносин і якості 
управління в цілому. 

Важливим напрямом забезпечення конкурентоспроможнос-
ті товарів за якістю є створення на підприємствах такої робочої ат-
мосфери, за якої кожний працівник зміг би більшою чи меншою 
мірою впливати на якість продукції. Найбільшого успіху в цьому 
плані досягли японські фірми, в яких основна відповідальність за 
якість покладена на виробничих працівників. Для них створені спе-
ціальні програми підвищення професійної підготовки. Чільне місце 
в цих програмах посідають питання забезпечення якості. Постійне 
навчання виробничого персоналу, підвищення його кваліфікації, 
створення ефективної системи матеріальної зацікавленості за під-
вищення якості дало змогу японським фірмам покласти на безпосе-
редніх виконавців контроль за якістю своєї роботи. 

Велику роль у підвищенні якості продукції відіграють гуртки 
якості, що виникли спочатку на американських фірмах, а нині на-
бувають поширення на фірмах інших країн. Гуртки якості створю-
ються на добровільних засадах з числа робітників і управлінців од-
ного підрозділу. Їх члени добровільно у вільний час збираються 
разом для обговорення існуючого стану якості і розробки нових 
ідей для її підтримки і підвищення. За висунуті ідеї, що мають реальну 
цінність, члени гуртка одержують матеріальну винагороду. Зна-
чення таких гуртків не вичерпується лише вдосконаленням якості ро-
боти і кінцевого продукту. Вони розвивають у працівників почуття 
колективізму, самоповаги, відповідальності за стан справ, поліп-
шують моральний клімат серед членів трудового колективу. 

У сучасних умовах якість продукції значною мірою форму-
ється під впливом таких основних факторів, як [25]: 
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– можливість і бажання підприємства оперативно впрова-
джувати останні досягнення науково-технічного прогресу; 

– вивчення вимог ринку та потреб різних категорій споживачів; 
– інтенсивне використання “людського фактора” через на-

вчання робітників і керівників, систематичне підвищення кваліфі-
кації, матеріальної і моральної мотивації працюючих. 

 
 

6.3. Формування сучасної  
маркетингової системи управління якістю 

 
 
Впровадження системи управління якістю потребує знач-

них коштів, відповідної підготовки фахівців, усвідомлення керівни-
ком підприємства необхідності впровадження СУЯ. Обсяг загальних 
витрат (від 35 до 600 тис. грн) і тривалість сертифікації та впрова-
дження СУЯ (від 1,5 до 3 років) залежать від розмірів підприємства, 
виду продукції, рівня підготовки фахівців тощо [26, с. 16–18]. Тому 
існує потреба вдосконалення правових засад нормативного забез-
печення заходів з впровадження СУЯ та державного стимулювання 
таких заходів. 

Ефективність діяльності підприємств сьогодні у світі визна-
чається тим, наскільки повно вдається задовольнити бажання спо-
живача шляхом створення продукції та її реалізації на ринку. 

Тому для успішної роботи підприємства необхідне забезпе-
чення якості виконання виробничою системою двох видів діяль-
ності: з’ясування і визначення вимог споживача (маркетинг); ство-
рення і реалізація продукту, що відповідає запитам споживача та 
потребам ринку [27, с. 23]. Зазвичай керівники більшості вітчизня-
них підприємств, не вважаючи маркетинг важливим елементом 
отримання прибутку, використовують його інструментарій не в 
повній мірі. Інтенсифікація зусиль з використання маркетингу, що 
приносить суттєвий результат, спостерігається лише в період погір-
шення економічних показників діяльності підприємства [28, с. 17]. 
Відтак, слід звернути увагу на потребу використання маркетингу та 
на основні принципи його організації на підприємствах машино-
будівної галузі (табл. 6.9 та 6.10). 

Враховуючи складне економічне становище, в якому опи-
нилось більшість вітчизняних підприємств, звернемо увагу на струк-
турну перебудову промисловості, яку можна забезпечити оновленням  



 
Розділ 6. Управління якістю на машинобудівному підприємстві  

 

 323

Таблиця 6.9 
Потреби у використанні маркетингу  

для забезпечення необхідного рівня якості продукції на вітчизняних підприємствах 
Зростання потреби  Зменшення потреби  

Активна діяльність підприємства у сфері торгівлі  
якісними товарами 

Головні зусилля підприємства спрямовані на виробництво  
та переробку сировини 

Велика кількість можливих платоспроможних постачальників
сировини, готових у майбутньому працювати з підприємством

Обмежена кількість можливих платоспроможних постачальників 
сировини, готових у майбутньому працювати з підприємством 

Простота входження конкурентів на ринок та виходу з нього Складність входження конкурентів на ринок та виходу з нього 
Відсутність обмежень діяльності підприємства  
з боку зовнішнього середовища маркетингу  
(вільні ціни, самостійний вибір рівня рентабельності) 

Наявність обмежень діяльності підприємства  
з боку зовнішнього середовища маркетингу  
(фіксовані ціни, встановлений рівень рентабельності) 

Перебування товарів чи послуг підприємства  
на стадії впровадження та зростання 

Перебування товарів чи послуг підприємства  
на стадії зрілості та спаду 

Готовність керівників підприємства збільшити величину  
ресурсів, що витрачаються на маркетинг,  
при збільшенні рівня отримуваного прибутку 

Небажання керівників підприємства збільшити  
величину ресурсів, що витрачаються на маркетинг,  
при збільшенні рівня отримуваного прибутку 

Бажання керівників розвивати та вдосконалювати  
підприємство, проведення активних дій за цим напрямом 

Відсутність бажання керівників розвивати і вдосконалювати 
підприємство, свідоме бажання зробити підприємство банкрутом  

Розвинена комунікація на ринку між підприємствами,  
конкурентами та споживачами  
(висока швидкість і якість обміну інформацією) 

Слаборозвинена комунікація на ринку  
між підприємствами, конкурентами та споживачами  
(мала швидкість і погана якість обміну інформацією) 

Швидкість та простота впровадження на підприємстві  
необхідних змін за результатами проведених  
маркетингових досліджень якості продукції 

Складність впровадження на підприємстві необхідних змін  
за результатами проведених маркетингових досліджень 

Інвестиційна привабливість галузі Інвестиційна непривабливість галузі 
Значний вплив іміджу підприємства на відносини  
зі споживачами та конкурентами 

Негативний вплив іміджу підприємства на відносини  
зі споживачами та конкурентами 

Підвищення кваліфікації працівників, які приймають активну
участь в маркетингових дослідженнях якості продукції 

Втрата кваліфікації працівників, які приймають  
активну участь в маркетингових дослідженнях 
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Таблиця 6.10 
Принципи організації маркетингу для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємстві 
Принцип Регламентація принципу 

1. Орієнтація 
на потреби 
і очікування 
споживачів 

Створення системи збирання й оцінювання інформації про дійсні і майбутні запити спожива-
чів, що дозволяє оперативно виконувати їхні вимоги і прагнути перевершити очікування. Збір і 
оцінювання даних про запити споживачів на інноваційну продукцію мають здійснюватись у 
вигляді моделювання й апробації маркетингу. Прогнозування обсягів замовлень і продажів 
раніше виробленої продукції мають здійснюватись у вигляді аналізу статистики попередніх 
періодів. Майбутні запити споживачів виявляються в ході роботи з “генераторами інновацій” 

2. Управління 
взаємодією 

зі споживачем 

Налагодження взаємодії зі споживачами через систему розподілу продукції, яка включає товаро-
провідну і товаросупроводжувальну мережі, і систему маркетингових комунікацій, що забез-
печує рекламу і промоцію продукції. Управління взаємодією зі споживачем відбувається в 
матеріальній і інформаційній формах. Через маркетингові комунікації йде рекламно-інфор-
маційне просування продукції на ринок і облік потоку зворотного зв’язку зі споживачем 

3. Створення системи
зручностей при 

розподілі продукції

Забезпечення за допомогою товаропровідної і товаросупроводжувальних мереж п’яти типів 
зручностей для споживачів: до- і післяпродажні, стану, просторові, тимчасові і просторово-
тимчасові  

4. Проактивність 
та інтерактивність 
маркетингових 
комунікацій 

При користуванні активною (реактивною) маркетинговою комунікацією підприємство має вра-
ховувати очікування споживачів, їх минулий і дійсний запити. Проактивні маркетингові кому-
нікації створюються з прогнозуванням майбутніх запитів споживачів і їх вимог до промоції. 
Інтерактивні маркетингові комунікації створюються самими споживачами. Це забезпечує високу 
економічну ефективність маркетингу при достатньому рівні його комунікаційної ефективності. 
Поліпшуються процеси вимірювання ступеня задоволення споживачів і управління взаємодією 

5. Ціновий вимір 
задоволеності 
споживачів 

Встановлення ціни продукції щодо рівня задоволеності споживачів. При встановленні ринкової 
ціни на товар необхідно враховувати: характер і обсяги попиту; стадію життєвого циклу товару; 
гостроту конкуренції на ринку; потужність товаропровідної і товаросупроводжувальних ме-
реж; надання споживачу необхідних зручностей; ефективність маркетингових комунікацій; інф-
ляційні очікування на ринку, галузеві особливості формування цін; реакцію споживача на рівень цін 
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вітчизняних підприємств. Тому основними факторами виживання 
підприємств на мікроекономічному рівні є розвиток маркетингової 
діяльності та забезпечення необхідного для ринку рівня якості про-
дукції, що обумовлює її конкурентоспроможність.  

Управління маркетингом пов’язане з управлінням якістю в 
двох випадках: по-перше, споживач має отримувати правдиву ін-
формацію відносно якості товару; по-друге, маркетинг відповідає 
за зворотній зв’язок зі споживачами для внесення змін в характерис-
тики якості товару. 

В міру виникнення на підприємстві проблем з реалізації 
продукції, постачання, ресурсозабезпечення керівникам необхідно 
перекласти ці проблеми на відділ. Таким може виступати відділ 
маркетингу, як на спеціальний структурний підрозділ, що займа-
ється вирішенням нових завдань, які виникають в умовах ринкових 
відносин. Структура маркетингової служби залежить від стратегіч-
них та оперативних планів, розміру ресурсів підприємства, специ-
фіки виготовленої продукції і ринків, на яких вона реалізується. 

Однією з організаційних структур маркетингової служби є 
інтегрована маркетингова структура підприємства (рис. 6.7) [20]. 

 

 
 

Рис. 6.7. Інтегрована маркетингова структура 
 
На основі викладеного, маркетингова служба (відділ) на під-

приємстві має виконувати наступні функції (рис. 6.8). Відповідно 
до нього на стадії дослідження маркетинговою службовою відбува-
ється аналіз споживачів, товарів, конкурентів, загальноекономічних 
тенденцій, кон’юнктуру ринку, та здійснюється його сегментування. 
На стадії розробки стратегії – відділ розробляє стратегію: товарну, 
ціноутворення, збуту, просування і реклами, загальноринкову стра-
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тегію підприємства. Далі організовує роботи зі збуту, просуванню, 
сервісу продукції. Потім розробляє маркетингову програму та оці-
нює результати та моніторинг показників діяльності підприємства. 

 

 
 
Рис. 6.8. Функції маркетингового відділу підприємства 
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– організація стратегічного управління якістю; 
– забезпечення збалансованості стратегічного і оперативного 

контурів управління якістю. 
Також рада з маркетингу має виконувати функції, відобра-

жені на рис. 6.9. 
 

 
 

Рис. 6.9. Функції ради з маркетингу та якості  
на машинобудівному підприємстві 
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стратегічне маркетингове управління підприємством відіграє важ-
ливу роль. Стратегічне маркетингове управління припускає довго-
строкову орієнтацію підприємства на споживачів і на конкурентів.  

Орієнтовані на маркетинг підприємства мають надавати 
споживачам більше вигод у порівнянні з конкурентами, що забез-
печить їм конкурентні переваги та комерційну вигоду у перспективі. 
Успіх підприємства в умовах маркетингової орієнтації розглядається 
як результат задоволеності споживачів, а також завоювання і збе-
реження довгострокових конкурентних переваг на перспективно 
привабливих ринках [30, с. 102]. 

Основною метою стратегічного маркетингового управління 
є забезпечення розвитку і високої результативної діяльності машино-
будівного підприємства через задоволення потреб споживачів. Досяг-
ненню цієї мети буде сприяти вирішення наступних завдань [31, с. 42]: 

– моніторинг конкурентного середовища підприємств; 
– оцінювання маркетингових можливостей і маркетингових 

ризиків підприємства; 
– оцінювання сильних і слабких позицій на ринку; 
– розробка маркетингової концепції стратегічного розвитку 

підприємства; 
– трансформування місії підприємства в сукупність страте-

гічних маркетингових цілей; 
– адаптація маркетингових стратегій до змін зовнішнього 

середовища. 
Створення маркетингових систем управління якістю про-

дукції на промисловому підприємстві вимагає розробки певного 
науково-методичного забезпечення, а також практичних рекомен-
дацій відносно удосконалення та впровадження маркетингових ме-
тодів до управління якістю продукції [32, с. 3]. 

Запропонована нами маркетингова система управління якістю 
продукції являє собою сукупність взаємозалежних об’єктів і суб’єк-
тів управління, принципів, методів і функцій управління на різних 
етапах життєвого циклу продукції й рівнях управління якістю. 

Оскільки в сучасних ринкових відносинах з іноземними 
партнерами значна увага приділяється високій якості продукції, то 
для вітчизняного товаровиробника першочерговою є роль маркетин-
гової служби з управління якістю. Нові умови, які складалися на 
ринках, зажадали створення більш простих і гнучких систем управ-
ління. Відтак сучасні системи управління якістю продукції харак-
теризуються певними особливостями (рис. 6.10). 
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Рис. 6.10. Сучасна система управління  
на машинобудівному підприємстві 
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випуску високоякісної продукції. Тому виникає потреба у створенні 
гнучких, ефективних маркетингових систем управління якістю, які 
б відповідали конкурентним умовам господарювання (рис. 6.11). 

 

 
 

Рис. 6.11. Структура маркетингової системи  
управління якістю продукції 
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Таким чином, СУЯ із введенням маркетингу в процес уп-
равління якістю дозволить підприємству: 

– підвищити рівень корпоративної культури; 
– досягти стійкого позитивного іміджу продукції; 
– збільшити частки ринку; 
– підвищити рівень конкурентоспроможності продукції; 
– зміцнити свої позиції на міжнародному ринку. 
Маркетингова політика, що входить до складу СУЯ, повинна 

бути зосередженою на трьох основних напрямах, а саме: 
– створенні сильної марки, підтриманої рекламою; 
– активній політиці дослідження та розвитку продукції, зав-

дяки якій на ринку весь час з’являється нова продукція; 
– глибоких знаннях ринку, яке дозволяє зрозуміти та випе-

редити очікування споживачів. 
У формуванні сильної марки (бренду) головна роль нале-

жить рекламі. Основними завданнями реклами є: 
– створення і підтримання високого рівня популярності ідей, 

товарів, послуг тощо; 
– підвищення іміджу підприємства та його продукції; під-

тримання належної уваги та зацікавленості споживачів, їхнього 
бажання купувати продукції. 

Відправним пунктом процесу прийняття рішення з реклами 
є ідентифікація цільового ринку, тобто аудиторії на яку розраховане 
рекламне звернення. 

Виходячи із особливостей цільового ринку, його основних 
характеристик, на наступному етапі визначають цілі рекламування. 
Такими цілями можуть бути: 

– інформування споживачів про наявність підприємства чи 
його продукції, про події, які відбуваються на певному ринку, при-
датність продукції для ефективного розв’язання проблем споживачів; 

– стимулювання пробних закупівель продукції, формування 
первинного попиту на неї; 

– позиціювання товару та формування його іміджу; 
– створення системи поглядів споживача про даний товар 

чи підприємство; 
– збереження інформації про товар, його якісні характерис-

тики, особливості та вигоди у пам’яті споживачів; 
– збільшення та стабілізація обсягів збуту продукції кінце-

вим споживачам; 
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– посилення інтересу сфери торгівлі до даного товару, збіль-
шення обсягів його закупівель.  

Існує декілька вимог, яких слід дотримуватись, визначаючи 
цілі рекламування: 

– цілі реклами мають стосуватися конкретного ринку; 
– такі цілі мають бути досяжними та вимірювальними; 
– цілі рекламування треба визначати тільки на конкретний 

період (місяць, квартал, рік). 
Дотримання цих вимог дає змогу не тільки виміряти фак-

тично досягнутий результат, проконтролювати виконання про-
грами рекламування, а й досягти високого рівня його ефективності. 
Цілі рекламування є базисом розрахунку його бюджету. При цьому 
використовуються ті самі методи, що і для формування бюджету 
маркетингових комунікацій у цілому. 

Вибираючи носії реклами, треба погодити два протилежні 
завдання: максимізувати досягнення нею потрібних цілей і мінімізу-
вати відповідні витрати. Вибираючи носії реклами, орієнтуються на 
критерії: охоплення – кількість людей, на яку справляє вплив той чи 
інший носій; частка – відсоток сімей, що ввімкнули своєчасно теле-
візори чи приймачі, настроївши їх на конкретну передачу; частота – 
середня кількість випадків, коли споживач зазнає рекламного впливу. 

Здійснення рекламної діяльності на машинобудівних під-
приємствах тісно пов’язане із проблемою фінансування, розробкою 
й виконанням рекламного бюджету. За своєю економічною приро-
дою витрати на рекламу є поточними витратами. У той же час да-
ний вид витрат є одним з головних факторів зростання обсягів про-
дажів. Розробка рекламного бюджету, як і вся рекламна діяльність, 
у значній мірі носить суб’єктивний характер і суттєво залежить від 
інтуїції, досвіду, індивідуальних особливостей відповідальних за цей 
процес фахівців. Комплекс рішень, пов’язаних з розробкою реклам-
ного бюджету, можна умовно розділити на два блоки: визначення 
загального обсягу засобів на рекламу й розподіл засобів за напря-
мами і статтями витрат. Визначення загального обсягу засобів на 
рекламу припускає врахування низки факторів, основними з яких є: 

– обсяг і розмір передбачуваного ринку (сегмент, регіон, країна); 
– роль реклами в загальному комплексі маркетингу підприємства; 
– специфіка рекламованого продукту й стадія життєвого циклу; 
– передбачувані обсяги продажів і прибутки; 
– витрати на рекламу конкурентів; 
– власні фінансові можливості. 



 
Розділ 6. Управління якістю на машинобудівному підприємстві  

 

 332

 
Таблиця 6.11 

Витрати на маркетингові дослідження та рекламу 
Рік Показник Одиниця 

виміру 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВАТ “Укрелектроапарат” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 13878,3 17226,2 25116,6 34463,4 41881,2 43587,6 
Частка витрат % 6 8 9 10 10 11 
Витрати на маркетинг тис. грн 832,7 1378,09 2260,49 3446,34 4188,12 4794,63 
Витрати на рекламу тис. грн 811,22 1361,57 2236,9 3402,8 4023,51 4629,63 

ВАТ “ТЕМП” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 8590,0 9468,0 9571,6 8898,6 18519,0 20195,2 
Частка витрат % 5 6 6 7 9 9 
Витрати на маркетинг тис. грн 429,5 568,0 574,2 622,9 1666,7 1817,57 
Витрати на рекламу тис. грн 368,0 502,2 521,05 587,2 1428,0 1192,0 

ВАТ “Пригма-Прес” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 5632,3 4124,2 4250,5 8824,0 9893,0 11058,5 
Частка витрат % 3 2 4 8 10 10 
Витрати на маркетинг тис. грн 168,9 82,4 170,0 705,9 989,3 1105,85 
Витрати на рекламу тис. грн 123,2 58,0 158,2 675,23 902,35 1003,35 

ВАТ “АК “АДВІС” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 36076,0 35807,0 45809,0 44662,0 49484,0 – 
Частка витрат % 5 5 6 6 8 – 
Витрати на маркетинг тис. грн 1803,8 1790,3 2748,5 2679,7 3958,7 – 
Витрати на рекламу тис. грн 1752,1 1684,0 2597,2 2567,1 3867,2 – 
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Продовження таблиці 6.11 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВАТ “Шепетівський завод культиваторів” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 7213,0 4853,0 4852,0 4893,6 6137,0 8203,5 
Частка витрат % 8 5 5 5 6 6 
Витрати на маркетинг тис. грн 577,0 242,6 242,6 244,6 368,2 492,21 
Витрати на рекламу тис. грн 502,3 201,3 186,2 189,29 300,9 437,0 

ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 44687,5 72361,3 108539,0 72573,0 71092,0 72351,0 
Частка витрат % 8 9 11 7 7 8 
Витрати на маркетинг тис. грн 3575,0 6512,5 11939,2 5080,1 4976,4 5788,08 
Витрати на рекламу тис. грн 3325,0 6358,1 11759,0 4896,0 4850,23 5503,0 

Волочиський машинобудівний завод ВАТ “Мотор Січ” 
Дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн 15781,0 17995,0 14601,0 20430,0 21585,0 23875,0 
Частка витрат % 5 5 4 7 7 8 
Витрати на маркетинг тис. грн 789,0 899,7 584,0 1430,1 1510,9 1910,0 
Витрати на рекламу тис. грн 702,5 854,3 532,0 1352,0 1369,1 1765,0 
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Основними статтями бюджету за функціями рекламної діяль-
ності є адміністративні витрати (заробітна плата співробітників, на-
кладні витрати), витрати на придбання рекламного простору, мате-
ріальні витрати на виробництво рекламоносіїв. Досвід закордонних 
фірм пропонує наступний зразковий розподіл рекламних коштів: 

– закупівля засобів поширення реклами – 70–90 % бюджету; 
– адміністративні витрати – 5–10 %; 
– виробничі витрати – 5 %; 
– рекламні дослідження – до 15 %. 
Розподіл рекламного бюджету за територіями збуту продук-

ції припускає, зокрема, виділення асигнувань по країнах, регіонах, 
сегментах ринку. Необхідно також виділення частини бюджету на 
засоби поширення реклами. Наприклад, рекламний бюджет може 
розподілятися в такий спосіб: 

– реклама в пресі (30 %); 
– друкована реклама (15 %); 
– участь у виставках (15 %); 
– зовнішня реклама (12 %); 
– пряма поштова реклама (10 %); 
– сувенірна реклама (8 %); 
– непередбачені витрати (10 %). 
При розподілі рекламного бюджету доцільно деяку частину 

засобів направляти в резерв на випадок ускладнення ринкової ситуа-
ції, зниження попиту, необхідності варіювання засобами реклами. 

Нами проаналізована частка загальних витрат на маркетин-
гові дослідження та рекламу, які витрачають машинобудівні під-
приємства Хмельниччини (див. табл. 6.11) та зображено графічно 
динаміку зміни рівня витрат на маркетинг (див. рис. 6.12). 

Маркетинг як елемент СУЯ повинен виконувати такі функції: 
– врахувати вимоги ринкового попиту і запитів споживачів 

на основі комплексного дослідження ринків;  
– формувати технічну політику і проведення науково-до-

слідних і дослідно-конструкторських розробок;  
– визначати оптимальну номенклатуру виробів, що виробля-

ються, і структуру виробництва на основі економічного розрахунку; 
– продукувати власні ефективні рішення;  
– розробляти збутову політику, вибирати ефективні канали 

збуту, системи товароруху і стимулювання збуту. 
Реалізація виробів передбачає зворотний зв’язок із ринком 

для коригування розрахунків у маркетингових програмах. 
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Рис. 6.12. Структура витрат на маркетинг  
машинобудівних підприємств Хмельниччини 

 
Системний підхід до організації маркетингу є необхідною 

умовою для успішної діяльності підприємства на ринку. Він харак-
теризує підприємство, яке застосовує методологію маркетингу як 
відкриту складну систему, орієнтовану на ринок та зовнішнє сере-
довище. Саме завдяки маркетингу товаровиробник виявляє поточні 
і перспективні запити споживачів, формує перетворення купівель-
ної спроможності в конкретний попит на певний товар, досягає 
стійких тривалих зв’язків зі споживачами та потенційними партне-
рами [33, с. 214–215]. 

Специфіка виробництва та збуту продукції машинобудування 
визначає різноманітність конкретних схем маркетингової діяльності 
на підприємствах галузі. Проте, усі вони базуються на засадах: 

– вивченні стану і динаміки попиту споживачів та викорис-
танні отриманих даних у процесі розробки і прийняття рішень; 

– максимальному прилаштуванню виробництва до вимог 
ринку з метою поліпшення ефективності функціонування підпри-
ємства, критерієм якого виступає прибуток як узагальнюючий по-
казник його діяльності; 

– визначенні важелів впливу на ринок та попит споживачів. 
Таким чином, принципи маркетингу мають стати базовими 

для формування і запровадження СУЯ на підприємствах. 
Запровадження ефективної СУЯ на машинобудівних підпри-

ємствах має сприяти підвищенню якості та конкурентоспроможності 
продукції, а відтак більш повному задоволенню потреб споживачів.  
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На основі аналізу сучасного стану та тенденцій впрова-
дження і сертифікації СУЯ в Україні можна зазначити, що ефективна 
СУЯ забезпечує поліпшення показників діяльності підприємства і є 
джерелом економічних вигод.  

У процесі дослідження використання СУЯ машинобудів-
ними підприємствами Хмельниччини було встановлено, що її впро-
вадження та сертифікація позитивно впливають на діяльність під-
приємства загалом, спостерігається тенденція до покращення його 
техніко-економічних показників, зменшуються витрати на якість 
продукції, підвищується рівень рентабельності. 

Для підвищення ефективності застосування СУЯ та досяг-
нення ступеня максимального задоволення запитів споживачів за-
пропоновано використовувати інструментарій маркетингу на машино-
будівних підприємствах Хмельниччини. Також запропоновано ство-
рити на машинобудівних підприємствах маркетингові ради з якості 
для інтегрування маркетингових підходів в СУЯ. 

Оскільки для забезпечення довготривалих контактів з іно-
земними партнерами значна увага приділяється високій якості про-
дукції, яка забезпечується на підставі вивчення потреб і запитів 
споживачів та втіленні їх в реальній продукції, для вітчизняного 
товаровиробника суттєво зростає роль маркетингової служби в уп-
равління якістю продукції. Тому виникає потреба у створенні гнуч-
ких, ефективних маркетингових систем управління якістю, які б 
відповідали конкурентним умовам господарювання. 

Основними принципами маркетингової діяльності в кон-
тексті СУЯ мають стати: обґрунтований вибір стратегічних цілей 
діяльності й розвитку підприємств; ефективне поєднання вироб-
ництва інноваційної продукції, що випускається; комплексний під-
хід до узгодження цілей із ресурсами і можливостями підприємства, 
визначення шляхів для досягнення цілей; досягнення оптимального 
сполучення в управлінні підприємством елементів централізації й 
децентралізації. 
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Додаток А 
 
 

Таблиця А.1 
Фінансові результати діяльності промислових підприємств  
за видами діяльності машинобудування (2009 р.), млн грн [2] 

Підприємства, які одержали:  
прибуток збиток 

Вид  
промислової  
діяльності 
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Промисловість 34699,6 65,3 45903,0 34,7 11203,4 
Переробна  
промисловість 23853,0 66,2 30753,7 33,8 6900,7 
– машинобудування  1916,9 66,7 3895,1 33,3 1978,2 
– машини  
та устаткування 734,2 64,2 1478,3 35,8 860,0 
– електричне,  
електронне і оптичне 
устаткування 587,9 69,8 1124,7 30,2 536,8 
– транспортні засоби  
та устаткування 594,8 64,6 1292,1 35,4 697,3 
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Таблиця А.2 
Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) машинобудування  

у промисловості у діючих цінах відповідного року [2]  
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 

Сектор 
млн грн у % до 

підсумку млн грн у % до 
підсумку млн грн у % до 

підсумку млн грн у % до 
підсумку млн грн у % до 

підсумку
Промисловість 229634,4 100 289117,3 100 400757,1 100 468562,6 100 551729,0 100 
Переробна  
промисловість 155439,9 67,7 207906,3 71,9 306267,9 76,4 355079,9 75,8 405466,3 73,5 
з неї:           
Машинобудування 24492,2 10,7 35133,1 12,2 53569,3 13,4 59668,1 12,7 68730,6 12,5 
а) машини  
та устаткування  10292,2 4,5 13070,7 4,5 16988,5 4,3 20762,3 4,4 22423,2 4,1 
б) електричне,  
електронне та оптичне 
устаткування 6189,7 2,7 8352,2 2,9 16437,2 4,1 13530,5 2,9 15510,3 2,8 
в) транспортні засоби 
та устаткування 8010,3 3,5 13710,2 4,8 20143,6 5,0 25375,3 5,4 30797,1 5,6 
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Таблиця А.3 
Індекси обсягу продукції промисловості підприємств  

Хмельницької області за видами економічної діяльності  
(% до попереднього року) [3] 

Сектор 2005 2006 2007 2008 2009 
Всього 102,8 113,8 113,1 118,6 – 
Добувна промисловість 200,0 

рази 106,4 126,5 98,0 – 
Обробна промисловість 101,0 116,8 113,4 112,0 – 
у т.ч.: 
– харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарських продуктів 92,5 106,7 99,6 114,0 92,5 
– легка промисловість 107,6 107,8 117,7 91,7 – 
– виробництво деревини  
та виробів з деревини 171,5 74,0 122,8 112,2 – 
– целюлозно-паперова, поліграфічна 
промисловість; видавнича справа 93,8 67,6 240,0 53,8 – 
– хімічна та нафтохімічна промисловість 141,0 148,8 149,6 155,3 – 
– металургія та обробка металу 139,5 230,0 104,0 99,4 – 
– машинобудування, ремонт  
і монтаж машин і устаткування 107,8 115,2 122,8 112,6 115,2 
Виробництво та розподіл  
електроенергії, газу та води 108,7 105,2 108,5 148,8 – 

 

Таблиця А.4 
Виробництво основних видів промислової продукції машинобудування  

підприємствами Хмельницької області [3] 
Вид продукції машинобудування 2006 2007 2008 2009 

Котли центрального опалення,  
які працюють на газі, тис. шт. 27,2 95,7 132,4 154,3 
Дріт із сталі, т 513,0 2517,0 4803,0 9033,0 
Металоконструкції будівельні збірні, т 1865,6 1635,8 2173,0 3718,2 
Плуги відвальні, шт. 41 111 90 39 
Борони дискові, шт. 19 13 29 – 
Борони зубові, шт. 4550 9487 14688 8910 
Розпушувачі та культиватори, шт. 302 222 77 77 
Машини та механізми  
для приготування кормів, шт. 12 38 122 30 
Верстати для обробки дерева, шт. 74 157 88 68 
Машини та устаткування для виробництва 
хлібобулочних виробів, шт. 12 3 33 1 
Машини для обробки гуми або пластмас  
і виготовлення продукції з цих матеріалів, шт. 26 47 75 57 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Склад та характеристика втрат (втрачених вигод) за їх впливом на прибутковість підприємства 
Вид втрат  

(втрачених вигод) Характеристика втрат (втрачених вигод) 

Наявність штрафних 
санкцій до підприємства 

Попередньо встановлені виплати за певні порушення, які фіксовані, як правило у дого-
ворах у вигляді штрафів на певну суму за факт порушення, або залежно від обсягу і 
терміну невиконання зобов’язань, чи в інших варіантах 

Додаткові втрати внаслідок 
порушень узгоджених  
чи регламентованих дій  
з боку контрагента 

Несвоєчасна поставка сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що може при-
звести до додаткових витрат через простої, екстрену доставку потрібних матеріалів з 
інших джерел, їх заміну. Поставка неякісної продукції, що спричинює брак у виробництві, 
відповідно додаткові витрати тощо. Порушення нормального ритму виробництва, що спри-
чиняє неналежне виконання своїх обов’язків перед партнерами, унаслідок чого виника-
ють додаткові втрати у вигляді економічних санкцій (штрафів, відшкодування збитків) 

Втрата  
або пошкодження майна 

Може бути спричинений неналежним зберіганням і пакуванням продукції, несвоєчас-
ною її поставкою (наприклад, сировини для підприємств машинобудування) тощо 

Неналежне виконання 
контрагентами своїх 

зобов’язань 

Неодержаний прибуток (втрачена вигода) за належного виконання контрагентом своїх 
зобов’язань (величина зниження прибутку внаслідок вимушеного зменшення обсягу вироб-
ництва і продажу продукції, зміни її асортименту, зниження якості та ціни виробів тощо) 

Простої і форсування 
виробництва 

Виникнення додаткових витрат на виплати працівникам за час вимушеного простою, до-
плати за надурочну роботу, роботу у вихідні (святкові) дні згідно з чинним законодавством, 
інші додаткові витрати (електроенергії, інструменту тощо), витрати на оплату санкцій 
контрагентам за порушення термінів (графіків) поставки продукції чи виконання робіт 

Заміна матеріалів 
і комплектуючих виробів 

Додаткові витрати внаслідок зміни ціни та кількості матеріалів і комплектуючих виро-
бів, обчислені як різниця урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Можливі 
додаткові витрати на оплату праці (при підвищенні трудомісткості операцій) та інші 
експлуатаційні потреби (електроенергію, інструмент, підготовку матеріалів тощо) 
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Продовження таблиці Б.1 
Вид втрат  

(втрачених вигод) Характеристика втрат (втрачених вигод) 

Усунення недоліків 
в одержаній продукції 

(виконаній роботі) 

Додаткові витрати на оплату праці працівників (з нарахуваннями на неї) та матеріали 
щодо усунення недоліків у продукції і доведення її параметрів до належного рівня 
(нескладний ремонт, заміна дефектних деталей, усунення зовнішніх недоліків), а також 
інші експлуатаційні витрати, пов’язані з виконанням операцій 

Повернення  
неякісної продукції 

Витрати на доставку продукції до підприємства-замовника, вивантаження, зберігання і 
повернення; витрати на монтаж і демонтаж складної продукції 

Брак  
від прихованих дефектів 

отриманих запасів 

Збитки від внутрішнього браку дорівнюють виробничій, а від зовнішнього – повній 
собівартості забракованої продукції, зменшеній на виручку від її продажу. Можливі 
санкції від споживача за продаж продукції з прихованими дефектами, а також утрата 
прибутку у разі зменшення обсягу виробництва 

Доставка продукції 
прискореним способом 

Виникають додаткові витрат, що являють собою різницю між фактичними транспорт-
ними витратами на доставку продукції прискореним способом і витратами на транспо-
ртування способом, передбаченим договором 

Зміна постачальника  
чи вимушене виготовлення 

продукції 

Додаткові витрати, пов’язані з вимушеною купівлею продукції іншого контрагента або 
з її виготовленням у власному виробництві, обчислюються порівнянням її вартості 

Зміна асортименту продукції
і зниження її якості 

Сума збитків визначається зменшенням прибутку внаслідок негативного впливу ціново-
го фактора. Можливі санкції за порушення умов договору і додаткові витрати на гаран-
тійне обслуговування продукції зниженої якості 

Втрати від участі  
в капіталі підприємств 

Втрати виникають внаслідок збиткової діяльності об’єкта  інвестування відповідно до 
частки підприємства у власному капіталі попереднього 

Зменшення обсягу  
виробництва продукції 
внаслідок порушення  
договірних зобов’язань 

Цей наслідок порушень договірних зобов’язань призводить до зменшення прибутку 
(втраченої вигоди). Крім цього, можливі санкції за неналежну кількість поставки про-
дукції через зменшення обсягу її виробництва 
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Додаток В 
 

Сильні та слабкі сторони підприємств 
Таблиця В.1 

Матриця SWOT-аналізу прибутковості ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”,  
ВАТ “Укрелектроапарат” та ВАТ “АК АДВІС” 

Фактор зовнішнього оточення Фактор внутрішнього середовища 
1 2 3 
 Сили (С) 

1) наявність потужного парка обладнання;  
2) наявність виробничих площ; 
3) наявність кваліфікованого промислово-виробничого
персоналу; 
4) наявність незадіяних потужностей з виробництва
продукції машинобудування;  
5) діяльність керівництва по модернізації виробничих 
і технологічних процесів; 
6) здатність керівництва до гнучких змін в галузі внут-
рішньої політики та застосуванню кардинально нових 
методів щодо підвищення прибутковості підприємства; 
7) працелюбність та наполегливість керівника під-
приємства щодо підвищення прибутковості; 
8) творчий потенціал працівників фінансового 
відділу та бухгалтерії; 
9) наявність джерел фінансування; 
10) виробництво ексклюзивних видів продукції  
машинобудування; 
11) достатньо стійка конкурентна позиція  
на вітчизняному ринку продукції машинобудування 

Слабкості (Сл) 
1) нераціональна структура управління прибутковістю; 
2) відсутність цілеспрямованої роботи щодо пошуку  
ринків збуту; 
3) відсутність чітко сформульованої стратегії підвищення 
прибутковості; 
4) наявність затратного механізму виробництва продукції 
машинобудування;. 
5) відсутність методологічної основи по дослідженню  
прибутковості;  
6) відсутність методики аналізу прибутковості; 
7) відсутність чіткої фінансової політики;  
8) відсутність системи стимулювання праці; 
9) нераціональна система обліку та бюджетування; 
10) відсутність науково-технічних розробок; 
11) відсутність засобів на фінансування покращань  
продукції, що випускається; 
12) відсутність злагодженої роботи підрозділів; 
13) низький рівень технологічної озброєності виробництва; 
14) низький рівень маркетингової діяльності щодо рекла-
ми і просуванню продукції машинобудування на ринку;  
15) низький рівень амортизації основних фондів; 
16) низький рівень запасу фінансової міцності 

Поле СіВ Поле СлВ Вигоди (В) 
1)  відшкодування раніше списаних акти-
вів; 
2)  отримання від юридичних та фізичних  
осіб штрафів, пені, неустойки 

1)  пошук винуватців та можливостей відшкодування 
раніше списаних активів; 
2)  посилення контролю за станом використання  
штрафних санкцій до контрагентів 

1)  організація цілеспрямованої роботи по розробці політики 
використання інформації про минулі події для підвищен-
ня прибутковості підприємства 
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Продовження таблиці В.1 
1 2 3 

Поле СіМ Поле СіМ Можливості (М) 
1) сприяння місцевих органів влади розвитку
підприємств машинобудування; 
2) низка можливостей для підприємництва 
в машинобудуванні з боку державного  
законодавства; 
3) достатньо високий рівень державної під-
тримки інвестиційних і інноваційних проектів;
4) сприятлива кредитна політика держави; 
5) відносно невисокий рівень інфляції; 
6) розширення кордонів ринка сировини  
у галузі; 
7) розширення ринку праці; 
8) розвинута мережа посередницьких  
організацій; 
9) політика фінансового і організаційного 
сприяння вітчизняним виробникам; 
10) зростання рівня розвитку банківської  
системи (системи кредитування); 
11) зростання технічного рівня  
інформаційних комунікацій в галузі; 
12) розгалуженість та насиченість транспорт-
ної мережі; 
13) раціоналізація організаційної структу-
ри підприємства; 
14) раціоналізація розподілу фінансів  
по підрозділам підприємства; 
15) зростання рівня наукової організації  
процесу виробництва; 
16) здача в оренду вільних виробничих  
площ та обладнання, що простоює; 
17) удосконалення внутрішньої  
комунікативної мережі; 
18) розробка нових видів продукції  
машинобудування; 
19) диверсифікація на зарубіжний ринок 

Стратегічне реагування СіМ 
1) розробка стратегії оптимізації прибутковості під-
приємства в контексті загальної стратегії розвитку, 
адекватної економічній ситуації на дворічний період; 
2) раціоналізація організаційної структури за рахунок 
здатності керівництва до гнучкого мислення в галузі 
внутрішньої політики та схильності до використання 
новітніх методів щодо вирішення задач підвищення 
прибутковості; 
3) розробка нового та модифікація наявного асорти-
менту продукції машинобудування за рахунок  
творчого потенціалу співробітників підприємства; 
4) розширення ринку сировини в галузі; 
5) отримання банківських кредитів на науково-технічні
розробки; 
6) раціоналізація розподілу фінансів по підрозділам за 
рахунок здатності керівництва до гнучких змін в га-
лузі внутрішньої політики і застосуванню прогресив-
них методів вирішення задач; 
7) удосконалення внутрішньої комунікативної мере-
жі, ведення обліку та бюджетування, що також буде 
сприяти раціоналізації розподілу фінансів по підроз-
ділам, а також зростання технічного рівня; 
8) диверсифікація на зарубіжний ринок за рахунок 
оновлення та модифікації асортименту продукції 
машинобудування; 
9) здача в оренду вільних виробничих приміщень  
за рахунок вільних виробничих площ; 
10) здача в оренду обладнання, що простоює,  
за рахунок наявності потужного парку обладнання 

Стратегічне реагування СіМ 
1) організація цілеспрямованої роботи з інвестиційно- 
інноваційного розвитку підприємства; 
2) розробка чіткої політики підвищення прибутковості за 
рахунок формування стратегії оптимізації прибутковості 
підприємства в контексті до загальної стратегії, що 
адекватна економічній ситуації; 
3) раціоналізація структури управління прибутковістю  
машинобудівного підприємства; 
4) використання наукових методик для розрахунку і  
аналізу економічних показників прибутковості в контексті 
аналізу господарської діяльності підприємства; 
5) заміна витратного механізму виробництва на більш  
раціональний механізм за рахунок підвищення рівня 
наукової організації процесу виробництва; 
6) покращання системи стимулювання праці за рахунок 
раціоналізації розподілу фінансів по підрозділам, а також 
під впливом кредитної політики держави; 
7) підвищення рівня узгодженої роботи підрозділів за ра-
хунок удосконалення внутрішньої комунікативної мережі; 
8) підвищення рівня інтенсивності маркетингової діяльності 
по рекламі й просуванню продукції на ринку за рахунок ра-
ціоналізації організаційної структури підприємства й 
зростанню технічного рівня інформаційних комунікацій в 
галузі; 
9) зростання рівня амортизації основних фондів за раху-
нок підвищення рівня наукової організації процесу вироб-
ництва й раціоналізації розподілу фінансів за підрозділа-
ми підприємства; 
10) зростання рівня прибутковості за рахунок використання 
політики фінансового та організаційного сприяння машино-
будівним підприємствам, загального вивільнення грошо-
вих коштів в результаті модернізації виробничих проце-
сів, здачі в оренду вільних виробничих площ та облад-
нання, що простоює 
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Продовження таблиці В.1 
1 2 3 

Поле СіЗ Поле СлЗ Загрози (З) 
1) зростання вартості основних фондів  
в галузі; 
2) посилення залежності від законодавчих 
та економічних обмежень; 
3) зростання рівня мобільності населення; 
4) зростання рівня конкуренції з боку  
виробників продукції машинобудування; 
5) втрата ринків збуту продукції машино-
будування; 
6) висока насиченість ринку продукції  
машинобудування; 
7) послаблення конкурентної позиції  
у галузі та на ринку продукції машино-
будування; 
8) скорочення виробництва ексклюзивних 
видів продукції машинобудування; 
9) скорочення кваліфікованих співробіт-
ників промислово-виробничого персоналу;
10) посилення фінансового тиску; 
11) скорочення загальної кількості спожи-
вачів продукції машинобудування 

Стратегічне реагування СіЗ 
1) посилення конкурентної позиції на ринку продукції 
машинобудування за рахунок розробки нових чи мо-
дернізації наявних видів машинобудівної продукції; 
2) утримання ринків збуту продукції машинобудування
шляхом підвищення її рентабельності за рахунок 
модернізації виробничих процесів виготовлення про-
дукції машинобудування і розвитку мережі її реаліза-
ції; 
3) скорочення виробництва продукції машинобуду-
вання можна уникнути шляхом розширення ринків 
збуту через участь та отримання тендерів в медичних, 
військових, навчальних організаціях та установах; 
4) погрози підвищення рівня конкуренції з виробництва
продукції машинобудування і перенасиченості ринку 
їх збуту можна знизити за рахунок підвищення якості 
цієї продукції; 
5) скорочення загальної кількості споживачів продук-
ції машинобудування можна зупинити шляхом 
зниження цін на вироблену продукцію за рахунок 
зниження її собівартості шляхом модернізації проце-
сів виробництва продукції машинобудування 

Стратегічне реагування СлЗ 
1) страхування ризиків при складанні угод з партнерами 
для послаблення загрози виникнення кризи прибутковості; 
2) організація цілеспрямованої роботи з підвищення при-
бутковості підприємства на основі здатності керівництва 
до гнучкого економічного мислення і застосування кардина-
льно нових методів при вирішенні складних економічних 
задач; 
3) підвищення рівня наукової організації процесу вироб-
ництва (модернізація виробничих процесів, заміна витрат-
ного механізму виробництва продукції на більш рентабель-
ний), вироблення загальної стратегії у відповідності до 
економічної ситуації, що включає між функціональну стра-
тегію оптимізації прибутковості, будуть перешкоджати 
виникненню прибутковості на підприємстві; 
4) погрозу високого рівня плинності працівників, яка спри-
чиняє скороченню співробітників різних рівнів кваліфіка-
ції, і погрозу скорочення кваліфікованих працівників можна 
зм’якшити шляхом поширення на підприємстві системи 
стимулювання праці шляхом раціоналізації розподілу фі-
нансів по підрозділах підприємства та використанням  
сприятливої кредитної політики держави 

Поле СіУ Поле СлУ Втрати (У) 
1) сплата штрафних санкцій по податку на 
прибуток, по внесках на соціальне страху-
вання 

Стратегічне реагування СіУ 
1) введення матеріальної відповідальності за прорахунки
у своєчасних розрахунках за податками з бюджетом; 
2) підвищення кваліфікаційного рівня облікових пра-
цівників 

Стратегічне реагування СіУ 
1) поширення на підприємстві персональної відповідаль-
ності за ведення податкового обліку  
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Таблиця В.2 
Матриця загроз зниження прибутковості для ВАТ “Красилівський 
машинобудівний завод”, ВАТ “Укрелектроапарат” і ВАТ “АК “АДВІС” 

Можливі наслідки Імовірність 
реалізації 
загрози Руйнування Критичне 

становище 
Важке  

становище Незначні 

Висока ПОЛЕ ВР  
(10) 

ПОЛЕ ВК 
(5) (9) (11) 

ПОЛЕ ВВ 
(1) (3) (4) (7) 
(8) 

ПОЛЕ ВН 
(2) (6) 

Середня ПОЛЕ СР ПОЛЕ СК ПОЛЕ СВ ПОЛЕ СН 
Низька ПОЛЕ НР ПОЛЕ НК ПОЛЕ НВ ПОЛЕ НН 

 

Матриця втрати прибутковості  
для ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”,  
ВАТ “Укрелектроапарат” і ВАТ “АК “АДВІС” 

Можливі наслідки Імовірність 
реалізації 
втрати Руйнування Критичне 

становище 
Важке  

становище Незначні 

Висока ПОЛЕ ВР ПОЛЕ ВК ПОЛЕ ВВ 
(1) 

ПОЛЕ ВН 

Середня ПОЛЕ СР ПОЛЕ СК ПОЛЕ СВ ПОЛЕ СН 
Низька ПОЛЕ НР ПОЛЕ НК ПОЛЕ НВ ПОЛЕ НН 

 

Матриця можливостей підвищення прибутковості  
для ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”,  
ВАТ “Укрелектроапарат” і ВАТ “АК “АДВІС’ 

Вплив Імовірність 
використання 
можливості  Сильний Помірний Незначний 

Висока ПОЛЕ ВС 
(5)(6)(8)(15)(16)(19)

ПОЛЕ ВП 
(10)(12)(13) 

ПОЛЕ ВН 

Середня ПОЛЕ СС 
(4)(11)(14)(17)(18) 

ПОЛЕ СП 
(1)(2) 

ПОЛЕ СН 

Низька ПОЛЕ НС 
(3)(7)(9) 

ПОЛЕ НП 
 

ПОЛЕ НН 

 

Матриця вигод підвищення прибутковості  
для ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”,  
ВАТ “Укрелектроапарат” та ВАТ “АК “АДВІС” 

Вплив Імовірність  
використання 

вигоди  Сильний Помірний Незначний 

Висока ПОЛЕ ВС ПОЛЕ ВП 
(1) (2) 

ПОЛЕ ВН 

Середня ПОЛЕ СС ПОЛЕ СП ПОЛЕ СН 
Низька ПОЛЕ НС ПОЛЕ НП ПОЛЕ НН 
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Додаток Г 
Таблиця Г.1 

Показники прибутковості в “золотому правилі економіки” підприємств машинобудування  
відповідно до стратегій зростання та скорочення, тис. грн* 

Рік Темп зростання Ранг Оптималь-
ний ранг 

Показник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” (допустима життєствердна якість прибутковості) 

Реінвестований прибуток 2152 246 –275 –775,5 167,3 410,0 0,11 –1,12 –2,82 0,22 2,45 8 9 8 8 2 1 1 
Чистий прибуток 2247 246 –275 –775,5 167,3 410,0 0,11 –1,12 –2,82 0,22 2,45 9 10 9 9 3 2 2 
Прибуток від основної діяльності –470 993 –11,0 2039,4 –499,1 3410,0 2,11 –0,01 185,3 –0,24 6,83 2 7 1 10 1 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування 2247 255 –20 –511,5 381,2 658,0 0,11 –0,08 –25,58 0,74 1,73 10 8 10 7 6 4 4 
Валовий прибуток  1062 3157 2690 4869,9 4466,4 9222,0 2,97 0,85 1,81 0,92 2,06 1 6 3 6 4 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 11818 18107 26943 37778,9 57754,6 87394,6 1,53 0,48 1,40 1,52 1,51 3 1 5 3 7 6 6 
Оборотні активи 8352 8435,5 9864,5 15667,8 24390,6 36476,5 1,01 1,17 1,59 1,56 1,50 4 3 4 2 8 7 9 
Власний капітал 28960 29649 29882 29298,5 28391,1 28676,0 1,02 1,02 0,98 0,97 1,02 5 4 7 5 10 8 7 
Активи 32170 32832 33674 37752 45942,8 61403,5 1,02 1,02 1,12 1,22 1,34 6 5 6 4 9 9 8 
Позичкові засоби 3210 3183 3792 8453,8 17551,7 32731,8 0,99 1,19 2,23 2,08 1,86 7 2 2 1 5 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання 

– – – – – – – – – – – –0
,1

88
 

–0
,8

06
 

–0
,3

70
 

–0
,8

54
 

0,
74

5 

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 

–0
,1

94
 

–0
,8

42
 

–0
,4

30
 

–0
,9

15
 

0,
76

3 

× × 

ВАТ “Укрелектроапарат” (допустима життєствердна якість прибутковості) 
Реінвестований прибуток 2348 1277 828 135 –166,0 1520,0 0,54 0,65 0,16 –1,23 9,15 8 9 10 10 1 1 1 
Чистий прибуток 3620 1277 955 890 –166,0 1520,0 0,35 0,75 0,93 –0,19 9,15 10 8 9 9 2 2 2 
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Продовження таблиці Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Прибуток від основної діяльності 8557 5052 5812 9469 8041,0 10340,0 0,59 1,15 1,63 0,85 1,29 7 3 3 7 6 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування 4621 1823 997 4081 1162,0 2932,0 0,39 0,55 4,09 0,28 9,15 9 10 1 8 3 4 4 
Валовий прибуток  15315 12268 13727 19542 19503 24920 0,80 1,12 1,42 1,00 1,28 6 4 5 5 7 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 63685 64523 82576 132605 163642 87394,6 1,01 1,28 1,61 1,23 1,44 1 1 4 3 4 6 6 
Оборотні активи 19630 18347 19485 26262 37088 44593 0,93 1,06 1,35 1,41 1,20 4 5 6 2 8 7 9 
Власний капітал 34651 33885 28556 28498 27278 26863 0,98 0,84 0,76 0,96 0,98 2 7 8 6 10 8 7 
Активи 42433 40880 37390 44161 54592 65178 0,96 0,91 1,18 1,24 1,19 3 6 7 4 9 9 8 
Позичкові засоби 7788 6994 8838 15664 27259 37760 0,90 1,26 1,57 1,74 1,38 5 2 2 1 5 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання – – – – – – – – – – – –0

,73
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,45
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0,
70

9 

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 
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0,
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2 

× × 

ВАТ “Завод “Строммашина” (оптимальна життєствердна якість прибутковості) 
Реінвестований прибуток –392,6 –570,8 –348,3 –348,0 98,6 121,4 –1,45 –0,68 –1,0 0,28 1,23 8 10 7 9 4 1 1 
Чистий прибуток –392,6 –570,8 –348,3 –348,0 134,1 121,4 –1,45 –0,61 –1,0 0,38 0,90 9 7 8 8 9 2 2 
Прибуток від основної діяльності –311,8 –280,1 –167,3 –310,9 –25,5 70,8 –0,90 –0,61 –1,86 –0,08 2,76 7 8 10 10 1 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування –392,6 –570,8 –348,3 –348,0 143,1 121,4 –1,45 –0,61 –1,0 0,41 0,85 10 9 9 7 10 4 4 
Валовий прибуток  93,6 66,2 206,6 192,2 499,8 722,2 0,71 3,12 0,93 2,60 1,44 5 2 5 1 3 5 5 
Чистий доход від реалізації продукції 429,5 197,8 1287,6 940,5 1918,7 3139,1 0,46 6,91 0,73 2,04 1,63 6 1 6 3 2 6 6 
Оборотні активи 7780 7773 7984,2 8175,7 8470,9 9187,8 1,00 1,02 1,15 1,03 1,08 1 3 2 4 5 7 9 
Власний капітал 40572 37175 29277 28509 27443,0 26372,8 0,92 0,79 0,97 0,97 0,95 2 5 4 5 7 8 7 
Активи 40670 37253 29342 28669 28111,5 27070,8 0,92 0,79 0,98 0,98 0,96 3 6 3 6 8 9 8 
Позичкові засоби 98,0 78,0 65,2 154,4 668,0 698,0 0,80 0,83 2,36 2,38 1,89 4 4 1 2 6 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання – – – – – – – – – – – –0
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,8

42

–0
,6

60

0,
15

2 

× × 

– стратегії скорочення – – – – 
 
– – – – – – – 

–0
,8

18
 

–0
,6

38
 

–0
,8

79
 

–0
,6

97
 

0,
00

9 

× × 

 



 
Додатки 

 

 347

Продовження таблиці Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ВАТ “ТЕМП” (неприйнятна ілюзорна якість прибутковості) 
Реінвестований прибуток –0,4 –48,0 –358,9 –397,7 232,3 519,7 –120 –7,48 –1,11 0,58 2,24 8 8 8 6 1 1 1 
Чистий прибуток –0,4 –48,0 –358,9 –397,7 232,3 519,7 –120 –7,48 –1,11 0,58 2,24 9 9 9 7 2 2 2 
Прибуток від основної діяльності –822,8 –1618 –1721,6 –1189,3 –1458,5 –1249,5 –1,97 –1,06 –0,69 –1,23 –0,86 7 7 7 10 10 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування –0,4 –48,0 –358,9 –397,7 232,0 519,7 –120 –7,48 –1,11 0,58 2,24 10 10 10 8 3 4 4 
Валовий прибуток  1721,1 1389,3 805,1 1304,3 1250,1 1180,6 0,81 0,58 1,62 0,96 0,94 6 6 1 3 5 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 7631,4 6541,8 6418,2 8149,0 9116,6 9097,6 0,86 0,98 1,27 1,12 0,99 5 3 2 2 4 6 6 
Оборотні активи 5910,1 6333,0 6679,3 7737,2 9445,3 8630,4 1,08 1,05 1,16 1,22 0,91 1 2 3 1 6 7 9 
Власний капітал 31267 30474 27467,2 24226,0 21632,2 17700,5 0,97 0,90 0,88 0,89 0,82 2 5 4 4 8 8 7 
Активи 34482 33372 30863,0 26677,2 22780,4 18693,0 0,97 0,92 0,86 0,85 0,82 3 4 5 5 9 9 8 
Позичкові засоби 3215,1 2926,9 3395,9 2450,8 1148,3 992,4 0,91 1,16 0,72 0,47 0,86 4 1 6 9 7 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання – – – – – – – – – – – –0

,7
94

–0
,8

60

–0
,4

48

–0
,2

36

0,
64

1 

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 

–0
,8

30
 

–0
,7

50
 

–0
,5

27
 

–0
,3

21
 

0,
58

2 

× × 

ВАТ “АК “АДВІС” (неприйнятна обнадійлива якість прибутковості) 
Реінвестований прибуток –2849 –874 –306 –112 –831 –610 –0,31 –0,35 –0,40 –6,81 –0,73 8 8 8 8 9 1 1 
Чистий прибуток –2849 –874,0 –306,0 –112,0 –831 –610 –0,31 –0,35 –0,40 –6,81 –0,73 9 9 9 9 10 2 2 
Прибуток від основної діяльності –1470 –2082 269,0 –98,0 –727,0 693,0 –1,42 0,12 –0,36 –7,42 0,95 10 7 7 10 6 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування –2827 –814,0 –306,0 –122,0 –803,0 –578,0 –0,29 –0,38 –0,40 –6,58 –0,72 7 10 10 7 8 4 4 
Валовий прибуток  2177 2432,0 4000,0 4169,0 3550,0 5252,0 1,12 1,64 1,04 0,85 1,48 3 1 2 6 1 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 20267 27201 24775,0 33314,0 32334,0 41540,0 1,34 0,91 1,34 0,97 1,28 1 4 1 1 2 6 6 
Оборотні активи 19216 187295 15824,0 14286,5 13925 14019,5 0,97 0,84 0,90 0,97 1,01 6 5 3 2 4 7 9 
Власний капітал 50210 50318 47942,5 43229 40402 37703 1,01 0,95 0,90 0,93 0,93 5 2 4 3 7 8 7 
Активи 72483 74363 68330,0 59316,5 54499 53002,5 1,02 0,92 0,87 0,91 0,97 4 3 5 4 5 9 8 
Позичкові засоби 20950 24044 20120,5 16087 14095 15299,1 1,15 0,84 0,79 0,87 1,08 2 6 6 5 3 10 10 
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Продовження таблиці Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання 

– – – – – – – – – – – –0
,7

21
 

–0
,5

88
 

–0
,5

03
 

–0
,6

56
 

–0
,5

15
 

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 

–0
68

4 

–0
,4

06
 

–0
,6

30
 

–0
,7

03
 

–0
,5

64
 

× × 

ВАТ “Термопластавтомат” (неприйнятна безперспективна якість прибутковості)  
Реінвестований прибуток –2054 –4045 –4990,9 –5481,6 –1880,2 –2753,3 –1,97 –1,23 –1,10 –2,10 –0,23 8 7 6 9 6 1 1 
Чистий прибуток –2054 –4045 –4990,9 –5481,6 –1880,2 –2753,3 –1,97 –1,23 –1,10 –2,10 –0,23 9 8 7 10 7 2 2 
Прибуток від основної діяльності –2737 –3851 –4441,8 –5121,5 –3408,1 –4384,0 –1,41 –1,15 –1,15 –0,66 –1,29 7 6 9 8 9 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування –2054 –4045 –4990,9 –5436,6 –1877,6 –2715,1 –1,97 –1,23 –0,10 –0,34 –1,45 10 9 8 7 10 4 4 
Валовий прибуток  1417 –26,0 –1052,3 –1403,8 524,5 –311,2 –0,02 –40,5 –1,33 0,37 –0,59 6 10 10 6 8 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 15583 9776,0 9216,0 11037,3 9956 11224 0,62 0,94 1,97 0,90 1,13 5 2 1 2 1 6 6 
Оборотні активи 12835 12388 11701 11210,9 10354,2 10816,8 0,96 0,94 0,96 0,92 1,04 3 3 3 1 2 7 9 
Власний капітал 45780 44966 42109,6 36870,2 32124,8 29174,5 0,98 0,94 0,87 0,87 0,91 1 4 5 4 5 8 7 
Активи 51820 50673 48257,1 43090,7 37696,4 35020,4 0,98 0,98 0,89 0,87 0,93 2 1 4 5 4 9 8 
Позичкові засоби 6040 5701 6147,6 6220,6 5571,6 5846,0 0,94 0,94 1,01 0,90 1,04 4 5 2 3 3 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до: 
– стратегії зростання – – – – – – –  – – – –0

,8
30

–0
,6

27

–0
,6

12
 

–0
,7

94

–0
,6

00

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 

–0
,9

15
 

–0
,6

12
 

–0
,6

48
 

–0
,8

75
 

–0
,6

91
 

× × 

ВАТ “Старокостянтинівський завод “Металіст” (неприйнятна безперспективна якість прибутковості)  
Реінвестований прибуток –466 –704,8 –412,5 –32,8 146,9 –223,7 –1,51 –0,58 –0,08 4,48 –1,52 8 7 8 1 8 1 1 
Чистий прибуток –466 –704,8 –412,5 –32,8 146,9 –223,7 –1,51 –0,58 –0,08 4,48 –1,52 9 8 9 2 9 2 2 
Прибуток від основної діяльності –597 –890,1 –622,2 –494,6 –37,3 –294,2 –1,49 –0,70 –0,79 –0,08 –7,89 7 10 10 10 10 3 3 
Прибуток від звичайної діяльності 
до оподаткування –466 –704,8 –432,5 –32,8 

 
195,9 –223,7 –1,51 –0,61 –0,07 4,48 –1,14 10 9 7 3 7 4 4 
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Продовження таблиці Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Валовий прибуток  61 –172,3 188,3 422 1305,6 2433,1 –0,38 1,09 2,24 3,09 1,86 6 2 1 4 1 5 5 
Чистий доход (виручка)  
від реалізації продукції 2408 2942,3 6566,6 9113,0 12010,2 17974,4 1,22 2,23 1,39 1,32 1,42 1 1 2 5 3 6 6 
Оборотні активи 1821,31867,4 1977,9 2406,5 3011,4 4176,9 1,02 1,06 1,21 1,25 1,38 2 3 3 6 4 7 9 
Власний капітал 19523 19364 18817,6 18588,2 18721,1 18755,1 0,99 0,97 0,99 1,01 1,00 3 4 4 7 6 8 7 
Активи 20510 20238 19635,8 19735,5 19853,9 20558,8 0,99 0,97 0,99 1,01 1,04 4 5 5 8 5 9 8 
Позичкові засоби 997,0 803,2 732,3 1056,2 1006,3 1629,6 0,81 0,91 0,95 0,95 1,62 5 6 6 9 2 10 10 
Коефіцієнти кореляції відповідно до:
– стратегії зростання 

– – – – – – – – – – – –0
,7

94
 

–0
,5

33
 

–0
,5

27
 

0,
66

1 

–0
,6

61
 

× × 

– стратегії скорочення – – – – – – – – – – – 

–0
,5

24

–0
,5

15

–0
,5

36

0,
62

4 

–0
,6

96

× × 

 

*Складено авторами за даними [Звітність емітентів 2001–2006 рр. – http://www.smida.gov.ua]. 
 

Примітка. *Розрахунки темпів зростання показників здійснені за методикою [82]. 
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Додаток Д 
 

Організаційно-управлінська структура 

 
ВМ – відділ маркетингу; 
ФБ – фінансовий відділ; 
ВЕУП – відділ економ. управління підприємством; 
ВК – відділ кадрів; 
ЮВ – юридичний відділ; 

ВО – відділ охорони; ТВ – технічний відділ; 
ВПіГО – відділ побут. і господ. обслуговування; 
ВОПІТБ – відділ охор. праці і техніки безпеки; 
ВКВОЗ – відділ контр. виробн. та видання замовлень;  
СКТБ – спец. конструкторського-технічне бюро 

ТВПЗ – техн. відділ програмного забезпечення; 
УПП – управління продажу продукції;  
ВМТЗК – від. матер.-техніч. забезпеч. комплектування; 
ВКТ – відділ технічного контролю; 
СП – спецвідділ підприємства 

 

Рис. Д.1. Організаційна структура управління ВАТ “АК “АДВІС” 
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Рис. Д.2. Організаційна структура управління ДП “НОВАТОР” 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1 

Вихідні дані факторних показників (хі) для кореляційного аналізу  
машинобудівних підприємств Хмельниччини (2007–2009 рр.) 

Фактор впливу на оргструктуру управління Підприємс-
тво X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
1 1639,1 3864,0 5727,0 774401,0 837,7 1742,3 198,3 
2 3573,1 6109,9 5693,0 774401,0 1045,8 6909,0 1199,8 
3 2403,1 2568,0 5641,0 777280,0 1225,8 589,0 749,6 
4 2337,0 3868,4 5597,0 781629,0 1129,2 1205,0 1354,7 
5 26024,0 34683,0 5429,0 786254,0 10369,4 12903,3 9640,0 
6 29795,0 52246,0 5416,0 791966,0 10548,6 19066,9 11278,0 
7 20619,0 69204,0 5402,0 789946,0 12164,2 25151,4 18399,0 

 

Графіки впливу кожного фактора в динаміці (хі, і = 1, 2, 3, 
4, 5, 6) на результат (Y). 
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Рис. Е.1 – Взаємозв’язок динаміки обсягу продажів і прибутку 
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Рис. Е.2 – Взаємозв’язок динаміки виручки від реалізації і прибутку 
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Додаток Ж 
 

Таблиця Ж.1 
Методика розрахунку рівня інформаційної відкритості підприємств 

Показник Методика оцінки 
Наявність та інформаційна наповненість веб-сайту: 
− інформація про діючу політику відносин із органами влади  
(сплата податків, участь у реалізації місцевих програм) 
− інформація про діючу політику відносин із споживачами  
(представлення продукції підприємства, діюча система  
управління якістю, гарантійне обслуговування) 
− інформація про діючу політику відносин з працівниками  
(система оплати праці, умови та безпека праці, соціальні гарантії 
та пільги, політика працевлаштування, система управління) 
− інформація про діючу політику відносин із постачальниками 
(вимоги до партнерів, принципи співпраці) 
− інформація про діючу політику відносин з акціонерами (повно-
важення загальних зборів, політика щодо виплати дивідендів, 
інформація про результати проведення останніх зборів) 
− інформація про соціальні акції 

Значення кожного 
з шести показників 

визначається 
наступним чином: 

 

1 – за наявності; 
 

0 – за відсутності 

Інтегральний показник рівня інформаційної відкритості підприємства: 

1

1 і

іПв с П
і

− = ∑ ,  

де і – якісний показник, відповідно до загальної кількості якісних показників; 
∑Пі – сума значень якісних показників 

Висвітлення діяльності підприємства у друкованих ЗМІ 
− інформація про результати роботи підприємства 
− інформація про діючу політику відносин із органами влади  
(сплата податків, участь у реалізації місцевих програм) 
− інформація про діючу політику відносин із споживачами  
(представлення продукції підприємства, діюча система управління 
якістю, гарантійне обслуговування) 
− інформація про діючу політику відносин з працівниками  
(система оплати праці, умови та безпека праці, соціальні гаран-
тії та пільги, політика працевлаштування, система управління, 
діяльність профспілок) 
− інформація про діючу політику відносин із постачальниками 
(вимоги до партнерів, принципи співпраці) 
− інформація про діючу політику відносин з акціонерами  
(повноваження загальних зборів, політика щодо виплати диві-
дендів, інформація про результати проведення останніх зборів) 
− інформація про соціальні акції 

Значення кожного  
з шести показників 

визначається  
наступним чином: 

 

     Тираж      
Чисельність  
населення 

(за позитивного  
відгуку); 

 

     Тираж      
Чисельність  
населення 

(за негативного  
відгуку); 

 

0 – за відсутності 

Інтегральний показник інформаційної відкритості підприємства 

1

1 і

іПзмі П
і

= ∑ ,  

де і – якісний показник, відповідно до загальної кількості якісних показників; 
∑Пі – сума значень якісних показників 

 

 

+ , 

 

– , 
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Додаток И 
 

Оцінка економічної відповідальності машинобудівних підприємств Хмельниччини 
 

Таблиця И.1 
Результати розрахунку показників економічної відповідальності окремих машинобудівних підприємств 

ВАТ “АК “АДВІС” ВАТ  
“Укрелектроапарат” 

ВАТ  
“Кам’янець-Подiльський 
електромеханiчний завод” Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Аналіз майнового стану підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,541 0,569 0,590 0,614 0,641 0,616 0,611 0,615 0,567 0,566 0,631 0,649 0,660 0,676 0,707 
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,045 0,068 0,007 0,023 0,108 0,062 0,073 0,063 0,164 0,122 0,008 0,013 0,034 0,007 0,026 
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,155 0,163 0,027 0,053 0,325 0,033 0,046 0,005 0,028 0,040 0,009 0,002 0,008 0,005 0,130 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт оборотності активів 0,091 0,138 0,148 0,195 0,201 0,552 0,751 0,749 0,904 1,021 0,116 0,151 0,116 0,116 0,115 
Коефіцієнт оборотності основних засобів  
(фондовіддача) 0,109 0,165 0,171 0,225 0,257 0,488 0,761 0,914 1,202 1,473 0,099 0,126 0,094 0,092 0,099 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,129 0,188 0,200 0,275 0,316 0,723 1,163 1,499 2,193 2,698 0,128 0,167 0,131 0,139 0,138 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,491 1,152 1,103 0,989 0,949 1,887 1,565 1,506 1,492 1,275 6,315 8,166 4,236 3,822 5,963 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,694 0,491 0,385 0,328 0,275 0,865 1,010 1,019 0,666 0,671 0,711 1,061 0,138 0,239 1,705 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
(платоспроможності) 0,016 0,009 0,014 0,007 0,037 0,007 0,001 0,087 0,052 0,009 0,029 0,061 0,009 0,019 0,503 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт рентабельності активів –0,001 –0,001 –0,003 –0,002 –0,001 0,007 0,005 –0,001 0,005 0,008 0,009 0,001 0,000 –0,006 0,021 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу –0,002 –0,001 –0,005 –0,004 –0,001 0,008 0,008 –0,001 0,014 0,021 0,009 0,001 0,000 –0,007 0,024 
Коефіцієнт рентабельності діяльності –0,012 –0,004 –0,025 –0,014 –0,003 0,012 0,007 –0,001 0,006 0,008 0,078 0,006 0,001 –0,052 0,178 
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Продовження таблиці И.1 
ВАТ “Хмельницький  
механічний завод” 

ВАТ “ХЗКПУ  
“Пригма-Прес” 

ВАТ “Шепетівський  
завод культиваторів” Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Аналіз майнового стану підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,555 0,563 0,577 0,601 0,622 0,605 0,624 0,622 0,644 0,675 0,516 0,528 0,5371 0,5471 0,550 
Коефіцієнт оновлення  
основних засобів 0,015 0,026 0,034 0,007 0,018 0,055 0,029 0,001 0,002 0,007 0,038 0,000 0,0011 0,000 0,000 
Коефіцієнт вибуття  
основних засобів 0,003 0,006 0,019 0,008 0,005 0,051 0,009 0,009 0,002 0,103 0,039 0,002 0,0061 0,066 0,029 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт оборотності активів 0,156 0,131 0,276 0,676 0,402 0,065 0,071 0,054 0,056 0,119 0,047 0,038 0,025 0,026 0,028 
Коефіцієнт оборотності  
основних засобів (фондовіддача) 0,088 0,073 0,142 0,309 0,210 0,066 0,069 0,048 0,051 0,114 0,033 0,027 0,018 0,018 0,021 
Коефіцієнт оборотності  
власного капіталу 0,197 0,204 0,624 1,835 2,017 0,068 0,076 0,057 0,062 0,141 0,059 0,053 0,038 0,042 0,049 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,636 0,373 0,213 0,097 0,411 10,476 10,559 8,378 4,334 3,277 1,152 1,086 0,979 0,912 0,888 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,128 0,180 0,110 0,018 0,084 3,319 1,702 0,551 0,358 0,513 0,374 0,329 0,274 0,244 0,219 
Коефіцієнт абсолютної  
ліквідності (платоспроможності) 0,002 0,052 0,038 0,004 0,001 0,494 0,192 0,016 0,039 0,026 0,004 0,001 0,003 0,002 0,002 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт рентабельності активів –0,025 –0,051 –0,066 0,011 –0,070 0,008 –0,016 –0,013 –0,002 –0,013 –0,009 –0,006 –0,009 –0,009 –0,009 
Коефіцієнт рентабельності  
власного капіталу –0,031 –0,079 –0,150 0,032 –0,351 0,009 –0,017 –0,013 –0,002 –0,015 –0,012 –0,009 –0,014 –0,014 –0,016 
Коефіцієнт  
рентабельності діяльності –0,157 –0,386 –0,240 0,017

 
–0,174 0,128 –0,226 –0,242 –0,041 –0,112 –0,203 –0,176 –0,366 –0,344 –0,327 
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Продовження таблиці И.1 
ВАТ “Завод “Строммашина” ВАТ “Термопластавтомат” Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Аналіз майнового стану підприємства 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,421 0,446 0,472 0,473 0,499 0,620 0,617 0,613 0,606 0,596 
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,004 0,003 0,005 0,009 0,022 0,001 0,004 0,053 0,038 0,025 
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,009 0,008 0,004 0,255 0,001 0,036 0,183 0,135 0,204 0,063 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт оборотності активів 0,011 0,008 0,017 0,028 0,036 0,047 0,064 0,066 0,080 0,081 
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 0,012 0,008 0,017 0,031 0,041 0,027 0,035 0,037 0,048 0,104 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,011 0,008 0,017 0,029 0,038 0,054 0,074 0,077 0,096 0,181 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт поточної ліквідності 114,702 34,545 17,633 10,741 13,181 1,779 1,881 2,191 2,295 2,355 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 15,061 4,657 3,160 3,261 3,575 0,308 0,583 0,351 0,707 0,597 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) 10,332 3,036 2,031 2,780 3,036 0,027 0,023 0,031 0,088 0,079 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт рентабельності активів –0,003 –0,003 0,001 0,001 0,002 –0,026 –0,031 –0,012 –0,019 –0,025 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу –0,003 –0,003 0,001 0,001 0,002 –0,029 –0,037 –0,014 –0,023 –0,057 
Коефіцієнт рентабельності діяльності –0,271 –0,370 0,069 0,0384 0,058 –0,541 –0,496 –0,188 –0,245 –0,318 
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Таблиця И.2 
Ступінь відхилення показника економічної відповідальності машинобудівного підприємства  

від найкращого значення для групи підприємств 
2005 р. 2006 р. Показник 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
Аналіз майнового стану підприємства 

Коефіцієнт зносу  
основних засобів 0,794 0,663 0,637 0,768 0,683 0,835 1 0,656 0,779 0,703 0,633 0,788 0,678 0,851 1 0,691 
Коефіцієнт оновлення  
основних засобів 0,727 1 0,124 0,240 0,879 0,608 0,062 0,019 0,928 1 0,180 0,362 0,398 0,001 0,053 0,057 
Коефіцієнт вибуття  
основних засобів 0,847 0,969 0,995 1 0,952 0,963 0,993 0,966 0,838 0,956 0,999 0,995 0,992 1 0,993 0,818 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт  
оборотності активів 0,164 1 0,210 0,282 0,118 0,084 0,019 0,0864 0,184 1 0,202 0,175 0,095 0,051 0,011 0,085 
Коефіцієнт оборотності 
основних засобів  0,224 1 0,203 0,181 0,134 0,067 0,024 0,0544 0,217 1 0,166 0,096 0,091 0,035 0,011 0,046 
Коефіцієнт  
оборотності власного капіталу 0,178 1 0,177 0,272 0,094 0,082 0,015 0,075 0,162 1 0,143 0,175 0,066 0,046 0,007 0,064 

Показники ліквідності та платоспроможності 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,013 0,016 0,055 0,005 0,091 0,010 1 0,015 0,033 0,045 0,236 0,011 0,305 0,031 1 0,054 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,046 0,057 0,047 0,008 0,220 0,0248 1 0,020 0,105 0,216 0,227 0,038 0,365 0,071 1 0,125 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності  0,002 0,001 0,003 0,001 0,047 0,001 1 0,003 0,003 0,001 0,020 0,017 0,063 0,001 1 0,007 
Оцінка рентабельності                 
Коефіцієнт  
рентабельності активів –0,124 0,708 1 –2,716 0,923 –1,052 –0,329 –2,867 –0,101 1 0,210 –10,093 –3,232 –1,336 –0,60 –6,312 
Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу –0,160 0,839 1 –3,107 0,873 –1,211 –0,298 –2,973 –0,088 1 0,149 –10,121 –2,238 –1,217 –0,39 –4,761 
Коефіцієнт  
рентабельності діяльності –0,096 0,091 0,607 –1,231 1 

 
–1,588 –2,116 –4,236 –0,525 0,962 1 –55,394 –32,56 –25,27 –53,1 –71,237 
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Продовження таблиці И.2 
2007 2008 Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

Аналіз майнового стану підприємства 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,777 0,729 0,645 0,802 0,716 0,877 1 0,734 0,733 0,821 0,614 0,757 0,676 0,861 1 0,748 
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,123 1 0,547 0,549 0,016 0,016 0,080 0,841 0,142 1 0,044 0,043 0,012 0,001 0,056 0,231 
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,977 0,999 0,996 0,985 0,996 0,998 1 0,868 0,949 0,975 0,997 0,994 1 0,936 0,746 0,798 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт оборотності активів 0,198 1 0,156 0,368 0,072 0,034 0,022 0,088 0,216 1 0,128 0,747 0,062 0,029 0,032 0,088 
Коефіцієнт оборотності основних засобів  0,187 1 0,103 0,155 0,053 0,019 0,019 0,041 0,187 1 0,077 0,257 0,043 0,015 0,026 0,039 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,133 1 0,087 0,416 0,038 0,025 0,011 0,051 0,125 1 0,063 0,836 0,028 0,019 0,013 0,043 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,062 0,085 0,240 0,012 0,475 0,055 1 0,124 0,092 0,138 0,355 0,009 0,403 0,084 1 0,213 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,122 0,322 0,043 0,034 0,174 0,086 1 0,111 0,101 0,204 0,073 0,005 0,109 0,075 1 0,217 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,007 0,043 0,004 0,018 0,008 0,001 1 0,015 0,002 0,018 0,007 0,002 0,014 0,001 1 0,031 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт рентабельності активів –3,196 –0,636 0,059 –55,71 –11,021 –7,980 1 –10,448–0,242 0,492 –0,52 1 –0,197–0,778 0,094 –1,659 
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу –4,25 –1,258 0,066 –124,1 –11,544 –11,612 1 –12,101–0,125 0,440 –0,23 1 –0,081–0,452 0,035 –0,733 
Коефіцієнт рентабельності діяльності –0,367 –0,014 0,008 –3,438 –3,467 –5,237 1 –2,700 –0,379 0,166 –1,36 0,452 –1,072–8,918 1 –6,342 

Продовження таблиці И.2 
2009 Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

Аналіз майнового стану підприємства 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,717 0,866 0,585 0,755 0,649 0,899 1 0,807 
Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,885 1 0,219 0,155 0,061 0,001 0,18245 0,206 
Коефіцієнт вибуття основних засобів 0,675 0,961 0,871 0,996 0,898 0,972 1 0,938 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт оборотності активів 0,197 1 0,113 0,393 0,116 0,027 0,036 0,0791
Коефіцієнт оборотності основних засобів  0,174 1 0,067 0,142 0,077 0,014 0,028 0,071 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,117 1 0,051 0,747 0,052 0,018 0,014 0,067 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,072 0,096 0,452 0,031 0,248 0,067 1 0,178 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,077 0,187 0,476 0,023 0,143 0,061 1 0,167 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,012 0,003 0,165 0,000 0,008 0,001 1 0,026 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт рентабельності активів –0,036 0,395 1 –3,388 –0,647 –0,452 0,105 –1,246
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу –0,048 0,874 1 –14,216 –0,642 –0,652 0,091 –2,336
Коефіцієнт рентабельності діяльності –0,021 0,044 1 –0,975 –0,628 –1,833 0,329 –1,783

Умовні позначення: 
П1 – ВАТ “АК “АДВІС”; 
П2 – ВАТ “Укрелектроапарат”; 
П3 – ВАТ “Кам’янець-Подiльський  

електромеханiчний завод”; 
П4 – ВАТ “Хмельницький  

механічний завод”; 
П5 – ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”; 
П6 – ВАТ “Шепетівський завод  

культиваторів”; 
П7 – ВАТ “Завод “Строммашина”; 
П8 – ВАТ “Термопластавтомат” 
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Додаток К 
 

Оцінка відносин із зацікавленими сторонами машинобудівних підприємств Хмельниччини 
 

Таблиця К.1 
Результати розрахунку показників відносин із зацікавленими сторонами машинобудівних підприємств  

ВАТ “АК “АДВІС” ВАТ “Укрелектроапарат” 
ВАТ  

“Кам’янець-Подiльський 
електромеханiчний завод” Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Держава 

Коефіцієнт податкового навантаження  0,098 0,0765 0,097 0,093 0,085 0,051 0,067 0,058 0,067 0,057 0,172 0,158 0,146 0,137 0,165 
Коефіцієнт економічних втрат  0 0,008 0,002 0,001 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 0 0,002 0 0,001 0,001 0,001 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств  
закладами соціальної інфраструктури 0,433 0,427 0,389 0,386 0,076 0,082 0,073 0,066 0,049 0,043 0,039 0,024 0,038 0,038 0,045 
Коефіцієнт фінансування закладів  
соціальної інфраструктури 0 0,008 0 0 0 0 0,015 0,004 0,004 0,006 0,005 0,004 0,005 0,007 0,008 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами  0,033 0,032 0,031 0,031 0,017 0,033 0,031 0,020 0,022 0,023 0,015 0,021 0,023 0,024 0,027 
Коефіцієнт дебіторської заборгованості  0,143 0,114 0,058 0,051 0,067 0,038 0,063 0,069 0,022 0,011 0,088 0,071 0,011 0,022 0,099 
Коефіцієнт сумнівної дебіторської заборгованості 0 0 0 0 0 0,078 0 0,007 0,016 0,021 0,050 0,076 0,524 0,167 0,028 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості з оплати праці  1,607 0,808 1,009 0,965 0,985 0,724 0,821 0,942 0,854 0,841 0,581 0,676 0,747 0,853 0,877 
Коефіцієнт зростання заробітної плати  
порівняно з рівнем зростання ЗП в Україні 0,843 0,817 0,906 0,815 0,853 1,281 1,391 1,251 1,461 1,458 0,392 0,674 0,584 0,523 0,509 
Коефіцієнт збільшення чисельності працівників  0,837 0,841 0,816 1 0,867 0,962 1,026 0,973 0,958 1,089 0,344 2,870 0,921 0,833 0,722 
Коефіцієнт соціальних витрат на одного працівника 1,778 2,479 3,582 4,146 6,180 2,815 3,977 4,692 6,749 9,155 0,831 1,879 1,716 2,341 3,274 
Коефіцієнт неповної зайнятості 0,001 0,001 0 0 0 0,007 0,005 0,003 0,003 0,001 0 0 0 0,008 0,011 
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Продовження таблиці К.1 
ВАТ “Хмельницький  
механічний завод” 

ВАТ  
“ХЗКПУ “Пригма-Прес” 

ВАТ “Шепетівський  
завод культиваторів”  

Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Держава 
Коефіцієнт податкового навантаження  0,144 0,144 0,166 0,168 0,168 0,226 0,062 0,095 0,069 0,057 0,149 0,135 0,132 0,133 0,092 
Коефіцієнт економічних втрат  0,004 0,010 0,001 0,006 0,000 0,002 0,005 0,002 0,007 0,001 0,017 0 0 0 0,002 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств  
закладами соціальної інфраструктури 0,001 0 0 0 0 0,501 0,497 0 0 0 0,051 0,051 0,049 0,054 0 
Коефіцієнт фінансування закладів  
соціальної інфраструктури 0 0 0 0 0 0 0,051 0,027 0,027 0,012 0,041 0,053 0,068 0,078 0,037 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами  0,013 0,010 0,052 0,019 0,002 0,026 0,047 0,058 0,042 0,073 0,017 0,013 0,006 0,009 0,017 
Коефіцієнт дебіторської заборгованості  0,020 0,024 0,022 0 0,036 0,111 0,067 0,077 0,040 0,018 0,156 0,221 0,253 0,246 0,247 
Коефіцієнт сумнівної дебіторської заборгованості 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості з оплати праці  1,560 4,111 1,75 1,743 0,685 0,437 0,757 0,993 0,875 0,487 3,625 4,137 5,562 5,171 4,531 
Коефіцієнт зростання заробітної плати  
у порівнянні із рівнем зростання ЗП в Україні 1,104 0,792 0,652 0,504 0,798 0,835 0,898 0,710 0,800 0,897 0,531 0,480 0,490 0,379 0,502 
Коефіцієнт збільшення чисельності працівників  1,45 1,725 1,449 1 0,9 0,896 0,826 0,877 0,856 0,953 0,761 0,762 0,748 1 0,647 
Коефіцієнт соціальних витрат  
на одного працівника 2,397 2,339 2,487 5,446 5,257 1,871 2,820 2,822 4,081 5,946 1,258 1,503 2,015 2,136 3,369 
Коефіцієнт неповної зайнятості 0,05 0 0 0 0 0,034 0,013 0,223 0,181 0,043 0,297 0,297 0,397 0,397 0,036 
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Продовження таблиці К.1 
ВАТ “Завод “Строммашина” ВАТ “Термопластавтомат” Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Держава 
Коефіцієнт податкового навантаження  0,151 0,152 0,162 0,149 0,174 0,159 0,156 0,145 0,139 0,151 
Коефіцієнт економічних втрат  0 0 0 0 0 0,002 0,001 0,011 0,0018 0 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств закладами соціальної інфраструктури 0,289 0,395 0,293 0 0,37 0,287 0,261 0,263 0,174 0,121 
Коефіцієнт фінансування закладів соціальної інфраструктури 0 0,494 0,171 0,115 0,083 0,061 0,063 0 0,055 0 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами  0,018 0,027 0,017 0,018 0,007 0,033 0,023 0,0255 0,028 0,027 
Коефіцієнт дебіторської заборгованості  0,065 0,173 0,086 0,024 0,016 0,069 0,062 0,040 0,052 0,025 
Коефіцієнт сумнівної дебіторської заборгованості 0 0 0 0 0 0,004 0 0 0 0 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості з оплати праці  0,625 0,637 0,656 0,702 0,678 1,201 0,849 0,894 0,881 0,691 
Коефіцієнт зростання заробітної плати  
порівняно з рівнем зростання ЗП в Україні 0,594 0,640 0,735 0,844 0,894 0,722 0,778 0,813 0,795 0,830 
Коефіцієнт збільшення чисельності працівників  0,946 0,981 0,981 0,904 0,926 0,82 0,872 0,739 0,898 0,8 
Коефіцієнт соціальних витрат на одного працівника 1,968 2,188 2,78 4,287 5,873 1,547 2,191 3,012 3,685 5,101 
Коефіцієнт неповної зайнятості 0 0,421 0,2 0 0 0,191 0,207 0,119 0,106 0,037 
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Таблиця К.2 
Ступінь відхилення показника відносин із зацікавленими сторонами машинобудівного підприємства  

від найкращого значення для групи підприємств 
2005 р. 2006 р. Показник 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
Держава 

Коефіцієнт податкового навантаження 0,437 0,225 0,761 0,639 1 0,658 0,665 0,705 0,482 0,425 1 0,911 0,394 0,851 0,962 0,983 
Коефіцієнт економічних втрат  1 0,998 0,997 0,995 0,998 0,982 1 0,997 0,992 0,999 1 0,989 0,994 1 1 0,999 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств 
закладами соціальної інфраструктури 0,865 0,163 0,078 0,001 1 0,101 0,577 0,572 0,859 0,147 0,048 0 1 0,103 0,795 0,524 
Коефіцієнт фінансування закладів 
соціальної інфраструктури 0 0 0,083 0 0 0,679 0 1 0,017 0,031 0,009 0 0,103 0,109 1 0,127 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами 0,987 0,982 0,449 0,389 0,773 0,525 0,560 1 0,695 0,662 0,439 0,215 1 0,279 0,587 0,503 
Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,874 0,981 0,931 1 0,907 0,861 0,954 0,949 0,907 0,959 0,952 1 0,956 0,798 0,847 0,961 
Коефіцієнт сумнівної  
дебіторської заборгованості 1 0,921 0,949 1 1 1 1 0,996 1 1 0,923 1 1 1 1 1 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості  
з оплати праці  –1,079 0,489 0,742 –0,995 1 –4,664 0,664 –0,356 0,527 0,493 0,892 –8,576 0,669 –8,647 1 0,416 
Коефіцієнт зростання заробітної плати 
порівняно з рівнем зростання ЗП  
в Україні 0,657 1 0,306 0,862 0,651 0,414 0,463 0,563 0,587 1 0,484 0,569 0,645 0,345 0,459 0,559 
Коефіцієнт збільшення  
чисельності працівників  0,577 0,664 0,237 1 0,618 0,524 0,653 0,566 0,292 0,357 1 0,601 0,287 0,265 0,341 0,303 
Коефіцієнт соціальних витрат  
на одного працівника 0,631 1 0,295 0,851 0,664 0,446 0,211 0,549 0,623 1 0,472 0,588 0,709 0,378 0,550 0,551 
Коефіцієнт неповної зайнятості 0,999 0,992 1 0,95 0,965 0,703 1 0,808 0,998 0,994 1 1 0,986 0,702 0,579 0,792 
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Продовження таблиці К.2 
2007 р. 2008 р. Показник 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
Держава 

Коефіцієнт податкового навантаження 0,586 0,348 0,876 1 0,572 0,792 0,976 0,872 0,556 0,398 0,813 1 0,409 0,791 0,887 0,825 
Коефіцієнт економічних втрат  0,997 0,999 0,999 0,998 0,998 1 1 0,988 0,998 0,999 0,999 0,993 0,992 1 1 0,999 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств 
закладами соціальної інфраструктури 1 0,171 0,097 0 0 0,127 0,752 0,675 1 0,127 0,100 0 0 0,139 0 0,452 
Коефіцієнт фінансування закладів 
соціальної інфраструктури 0 0,025 0,031 0 0,162 0,397 1 0 0 0,037 0,068 0 0,234 0,679 1 0,477 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами 0,533 0,345 0,395 0,893 1 0,111 0,302 0,442 0,728 0,525 0,572 0,448 1 0,222 0,445 0,663 
Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,951 0,941 1 0,988 0,932 0,754 0,923 0,970 0,948 0,977 0,977 1 0,959 0,753 0,975 0,947 
Коефіцієнт сумнівної  
дебіторської заборгованості 1 0,992 0,475 1 1 1 1 1 1 0,983 0,832 1 1 1 1 1 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості  
з оплати праці  –0,026 0,166 0,735 –2,182 0,019 –13,273 1 0,308 0,114 0,489 0,491 –2,495 0,418 –14,005 1 0,396 
Коефіцієнт зростання заробітної плати 
порівняно з рівнем зростання ЗП  
в Україні 0,724 1 0,466 0,521 0,567 0,391 0,587 0,650 0,558 1 0,358 0,345 0,547 0,259 0,577 0,544 
Коефіцієнт збільшення  
чисельності працівників  0,563 0,671 0,635 1 0,605 0,516 0,677 0,510 1 0,958 0,833 1 0,856 1 0,904 0,898 
Коефіцієнт соціальних витрат  
на одного працівника 0,763 1 0,365 0,530 0,601 0,429 0,592 0,642 0,614 1 0,346 0,806 0,604 0,316 0,635 0,546 
Коефіцієнт неповної зайнятості 1 0,996 1 1 0,776 0,602 0,8 0,881 1 0,996 0,991 1 0,818 0,602 1 0,893 
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Продовження таблиці К.2 
2009 р.  

Показник П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
Держава 

Коефіцієнт податкового навантаження 0,488 0,332 0,948 0,964 0,327 0,533 1 0,864
Коефіцієнт економічних втрат  0,992 1 0,998 0,999 0,998 0,997 1 1 

Громада 
Коефіцієнт забезпеченості підприємств 
закладами соціальної інфраструктури 0,204 0,116 0,121 0 0 0 1 0,324
Коефіцієнт фінансування закладів 
соціальної інфраструктури 0 0,081 0,101 0 0,147 0,443 1 0 

Споживачі 
Коефіцієнт витрат на роботу з клієнтами 0,240 0,321 0,368 0,025 1 0,240 0,103 0,369
Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,943 1 0,911 0,974 0,993 0,761 0,994 0,986
Коефіцієнт сумнівної  
дебіторської заборгованості 1 0,9786 0,971 1 1 1 1 1 

Працівники 
Коефіцієнт заборгованості  
з оплати праці  0,028 0,311 0,239 0,613 1 –6,889 0,626 0,601
Коефіцієнт зростання заробітної плати 
у порівнянні із рівнем зростання ЗП  
в Україні 0,584 1 0,349 0,547 0,615 0,344 0,613 0,569
Коефіцієнт збільшення  
чисельності працівників  0,796 1 0,663 0,825 0,874 0,594 0,850 0,734
Коефіцієнт соціальних витрат  
на одного працівника 0,675 1 0,357 0,574 0,649 0,368 0,641 0,557
Коефіцієнт неповної зайнятості 1 0,998 0,988 1 0,956 0,963 1 0,962

Умовні позначення: 
П1 – ВАТ “АК “АДВІС”; 
П2 – ВАТ “Укрелектроапарат”; 
П3 – ВАТ “Кам’янець-Подiльський  

електромеханiчний завод”; 
П4 – ВАТ “Хмельницький механічний завод”; 
П5 – ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”; 
П6 – ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”; 
П7 – ВАТ “Завод “Строммашина”; 
П8 – ВАТ “Термопластавтомат” 
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Додаток Л 
 

Аналіз висвітлення у друкованих засобах  
масової інформації діяльності машинобудівних підприємств  

у сфері корпоративної соціальної відповідальності 
 
 

Таблиця Л.1 

Критерій Показник П1 П2 П3 П4 

2005 3,2 1,6 2,1 –1,1 
2006 3,1 2,72   
2007 0,73 3,3   
2008 2,85 1,17   

Інформація  
про результати роботи 

підприємства 
2009 3,0 3,0   
2005  0,5   
2006   –2,0  
2007 2,2 1,1   
2008  –0,73   

Сплата податків 

2009 1,1 0,17   
2006 0,72    
2007  0,73   
2008 2,12    

Представлення продукції 
підприємства 

2009 1,9 0,93   
Діюча система  

управління якістю 2005 1,0 2,1   
2006 1,1    Система оплати праці 
2008  1,1   

Умови та безпека праці 2005  2,1   
2005  2,1   Соціальні гарантії 

та пільги 2008  1,1   
2007  2,93   
2008 0,73 1,1   

Політика  
працевлаштування 

2009  0,93   
2005  2,0   Система управління 
2008  2,12   

Діяльність профспілок 2007  2,2   
Інформація про партнерів 2008  1,83   
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Продовження таблиці Л.1 
Критерій Показник П5 П6 П7 П8 

2005 2,1 –0,89 2,1 2,1 
2006 3,1 –2,39   
2007  –3,36 2,2  
2008  –4,97 2,12  

Інформація  
про результати роботи 

підприємства 
2009  –2,39 3,61  
2006     
2007 0,93 –0,72 2,0  
2008  –0,39 1,1  Сплата податків 

2009 –1,1 –0,93 3,0  
2005 2,1    Представлення  

продукції підприємства 2008 1,1  2,12  
Діюча система  

управління якістю 2008 1,1    
2005  –0,39 1,1  
2007    –1,1 Система оплати праці 
2008 –2,12    

Умови та безпека праці 2008 –0,45    
Соціальні гарантії 

та пільги 2007 1,48    
Політика  

працевлаштування 2005 1,0    
Інформація про партнерів 2008 1,1    

 
Умовні позначення: 
П1 – ВАТ “АК “АДВІС”; 
П2 – ВАТ “Укрелектроапарат”; 
П3 – ВАТ “Кам’янець-Подiльський електромеханiчний завод”; 
П4 – ВАТ “Хмельницький механічний завод”; 
П5 – ВАТ “ХЗКПУ “Пригма-Прес”; 
П6 – ВАТ “Шепетівський завод культиваторів”; 
П7 – ВАТ “Завод “Строммашина”; 
П8 – ВАТ “Термопластавтомат”. 
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Додаток М 
 

Методика розрахунку, нормативні (порогові) значення  
та напрями оптимізації показників економічної, трудової, суспільної  

та екологічної відповідальності в системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства 
 
 
 

Таблиця М.1 
Показник Розрахунок показника, нормативне (порогове) значення 

1 2 
Екологічна відповідальність 

Коефіцієнт сплати 
екологічних зборів 

1 ,екл п пК ЕкЗс ЕкЗн=  де ЕкЗсn – сума екологічних зборів, сплачених підприємствам за забруд-
нення навколишнього природного середовища у звітному році; ЕкЗнn – сума екологічних 
зборів, пред’явлених підприємствам за забруднення навколишнього природного середовища 
у звітному році Кекл1 ⇒ 1 

Коефіцієнт втрат підприємства 
від нераціонального  
природокористування 

2 ,екл п пК З Вр=  де Зn – сума фактичних збитків підприємства, пов’язана із нераціональних 
використанням природних ресурсів у звітному році; Врn – дохід (виручка) від реалізації  
продукції у звітному році Кекл2 ⇒ min 

Коефіцієнт достатності 
витрат на природоохоронні 

заходи 

3 ,екл п пК Внр Впоз= Δ  де Зn – сума фактичних збитків підприємства, пов’язана із нераціональних 
використанням природних ресурсів у звітному році; Впозn – величина витрат підприємства на 
природоохоронні заходи у звітному році Кекл3 ⇒ min 

Коефіцієнт ефективності 
витрат на природоохоронні 

заходи 

4 ,екл п пК Внр Впоз= Δ  де Впозn – величина витрат підприємства на природоохоронні заходи у 
звітному році; ∆Внрn – рівень скорочення викидів шкідливих речовин, зумовлених природо-
охоронною діяльністю підприємства у звітному році; Кекл4 ⇒ max. Показник показує, ефектив-
ність природоохоронної діяльності підприємства, оскільки визначає наскільки зменшилися ви-
киди шкідливих речовин із розрахунку на одиницю витрачених на природоохоронні заходи коштів 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт екологоємкості 
продукції підприємства 

5 ,еклК p y= +  де р – показник природоємкості, який дорівнює р =Вопр / Оп, де Вопр – вартісна 
оцінка природних ресурсів, витрачених на виробництво продукції; Оп – обсяг виготовленої 
продукції; у – показник збиткоємкості, який дорівнює у = Вз/Оп, де Вз – величина одержаних 
збитків Кекл5 ⇒ max 

Коефіцієнти відповідності 
обсягів викидів шкідливих 

речовин їх гранично  
допустимій концентрації 

6 ,екл п пК Фкшр Гдк= де Фкшрn – фактичний обсяг викидів шкідливих речовин у звітному році; 
Гдкn – гранично допустима концентрація шкідливих речовин Кекл6 ≤ 1, ⇒ min. Рівень гранично 
допустимих концентрацій викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюю-
чих хімічних речовин визначається відповідними органами влади 

Суспільна відповідальність 

Коефіцієнт податкового 
навантаження 

1 ,c п пК Пд Вр= де Пдn – сума сплачених податків у звітному році; Врn – дохід (виручка) від 
реалізації продукції у звітному році. Зважаючи на те, що значна частка машинобудівних 
підприємств Хмельницької області є збитковими, доцільно у якості бази порівняння викорис-
товувати саме розмір доходу (виручки) від реалізації продукції підприємства Кс1 ∈ [0,2–0,6]. 
Значення даного показника за розрахунками Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. 
може коливатися в межах 20–60 % залежно від сфери діяльності підприємства 

Коефіцієнт приросту  
податкових платежів  
на одиницю приросту  
фінансового результату 

2 1 1( ) ( ),c п п п пК Пд Вр Пд Вр− −= ⋅ ⋅ де Пдn та Пдn–1 – сума сплачених податків у звітному та попе-
редньому роках; Врn та Врn–1 – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному та поперед-
ньому роках Кс2 ⇒ 1. На відміну від попереднього показника, у даному показнику використову-
ються відносні значення, що дозволяє оцінити динаміку їх зміни та забезпечує порівнюваність 
із базовим варіантом. При цьому, якщо значення показника є меншим за 1, це свідчить про 
те, що темпи зростання фінансових результатів підприємства є вищими за темпи зростання 
податкових платежів, і навпаки. Нормативне значення даного показника досягається шляхом 
врівноваження темпів зростання податкових платежів та результатів діяльності підприємства 

Коефіцієнт  
якості продукції, робіт 

3 ,с п пК Крп Зкк= де Крпn – кількість рекламацій та претензій, визнаних підприємством, у 
звітному році; Зккn  – загальна кількість виконаних угод у звітному періоді Кс3 ⇒ 0 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт благодійної 
діяльності підприємства 

4 ,с п пК БВ Пр=  де БВn – суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно пере-
раховані (передані) протягом звітного року; Прn – розмір оподаткованого прибутку поперед-
нього звітного року Кс4 ∈ [0,02–0,05]. За Законом України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” до складу валових витрат включається суми коштів або вартість товарів (робіт, 
послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до держбюджету України 
або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що пере-
вищує два відсотки, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього 
звітного року 

Коефіцієнт  
працевлаштування інвалідів

5 ,c п пК Чі Чз=  де Чіn – чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві, у звітному році; 
Чзn – середньооблікова чисельність працівників у звітному році Кс5 ≥ 0,04. За Законом України 
“Про основі соціальної захищеності інвалідів в Україні” для підприємств, установ, організа-
цій, у тому числі  підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, 
які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаш-
тування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця 

Коефіцієнт забезпеченості 
підприємств закладами 

соціальної інфраструктури 

6 ,с п пК НЕО ОФ=  де НЕОn – залишкова вартість основних невиробничих фондів у звітному 
році; ОФn  – залишкова вартість основних фондів підприємства у звітному році Кс6 ⇒ max. 
Основні невиробничі фонди – це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного та 
побутового обслуговування, які перебувають на балансі підприємства та не використовуються 
у господарській діяльності. Зважаючи на те, що у даній роботі ми визначаємо рівень КСВ 
підприємств, тому за напрям оптимізації даного показника визначено його максимізацію 

Коефіцієнт фінансування 
закладів соціальної  
інфраструктури 

7 ,с п пК Всі Вр=  де Всіn – розмір витрат на утримання основних невиробничих фондів у 
звітному році; Врn  – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році Кс7 ⇒ max. Зважа-
ючи на те, що у даній роботі ми визначаємо рівень КСВ підприємств, тому за напрям оптимі-
зації даного показника визначено його максимізацію 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт  
економічних втрат 

19 ,ек п пК ШіК Вр=  де ШіКn – сума сплачених штрафів та компенсацій за порушення законо-
давства у звітному році; Врn – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році Кек19 ⇒ 0 

Коефіцієнт окупності  
витрат на збут 

20 ,ек п пК ЧП Вз=  де ЧПn – розмір чистого прибутку/збитку підприємства у звітному році; 
Взn  – загальна сума витрат на збут у звітному періоді Кек20 > 0, ⇒ max. Рівень окупності 
показує скільки формує чистого прибутку 1 грн витрат, пов’язаних зі збутом продукції. Зрос-
тання даного показника свідчить про ефективність вибраної збутової політики. Від’ємне 
значення – може свідчити про необхідність реформування діючої підходу щодо збуту продукції 

Коефіцієнт втрат від 
поставки неякісної продукції

21 ,ек п пК Ш Вр= де Шn – сума сплачених штрафів за поставку неякісної продукції у звітному 
році; Врn – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році Кек21 ⇒ 0 

Коефіцієнт інформаційної 
відкритості 

8
1

1 ,
і

с іК П
і

= ∑  де і – якісний показник, відповідно до загальної кількості якісних показників; 

∑Пі – сума значень якісних показників. Детальний опис розрахунку даного показника пред-
ставлено у додатку В. На думку автора, цей показник повинен бути інтегральним та врахову-
вати наявність та інформаційну наповненість веб-сайту підприємства, висвітлення діяльності 
підприємства у друкованих ЗМІ 

Трудова відповідальність 
Рівень якості персоналу 

Показник вікового складу 

1 ,т п пК Квг Чз=  де Квгn– чисельність працівників відповідної вікової групи у звітному році; 
Чзn – середньооблікова чисельність працівників у звітному році. Автором пропонується 
визначати наступні вікові групи: група А – 16–34 років; група Б1 – жінки у віці 35–49 років, 
група Б2 – чоловіки у віці 35–54 років; група В1 – жінки у віці 50–54 років, група В2 – чоловіки у 
віці 55–59 років; група Г – працівники не працездатного віку (жінки у віці 55 і більше, чоло-
віки у віці 60 і більше). Подібний формат дозволить оцінити рівень старіння персоналу під-
приємства. Зважаючи на відсутність нормативних показників визначення вікової структури 
персоналу, оптимальною визначатиметься те підприємство, для якого виконуватиметься 
нерівність: (Г + В1 + В2) ≤ А; (Г + В1 + В2+ А) ≤ (Б1 + Б2) 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Освітній рівень  
працівників 

2 ,m п пК Чво Чз=  де Чвоn – чисельність працівників, що мають відповідну освіту, у звітному 
році; Чзn – середньооблікова чисельність працівників у звітному році. Автором пропонується 
визначати наступні групи: працівники із середньою та середньою спеціальної освітою, пра-
цівники із неповною та повною вищою освітою 

Коефіцієнт  
професійності персоналу 

3 ,т п пК Чcр Чз= де Чсрn – чисельність працівників, що мають відповідний стаж роботи, у звіт-
ному році; Чзn – середньооблікова чисельність працівників працездатного віку у звітному році. 
Автором пропонується визначати наступні групи працівників, які мають стаж роботи: до 1 
року, 1–5 років, 5–10 років, понад 10 років. При цьому, із аналізу пропонується виключити 
працівників непрацездатного віку. Оптимальною є ситуація, при якій значною є частка пра-
цівників із понад 10-річним стажем роботи 

Рівень умов та безпеки праці 

Коефіцієнт  
виробничого травматизму 

4 ,т п пК ВТ Чз=  де ВТn – кількість нещасних випадків на виробництві у звітному році; Чзn – 
середньооблікова чисельність працівників у звітному році Кт4 ⇒ 0. Основним питанням 
охорони праці на підприємствах є боротьба з виробничим травматизмом та його попере-
дження. Саме тому за нормативне значення показника ми приймаємо ситуацію, при якій 
нещасні випадки на виробництві відсутні 

Коефіцієнт фінансування 
заходів з охорони праці 

5 ,т п пК Воп Вр=  де Вопn – розмір витрат на охорону праці у звітному році; Врn – дохід (виручка) 
від реалізації продукції у звітному році Кт5 ≥ 0,005. Згідно Закону України “Про охорону 
праці” мінімальний рівень фінансування заходів з охорони праці дорівнює 0,5 % від суми 
доходу (виручки) від реалізації продукції 

Коефіцієнт відповідності 
умов праці санітарно-
гігієнічним нормам 

6 ,т п пК Чнсгн Чз=  де Чнсгнn – чисельність працівників, що працюють в умовах, що не відпо-
відають діючим санітарно-гігієнічним нормам у звітному році; Чзn – загальне число праців-
ників у звітному році Кт6 ⇒ 0 

Коефіцієнт фінансування за-
ходів щодо покращення сані-
тарно-гігієнічних умов праці

7 ,т п пК Всг Вр=  де Всгn – розмір витрат на покращення санітарно-гігієнічних умов праці у 
звітному році; Врn – дохід (виручка) від реалізації продукції у звітному році Кт7 ⇒ max 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт соціальних 
витрат на одного працівника

8 100 %,т nпК Св Чз= ⋅∑  де ∑Свn – сума соціальних витрат у звітному році; Чзn – загальне число 
працівників у звітному році Кт8 ⇒ max 

Коефіцієнт 
неповної зайнятості 

9 100 %,т п пК Чнп Чз= ⋅  де Чнпn – чисельність працівників, що працюють в умовах неповної 
зайнятості у звітному році; Чзn – загальне число працівників у звітному році Кт9 ⇒ min 

Рівень оплати праці 

Коефіцієнт співвідношення 
темпів зростання середньої 

заробітної плати  
та продуктивності праці 

10 1 1( ) ( ),m п п п пК ЗП ПП ЗП ПП− −= ⋅ ⋅  де ЗПn та ЗПn–1 – рівень середньої заробітної плати у 
звітному та попередньому роках; ППn та ППn–1 – рівень продуктивності праці у звітному та 
попередньому роках Кт10 ≤ 1. Для забезпечення розширеного відтворення, отримання прибутку 
та забезпечення рентабельності виробництва, необхідно, щоб темпи зростання продуктивності 
праці випереджали темпи зростання оплати праці 

Коефіцієнт  
зростання/зменшення рівня 

заробітної плати 

11 1( ) ,т п т пК ЗП ЗП І ЗП −= − ⋅  де ЗПn та ЗПn–1 – середній рівень заробітної плати  у звітному та 
попередньому роках, відповідно; І – індекс інфляції у звітному році. Необхідною умовою 
забезпечення зіставленості показників базового та звітного років за умови інфляційних 
процесів є врахування діючих темпів інфляції Кт11 > 1 

Коефіцієнт заборгованості  
з оплати праці 

12 ,m п пК ЗЗП ФОПсм=  де ЗЗПn – розмір заборгованості з оплати праці у звітному році; 
ФОПсмn  – середньомісячний фонд оплати праціКт12⇒ 0. Важливим фактором успішної 
діяльності підприємства, який впливає на продуктивність праці і на сталість складу праців-
ників, а отже, і на всі показники його роботи, є своєчасність виплати заробітної плати пра-
цівникам. Саме тому за норматив приймається відсутність заборгованості з оплати праці на 
підприємстві 

Коефіцієнт відповідності 
рівня оплати праці на під-

приємстві середньому рівню 
оплати праці по Україні 

13 ,т п пК ЗП ЗПу=  де ЗПn та ЗПуn – рівень середньої заробітної плати на окремому підприємстві та 
в середньому по Україні у звітному році Кт13 ≥ 1 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Рівень руху робочої сили 

Коефіцієнт загальної 
плинності кадрів 

14 ( ) ,т п н пК КЗ КП СК= +  де КЗn та КПn – кількість працівників, що були, відповідно, звільнені 
та прийняті, у звітному році; СКn  – середньооблікова чисельність працівників у звітному 
році Кт14 ⇒ min, не менше 0,05. Степанова Л.В., Данюк В. М., Петюх В.М. визначають рі-
вень плинності кадрів у межах 3–5 % як природній, який не спричиняє економічні втрати на 
підприємстві 

Освітньо-професійний рівень 

Коефіцієнт 
освітньо-професійного 
розвитку працівників 

15 ,т п пК Кпкіп СК=  де Кпкіпn – чисельність працівників, що підвищили кваліфікацію та були 
навчені новим професіям у звітному році;СКn  – середньооблікова чисельність працівників у 
звітному році Кт15 ≥ 0,2. Як відмічають Крушельницька О.В., Мельничук Д.П., Савченко В. 
періодичність підвищення кваліфікації повинна становити 3–5 років 

Коефіцієнт витрат 
на професійне зростання 

працівників 

16 ,т п пК Впкіп ФОП=  де Впкіпn – розмір витрат, пов’язаних з професійною підготовкою, на-
вчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації працівників у звітному році; ФОПn  – 
фонд оплати праці працівників у звітному році Кт16 ≥ 0,03. За Законом України “Про оподат-
кування прибутку підприємств” до складу валових витрат включається витрати, пов’язані з 
професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації пра-
цівників, до 3 % від фонду оплати праці звітного періоду 

Економічна відповідальність 
Аналіз майнового стану 

Коефіцієнт  
зносу основних засобів 

1 ,ек п пК Зоз ПВоз=  де Зозn – сума зносу основних засобів у звітному році; ПВозn – первісна 
вартість основних засобів Кек1 ⇒ min 

Коефіцієнт  
оновлення основних засобів

2 ,ек п пК ПВозн ПВозк=  де ПВознn – первісна вартість основних засобів, що надійшли за звітний 
період; ПВозкn – первісна вартість основних засобів, наявних на балансі підприємства на 
кінець звітного періоду Кек2 ⇒ max 
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Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт вибуття 
основних засобів 

3 ,ек п пК ПВозв ПВозп=  де ПВознn – первісна вартість основних засобів, що вибули за звітний 
період; ПВозпn – первісна вартість основних засобів, наявних на балансі підприємства на 
початок звітного періоду Кек3 < Кек2 

Аналіз ділової активності 
Коефіцієнт  

оборотності активів 
4 ,ек п пК ЧВ СБ=  де ЧВn – чиста виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);  

СБn – середня величина підсумку балансу підприємства Кек4 ⇒ max 
Коефіцієнт оборотності основ-
них засобів (фондовіддача) 

5 ,ек п пК ЧВ СОЗ=  де ЧВn – чиста виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);  
СОЗn – середньорічна вартість основних засобів Кек5 ⇒ max 

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

6 ,ек п пК ЧВ СВК=  де ЧВn – чиста виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);  
СВКn – середньорічна величина власного капіталу підприємства Кек6 ⇒ max 

Показники ліквідності та платоспроможності 
Коефіцієнт 

поточної ліквідності 
7 ,ек п пК ОА ПЗ=  де ОАn – величина оборотних активів у звітному періоді;  

ПЗn – величини поточних зобов’язань у звітному періоді Кек7 > 1,5 

Коефіцієнт 
швидкої ліквідності 

8 ,ек п пК ЛОА ПЗ=  де ЛОАn – величина найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засо-
бів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) у 
звітному періоді; ПЗn – величини поточних зобов’язань у звітному періоді Кек8 ∈ [0,6–0,8] 

Коефіцієнт  
абсолютної ліквідності 
(платоспроможності) 

9 ,ек п пК ГЗіПФІ ПЗ=  де ГЗіПФІn – величина грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних 
фінансових інвестицій у звітному періоді; ПЗn – величини поточних зобов’язань  
у звітному періоді Кек9 ∈ [0,2–0,35]  

Коефіцієнт покриття 10 ,ек п пК ОА ПЗ=  де ОАn – величина оборотних активів у звітному періоді; 
 ПЗn – величини поточних зобов’язань у звітному періоді Кек10 > 1 

Коефіцієнт  
фінансової автономії 

11 ,ек п пК ВК Б=  де ВКn – величина власного капіталу у звітному періоді;  
Бn – величина балансу у звітному періоді Кек11 ≥ 0,5 

 



 
Додатки 

 

 375

Продовження таблиці М.1 
1 2 

Коефіцієнт фінансування 12 ( ) ,ек п n пК Б ВК ВК= −  де ВКn – величина власного капіталу у звітному періоді;  
Бn – величина балансу у звітному періоді Кек12 < 1 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

13 ( ) ,ек n п пК ОА ПЗ ВК= −  де ОАn – величина оборотних активів у звітному періоді;  
ВКn – величина власного капіталу у звітному періоді; ПЗn – величини поточних зобов’язань  
у звітному періоді Кек13 > 0,1 

Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу 

14 ( ) ,ек n п пК ДЗ ПЗ Б= +  де ДЗn – величина довгострокових зобов’язань у звітному періоді; 
Бn – величина балансу у звітному періоді; ПЗn – величини поточних зобов’язань  
у звітному періоді Кек14 < 0,5 

Коефіцієнт  
забезпечення власними 
оборотними засобами 

15 ( ) ,ек n п пК ОА ПЗ ПЗ= −  де ОАn – величина оборотних активів у звітному періоді;  
ПЗn – величини поточних зобов’язань у звітному періоді Кек15 > 0,1 

Коефіцієнт  
сплати дивідендів 

16 ,ек n пК Два ЧП=  де Дваn – сума дивідендів, виплачених акціонерам у звітному періоді;  
ЧПn – величини чистого прибутку у звітному періоді Кек16 ⇒ max 

Оцінка рентабельності 
Коефіцієнт  

рентабельності активів 
17 ,ек п пК ЧП СВА=  де ЧПn – величина чистого прибутку у звітному періоді;  

СВАn – середня вартість активів у звітному періоді Кек17 > 0, ⇒ max 
Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу 
18 ,ек п пК ЧП СВК=  де ЧПn – величина чистого прибутку у звітному періоді;  

СВКn – середньорічна вартості власного капіталу у звітному періоді Кек18 > 0, ⇒ max 
Коефіцієнт  

рентабельності діяльності 
19 ,ек п пК ЧП ЧВ=  де ЧПn – величина чистого прибутку у звітному періоді;  

СВКn – чиста виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) Кек19 > 0, ⇒ max 
 

 



 
Додатки 

 

 376

Додаток Н 
 

Таблиця Н.1 
Динаміка асортименту ВАТ “АК “АДВІС” 

Обсяг виробництва Темп  
зростання, % 

2007 2008 2009 Назва продукту 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 
2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

1. Компресори пневмосистем  
до сільськогосподарської техніки 4627,0 21,74 4840,0 22,66 4239,0 19,90 104,60 87,58 
2. Вузли і деталі двигунів 1009,0 4,74 287,0 1,34 110,0 0,52 28,44 38,33 
3. Запчастини до вантажних автомобілів 30,0 0,14 0,2 0,00 0,0 0,00 0,67 0,00 
4. Вузли і деталі до гідросистем тракторів та іншої техніки 1645,0 7,73 1120,0 5,24 784,0 3,68 68,09 70,00 
5. Вузли і деталі  
до навантажувально-розвантажувальної техніки 412,0 1,94 456,0 2,13 915,0 4,30 110,68 200,66 
6. Машини для отримання стисненого повітря 88,0 0,41 35,0 0,16 45,0 0,21 39,77 128,57 
7. Заготовки литва 2508,0 11,78 1113,0 5,21 256,0 1,20 44,38% 23,00% 
8. Комплектація до ТНС 115,0 0,54 0,0 0,00 0,0 0,00 – – 
9. Товари народного споживання 1273,0 5,98 1328,0 6,22 1444,0 6,78 104,32 108,73 
10. Малогабаритна механізована техніка 1118,0 5,25 1119,0 5,24 1337,0 6,28 100,09 119,48 
11. Поштопереробна техніка 184,0 0,86 11,0 0,05 30,0 0,14 5,98 272,73 
12. Медінструмент 84,0 0,39 81,0 0,38 55,0 0,26 96,43 67,90% 
13. Спеціальне технологічне обладнання 223,0 1,05 1437,0 6,73 234,0 1,10 644,39 16,28 
14. Деталі до автонавантажувачів 6490,0 30,49 6453,0 30,21 10652 50,00 99,43 165,07 
15. Зернозбиральна та кормозбиральна техніка 285,0 1,34 1423,0 6,66 295,0 1,38 499,30 20,73 
16. Інша продукція 1195,0 0,61 1660,0 7,77 906 4,25 138,91 54,58 

Всього 21286 100,0 21363,2 100,0 21302 100,0 100,36 99,71 
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Таблиця Н.2 
 

Динаміка асортименту ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 

Обсяг реалізації Темп  
зростання, % 

2007 2008 2009 Продукт 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % 2008/07 2009/08 

1. Двигуни АІ-20 2953,0 21,74 4172,5 22,66 4424,7 19,9 141,30 149,84 
2. Пересувні електростанції ПАЕС-2500 643,8 4,74 246,7 1,34 115,6 0,52 38,32 17,96 
3. Пресформи 19,0 0,14 0,0 0 0,0 0 – – 
4. Деталі до авіаційних двигунів 1050,0 7,73 964,9 5,24 818,2 3,68 91,89 77,93 
5. Різальний і вимірювальний інструмент 263,5 1,94 392,2 2,13 956,1 4,3 148,84 362,82 
6. Штампи 55,7 0,41 29,5 0,16 46,7 0,21 52,90 83,84 
7. Товари народного вжитку 1600,1 11,78 959,4 5,21 266,8 1,2 59,96 16,67 
8. Двигуни АІ-24 73,3 0,54 0,0 0 0,0 0 – – 
9. Двигуни АІ-25 812,3 5,98 1145,3 6,22 1507,5 6,78 141,00 185,59 
10. Двигуни АІ-8 713,1 5,25 964,9 5,24 1396,3 6,28 135,30 195,81 
11. Двигуни ТВЗ-117 116,8 0,86 9,2 0,05 31,1 0,14 7,88 26,65 
12. Двигуни Д-36 53,0 0,39 70,0 0,38 57,8 0,26 132,08 109,13 
13. Двигуни Д-18Т 142,6 1,05 1239,2 6,73 244,6 1,1 868,88 171,49 
14. Двигуни Д-436 4141,6 30,49 5562,8 30,21 11117,4 50 134,32 268,44 
15. Двигуни ТВ3117ВМА-СБМ-1 182,0 1,34 1226,3 6,66 306,8 1,38 673,76 168,58 
16. Двигуни АІ-22 та АІ-222 763,4 5,62 1430,7 7,77 945,0 4,25 187,42 123,79 

Всього 13583,31 100 18413,64 100 22234,86 100 135,56 163,69 
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Додаток П 

 
Динаміка валютного курсу “долар США – гривня”, грн/дол. США 

 
 

Рис. П.1  
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Додаток Р 
 

Зразки калькуляції виробів 
Таблиця Р.1 

Собівартість газового лічильника РЛ-4 за статтями витрат (2009 р.) 
Витрати на одиницю  

продукції, грн Структура витрат, % 
Стаття витрат 

план факт відхилення
(+, –) план факт відхилення 

(+, –) 
Сировина  
і матеріали 13 14,11 1,11 38,68 43,84 5,16 
Паливо та енергія 0,68 0,68 0 2,02 2,11 0,09 
Витрати  
на оплату праці 3 2,59 –0,41 8,92 8,05 –0,87 
Відрахування на  
соціальні потреби 2,25 0,97 –1,28 6,70 3,01 –3,69 
Витрати на утри- 
мання та експлуа- 
тацію устаткування 1,125 1,09 –0,035 3,35 3,39 0,04 
Загальновироб-
ничі (цільові)  
витрати 8 7,29 –0,71 23,81 22,65 –1,16 
Втрати від браку  0,0006 0,0006  0,002 – 
Позавиробничі 
(комерційні)  
витрати 5,55 5,45 –0,1 16,52 16,93 0,41 

Всього 33,605 32,1806  100 100  
 



 
Додатки 

 

 380

Таблиця Р.2 
Аналіз собівартості лічильника марки РЛ-4 

Витрати на одиницю  
продукції, грн Структура витрат, % 

Стаття витрат 
план факт відхилення

(+, –) план факт відхилення(+, –) 
1. Сировина  
і матеріали 17210,6 17216,8 6,2 17,5 17,7 0,2 
2. Покупні  
комплектуючі  
вироби 36598,1 36182,5 –415,4 37,2 37,2  
3. Покупні литі 
вироби, поковки 13002,3 12701,4 –300,8 13,2 13,1 –0,1 
4. Транспортно- 
заготівельні витрати 4780,2 4759,3 –20,9 4,9 4,9  
5. Зворотні відходи  
(відрахування) –1245,4 –1240,7 4,7 –1,3 –1,3  
6. Всього затрат  
на матеріали 70345,5 69619,3 –726,6    
7. Основна  
заробітна плата 5198 5194 –4 5,3 5,3  
8. Відрахування  
на соціальне  
страхування  2027,2 2028,3 1,1 2,1 2,1  
9. Загально-
виробничі витрати 20120,3 19694,7 –425,7 20,5 20,3 –0,2 
10. Всього  
виробнича  
собівартість 97691,5 96536,2 –1155,2    
11. Адміністративні 
витрати 634,9 630,4 –4,6 0,646 0,649 0,003 
12. Витрати на збут – – –    
13. Інші  
операційні витрати – – –    
14. Повна  
собівартість 98326,5 97166,7 –1159,8    
15. Рентабельність, % – – –    
16. Прибуток – – –    
17. Оптова ціна 98326,5 97166,7 –1159,8    
18. ПДВ 20 20     
19. Оптова ціна  
з врахуванням ПДВ 117991,8 116600 –1391,8    
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Таблиця Р.3 
Аналіз собівартості лічильника марки РЛ-6 

Витрати на одиницю  
продукції, грн Структура витрат, % 

Стаття витрат 
план факт відхилення

(+, –) план факт відхилення 
(+, –) 

1. Сировина  
і матеріали 12286,56 12095,22 –191,34 16,07816,025 –0,053 
2. Покупні комплек-
туючі вироби 31536,25 31109,81 –426,44 41,26941,218 –0,051 
3. Покупні литі  
вироби, поковки 8956,48 8683,45 –273,03 11,72111,505 –0,216 
4. Транспортно-  
заготівельні витрати 3975,13 3780,41 –194,72 5,202 5,009 –0,193 
5. Зворотні відходи  
(відрахування) –1356,58 –1070,44 286,14 –1,775–1,418 0,357 
6. Всього затрат  
на матеріали 55397,84 54598,93 –798,91    
7. Основна  
заробітна плата 4058 4081 23 5,31 5,407 0,097 
8. Відрахування  
на соц. страхування 1582,62 1593,63 11,01 2,071 2,111 0,04 
9. Загальновиробничі 
витрати 14536,25 14087,16 –449,09 19,02218,664 –0,358 
10. Зношування  
інструмента цільо-
вого призначення  – – –    
11. Всього вироб-
нича собівартість 75574,71 74360,72 –1214    
12. Адміністративні 
витрати 491,24 743,61 252,37 0,643 0,985 0,342 
13. Витрати на збут 350,3 371,8 –    
14. Інші  
операційні витрати – – –    
15. Повна собівартість 76416,25 75476,13 –940,12    
16. Рентабельність, % 5,5 5,9     
17. Прибуток 4202,89 4482,2 –    
18. Оптова ціна 80619,14 79958,33 –660,81    
19. ПДВ 20 20 0    
20. Оптова ціна  
з врахуванням ПДВ 96742,97 95950 –792,97    

 

Виріб РЛ-4 збитковий, але підприємство не знімає його з виробництва оскільки 
він покриває частину умовно постійних витрат. Якщо зупинити виробництво 
даного товару, тоді загальна сума умовно постійних витрат розподілиться в 
більшому обсязі на інші вироби, що зробить їх нерентабельними. 
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Додаток С 
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Рис. С.1. Мікросередовище експортно-орієнтованого підприємства машинобудування

 

1 
 

2 
 

3 

 

 



 
Додатки 

 

 383

Додаток Т 
 

Таблиця Т.1 
Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу чинників  

ефективної маркетингової стратегії ВАТ “АК “АДВІС” 

Рі
к 

О
бс
яг

  
ек
сп
ор
то
ва
но
ї  

пр
од
ук
ці
ї, 
ти
с.

 г
рн

 

О
бс
яг

 т
ов
ар
но
ї 

пр
од
ук
ці
ї, 

 
ти
с.

 г
рн

 

С
об
ів
ар
ті
ст
ь 

 
ре
ал
із
ов
ан
ої

  
пр
од
ук
ці
ї, 
ти
с.

 г
рн

 

В
ар
ті
ст
ь 

 
ос
но
вн
их

 ф
он
ді
в,

  
ти
с.

 г
рн

 

В
ар
ті
ст
ь 

 
об
іг
ов
их

 за
со
бі
в,

  
ти
с.

 г
рн

 

Чи
се
ль
ні
ст
ь 

 
пе
рс
он
ал
у,

 ч
ол

. 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

  
ре
ал
із
ац
ії,

 %
 

2009 16580,0 35807,0 24820,6 14786,6 5986,4 1388 11,7 
2008 15940,0 27072,0 22302,1 13730,8 6125,3 1370 7,8 
2007 12962,0 18857,0 17993,8 12952,3 6987,5 1431 10,0 
2006 8642,3 19867,5 16548,4 12698,5 6543,8 1496 6,4 
2005 8526,3 19687,3 16245,7 12936,4 5987,6 1509 2,4 
2004 7943,5 19245,3 16135,4 13457,5 5426,3 1697 1,6 
2003 7969,5 18976,4 15987,6 14562,7 5243,1 1759 1,3 
2002 7723,4 18642,5 15976,4 14683,4 5168,4 1867 1,1 
2001 8056,4 17968,4 15642,3 15026,5 4368,7 1936 0,9 
2000 8241,5 17546,8 15348,7 15687,6 3987,5 2064 0,4 

 
 

Таблиця Т.2 
Кореляційна матриця факторів ефективної маркетингової стратегії 

ВАТ “АК “АДВІС” 

Показник 

О
бс
яг

  
ек
сп
ор
то
ва
но
ї  

пр
од
ук
ці
ї, 
ти
с.

 г
рн

 

О
бс
яг

 т
ов
ар
но
ї  

пр
од
ук
ці
ї, 
ти
с.

 г
рн

 
С
об
ів
ар
ті
ст
ь 

 
ре
ал
із
ов
ан
ої

  
пр
од
ук
ці
ї, 
ти
с.

 г
рн

 
Чи

се
ль
ні
ст
ь 

 
пе
рс
он
ал
у,

 ч
ол

. 
Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
ре
ал
із
ац
ії,

 %
 

Обсяг експортованої продукції, тис. грн 1     
Обсяг товарної продукції, тис. грн 0,977301 1    
Собівартість реалізованої продукції, 
тис. грн 0,976542 0,991521 1   
Чисельність персоналу, чол. –0,62561 –0,72585 –0,69978 1  
Рентабельність реалізації, % 0,79035 0,806916 0,830203 –0,8432 1 
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Таблиця Т.3 
Регресійна статистика 

Regression Statistics 
Multiple R 0,977301297 
R Square 0,955117825 

Adjusted R Square 0,949507553 
Standard Error 485,6406871 
Observations 10 

 

Таблиця Т.4 
Дисперсний аналіз 

 df SS MS F Significance F 
Regression 1 40151628,79 40151628,8 170,244479 1,1301E-06 
Residual 8 1886775,016 235846,877   

Total 9 42038403,8    
 

Таблиця Т.5 
Таблиця коефіцієнтів 

 Coefficients Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95 % 
Upper 
95 % 

Intercept –2685,663669 923,5369823 –2,9080196 0,01964865 –4815,3438 –555,9836 
Обсяг 
товарної 
продук-
ції, 

тис. грн 0,57485001 0,044057315 13,0477768 1,1301E–06 0,47325366 0,6764464 
 

Таблиця Т.6 
Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу  
чинників ефективної маркетингової стратегії  

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 

Рік Обсяг 
реалізації 

Обсяг  
цільових 
ринків 

Вартість 
основних 
фондів 

Обсяг реалізації 
ВАТ “Рыбинские

моторы” 

Обсяг  
реалізації 
АВВ 

“Сірий 
ринок” 

2009 52440,7 238702,9 688,4 38642,4 41265,4 106354,0 
2008 43428,4 204115,8 310,5 27687,4 30645,4 102354,6 
2007 32036,1 181257,9 96,4 26987,4 25647,6 96586,8 
2006 30654,5 180365,4 90,6 25643,8 23684,5 100382,6 
2005 29678,4 176253,0 86,4 25134,4 24564,6 96875,6 
2004 28649,5 175863,4 85,4 25034,6 24368,4 97810,9 
2003 28345,4 169876,5 81,4 24687,6 25636,7 91206,8 
2002 27984,2 165863,4 82,4 23986,5 22364,5 91528,2 
2001 27564,2 160254,5 80,4 22456,5 20456,7 89777,1 
2000 26458,7 159684,4 79,2 20145,6 19684,6 93395,5 
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Таблиця Т.7 
Кореляційна матриця факторів ефективної маркетингової стратегії  

ВАТ “Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” 

Показник 

О
бс
яг

  
ре
ал
із
ац
ії 

О
бс
яг

  
ці
ль
ов
их

  
ри
нк
ів

 

В
ар
ті
ст
ь 

 
ос
но
вн
их

  
фо

нд
ів

 

О
бс
яг

 р
еа
лі
за
ці
ї 

В
А
Т 

“Р
ы
би
нс
ки
е 

 
мо

то
ры

” 

О
бс
яг

  
ре
ал
із
ац
ії 
А
В
В

 

“С
ір
ий

 р
ин
ок

” 

Обсяг реалізації 1      
Обсяг цільових 
ринків 0,980772 1   

  

Вартість основних 
фондів 0,964655 0,950567 1  

  

Обсяг реалізації 
ВАТ “Рыбинские 
моторы” 0,920349 0,963765 0,925841 1 

  

Обсяг реалізації 
АВВ 0,959687 0,980689 0,951656 0,974393524

1  

“Сірий ринок” 0,847502 0,899637 0,772227 0,806609225 0,814011 1 
 
 
 

Таблиця Т.8 
Вихідні дані для кореляційно-регресійного аналізу  

чинників ефективної маркетингової стратегії ДП “НОВАТОР” 
Фактичні дані за роками Показник Од. 

виміру 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Валовий прибуток тис. грн 7654,4 10456,8 12232,6 15199,0 19542,9 8171,0 
Виробіток одного  
працюючого 

грн 
18,98 23,45 25,55 26,33 32,65 40,12 

Виробіток  
одного робітника 

грн 
25,55 28,67 33,29 35,09 43,26 53,23 

Заробітна плата  
одного робітника 

грн 
347,98 465,91 508,45 558,85 712,85 847,35 

Заробітна плата  
одного робітника 

грн 
347,98 465,91 508,45 558,85 712,85 847,35 

Фондовіддача грн 0,21 0,34 0,82 0,83 1,05 1,14 
Фондомісткість грн 1,67 1,45 1,10 1,20 0,95 0,83 
Витрати на 1 грн коп. 0,93 0,78 0,75 0,75 0,74 0,87 
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Таблиця Т.9 
Кореляційна матриця чинників ефективної  
маркетингової стратегії ДП “НОВАТОР” 

Показник 

В
ал
ов
ий

 п
ри
бу
то
к 

В
ир
об
іт
ок

 о
дн
ог
о 

 
пр
ац
ю
ю
чо
го

 

В
ир
об
іт
ок

 о
дн
ог
о 

 
ро
бі
тн
ик
а 

За
ро
бі
тн
а 
пл
ат
а 

 
од
но
го

 п
ра
цю

ю
чо
го

 

За
ро
бі
тн
а 
пл
ат
а 

 
од
но
го

 р
об
іт
ни
ка

 

Ф
он
до
ві
дд
ач
а 

Ф
он
до
мі
ст
кі
ст
ь 

В
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н 

Валовий прибуток 1        
Виробіток одного 
працюючого 0,7211 1       
Виробіток  
одного робітника 0,7884 0,9950 1      
Заробітна плата  
одного робітника 0,2668 0,9946 0,9907 1     
Заробітна плата  
одного робітника 0,2668 0,9946 0,9907 1 1    
Фондовіддача 0,7290 0,8896 0,9026 0,9118 0,9118 1   
Фондомісткість –0,4102 –0,9189 –0,9168 –0,9313 –0,9313 –0,9842 1  
Витрати на 1 грн –0,8046 –0,1035 –0,0678 –0,1758 –0,1758 –0,4047 0,4079 1 
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Додаток У 
 

Матриця стратегічних ресурсів ДП “НОВАТОР” 
 

Таблиця У.1 
Ресурси підприємства 

Складова стратегічного потенціалу підприємства 

Те
хн
іч
ні

 
Те
хн
ол
ог
іч
ні

 
К
ад
ро
ві

 
П
ро
ст
ор
ов
і 

О
рг
ан
із
ац
ій
ні

 
ст
ру
кт
ур
и 

 
уп
ра
вл
ін
ня

 
Ін
фо

рм
ац
ій
ні

 
Ф
ін
ан
со
ві

 

1. Спроможність до макроекономічного аналізу ситуації в країні та за її межами + +  +  + 
2. Спроможність до своєчасного виявлення актуальних потреб та попиту потенційних покупців +   + + 
3. Спроможність до аналізу економічної кон’юнктури ринків товарів та послуг, яка дає змогу ефективно,  
своєчасно та якісно задовольнити виявлені потреби та попит + +   + + 

4. Спроможність до аналізу економічної кон’юнктури ринків факторів виробництва, а також до аналізу діяльності груп стратегічного впливу +  +  + 
5. Спроможність до висунення конкурентоспроможних ідей у галузі технології та організації збуту товарів та послуг,  
що користуються попитом на товарних ринках + + +   + + 

6. Спроможність до реалізації конкурентоспроможних ідей у процесі виробництва товарів та послуг, просування їх на ринок,  
організації їх післяпродажного сервісу + + + + + + + 

7. Спроможність до забезпечення незалежності підприємства від змін кон’юнктури товарних, фінансових ринків і ринків факторів 
виробництва за рахунок зовнішньої гнучкості системи + + +   + + 

8. Спроможність до підтримання конкурентного статусу підприємства за рахунок управління стратегічними наборами зон господарювання + + + + + 
9. Спроможність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок устаткування адаптивними засобами  
технологічного оснащення та іншого обладнання + + +  + 

10. Спроможність забезпечити внутрішню гнучкість виробничої системи за рахунок використання у виробництві плідної технології + + +  + 
11. Спроможність забезпечити внутрішню гнучкість системи за рахунок формування адекватної зміни цілей кадрового потенціалу + +  + + + 
12. Спроможність здійснити зміну архітектурно-планових рішень, адекватних змінам цілей виробничої системи +    
13. Спроможність забезпечити рівень конкурентоспроможності товарів та послуг, який буде потрібний у сегментах ринку,  
що обслуговуються, та перспективних + + + + + + + 

14. Спроможність забезпечити реалізацію товарів та послуг в обсязі, який відповідає потенційному попиту у відповідних сегментах ринку  
з урахуванням конкурентного статусу підприємства та частки ринку, які планується захопити + + + + + + + 

15. Спроможність забезпечити високу ефективність функціонування підприємства за рахунок найбільш раціонального використання 
інвестиційних можливостей + + + + + + + 

16. Спроможність забезпечити ефективну розробку та реалізацію стратегічної програми технічного та соціального розвитку підприємства +    + 
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Додаток Ф 
 

АНКЕТА 
 

Шановний (а) _________________________________________ ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у анкетуванні.  
Дане дослідження проводиться з метою виявлення, проведення 

об’єктивного аналізу факторів, що мають негативний вплив на регіональні 
підприємства машинобудівельної галузі та визначення сили їхнього впливу. 
На підставі отриманих даних будуть розроблені обґрунтовані рекомендації 
щодо методичного та методологічного визначення стану економічної безпеки 
підприємств та шляхів виходу із небезпечних та загрозливих ситуацій.  

 

Дякуємо за співробітництво! 
 

А. Загальні відомості про підприємство 
1. Назва підприємства  
2. Адреса підприємства  
3. Рік створення  
4. Форма власності  
5. Чисельність працівників (чол.)  
6. Розмір статутного фонду (тис. грн)  
7. Розподіл пакету акції  
(у % між власниками) 

 

8. Етап розвитку підприємства (не-
обхідне відмітити) 

а) створення; 
б) перепрофілювання; 
в) оновлення виробництва; 
г) розширення діяльності; 
д) стабільне зростання; 
е) спад; 
є) банкрутство; 
ж) санація 

Б. Загальні поняття 
1. Що Ви розумієте під терміном 
“економічна безпека підприємства”? 
(необхідне виділити) 

 

а) охорона приміщень підприємства, 
будівельних майданчиків тощо; 
б) забезпечення конкурентних переваг 
над конкурентами; 
в) стабільний фінансовий стан підпри-
ємства (досягнення прибутковості, рента-
бельності); 
г) інвестиційна привабливість підприємства; 
д) зменшення тиску податків, отримання 
пільг; 
е) максимально ефективне використання 
власних ресурсів для попередження, 
послаблення або відбиття загрози  
і досягнення мети діяльності; 
ж) інше (вкажіть Ваш варіант) 
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Продовження додатка Ф 
2. Який підрозділ на Вашому  
підприємстві займається питаннями 
економічної безпеки?  
У чому полягають його функції? 
3. Яким чином Ваше підприємство 
підтримує рівень економічної безпеки?
(необхідне виділити кружечком) 

а) аналіз фінансової та бухгалтерської 
звідності; 
б) аналіз документації відділу кадрів; 
в) дослідження документації патентного 
відділу; 
г) збір інформації про постачальників, 
підрядників, конкурентів; 
д) охорона об’єктів, адміністративних 
приміщень; 
е) встановлення сигналізації; 
ж) інше (вкажіть)__________________ 

4. Чи збирається на Вашому підприєм-
стві інформація (фінансова, юридич-
на, економічна тощо) про постачаль-
ників, підрядників, конкурентів? 

а) так; 
б) ні 

5. Де саме ваше підприємство отримує 
інформацію про постачальників, 
підрядників, конкурентів?  
(необхідне виділити колом)  

а) інформація від своїх співробітників; 
б) реклама; 
в) періодичні видання; 
г) державні органи (вкажіть, які саме) 
_________________________________________; 
д) приватні організації  
(вкажіть, які саме) 
_________________________________________; 
е) інше (вкажіть, де саме) 
__________________________________________ 

6. Чи є на підприємстві за освітою 
фахівці, що займаються питаннями 
економічної безпеки? 

а) так; 
б) ні 

7. Чи вважаєте Ви, що питання еко-
номічної безпеки, це питання стра-
тегії розвитку вашого підприємства?

а) так; 
б) ні; 
в) не знаю 

В. Оцінка факторів економічної безпеки 
Фактор впливу Оцінка значимості 

фактора (за десяти-
бальною шкалою фак-
тори економічної без-
пеки, які негативно впли-
вають на діяльність Ва-
шого підприємства  
(1 – найменший вплив, 
10 – найбільший вплив)
проставте кількість балів)

Оцінка частоти 
виникнення за-
грози на Вашому
підприємстві 
(ймовірність) 

а) дуже низька; 
б) низька; 
в) середня; 
г) висока; 
д) дуже висока; 
(вкажіть необ-
хідну літеру) 
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Продовження додатка Ф 
Зовнішні чинники 

1. Політична нестабільність.  
(Можливість зміни політичного керівництва 
країни або регіону, загострення міжнаціональ-
них, релігійних, територіальних суперечок, су-
перечки між регіональними і національними 
органами влади, обмеження можливостей роз-
витку підприємництва та бізнесу, невизначе-
ність економічних відносин, тощо) 

  

2. Соціальна нестабільність.  
(Диференціація населення у доходах, факти  
дискримінації у бізнесі, спад основних інсти-
тутів соціального захисту населення, скоро-
чення соціального захисту населення, зниження 
народжуваності та зростання смертності) 

  

3. Порушення контрактів з боку  
місцевих або державних органів влади 

  

4. Зміна цін на сировину, матеріали,  
енергоресурси тощо 

  

5. Падіння попиту на продукцію   
6. Поява нових конкурентів в тому  
ж секторі ринку 

  

7. Поява в конкурентів нової технології  
виробництва з меншими витратами 

  

8. Посилення екологічних вимог,  
штрафні санкції через їх недотримання 

  

9. Зростання процентних ставок за кредитами, 
неконтрольована грошова емісія, інфляційні про-
цеси, нестабільність валютно-грошової політики

  

10. Втрата самостійності підприємства  
і перехід його до інших власників 

  

11. Зрив укладених договорів,  
відмова від співробітництва 

  

12. Банкрутство підприємств-підрядників,  
постачальників 

  

13. Відсутність уваги до впровадження інно-
вацій, заохочувальних заходів щодо винахід-
ництва та раціоналізаторства з боку держави 

  

14. Націоналізація або конфіскація майна  
підприємств, блокування рахунків 

  

15. Нестабільність і невизначеність законо- 
давства, неефективність законодавчих рішень 
та їх виконання 

  

16. Відмова від готової продукції, затримка  
у оплаті дебіторської заборгованості 

  

17. Інші чинники, які не вказані  
у анкеті (вкажіть їх) 
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Продовження додатка Ф 
Внутрішні чинники 

1. Відсутність власних стратегічних цілей 
підприємства 

  

2. Зменшення фінансової стійкості підприємс-
тва (прибутковості, рентабельності, абсолют-
ної та поточної ліквідності, збільшення обсягу 
кредиторсько-дебіторської заборгованості 
тощо) 

  

3. Несвоєчасне оновлення основних фондів, ра-
ціональне використання виробничих потужнос-
тей, використання новітніх технологій у вироб-
ництві 

  

4. Аварії основного та допоміжного устаткування   
5. Високий рівень травматизму  
на робочих місцях 

  

6. Відсутність уваги до впровадження іннова-
цій, заохочувальних заходів щодо винахідни-
цтва та раціоналізаторства з боку керівництва 
підприємства 

  

7. Відтік кваліфікованої робочої сили, вибуття 
ключових співробітників підприємства 

  

8. Недостатньо високий рівень кваліфікації 
робітників 

  

9. Недостатньо високий рівень кваліфікації 
управлінського персоналу 

  

10. Підвищення кількості працюючих  
пенсіонерів серед персоналу підприємства 

  

11. Не достатнє зростання заробітної платні   
12. Зростання заборгованості  
із заробітної плати 

  

13. Недостатня якість управління  
або “управлінської команди”  

  

14. Недостатній рівень забезпечення необхідною 
для роботи інформацією за об’ємом, якістю  
і своєчасністю надання 

  

15. Не своєчасне забезпечення основними 
видами ресурсів, необхідного їх рівня якості. 

  

16. Не достатнє забезпечення відповідності 
екологічності результатів виробництва затвер-
дженим нормативним актам 

  

17. Необхідність наявної та якісної інформації 
про конкурентів, постачальників 

  

18. Захист юридичних прав  
працівників та підприємства 
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Продовження додатка Ф 
19. Загроза втрати здоров’я працівниками 
підприємства через невідповідність умов праці 
існуючим нормативам 

  

20. Існування можливостей для економічних 
зловживань і злочинів 

  

21. Порушення персоналом  
технологічної дисципліни 

  

22. Захист інтелектуальної власності  
працівників, підприємства 

  

23. Захист майна підприємства, попередження 
крадіжок 

  

24. Відсутність або недостатність маркетингових 
досліджень, використання їх результатів 

  

25. Інші чинники, які не вказані у анкеті  
(вкажіть їх) 

  

 
У таблиці наведено отримані на основі аналізу економічної безпеки під-

приємств (більше 50) різних галузей економіки Російської Федерації, зразкові 
параметри співвідношення питомих ваги функціональних складових такої 
безпеки. Будь ласка, проставте Вашу величину питомої ваги показників (зага-
льна сума повинна дорівнювати 1). 

Таблиця  
 

Функціональні складові 

Галузь  
економіки 

Ф
ін
ан
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ва

 

К
ад
ро
во
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ін
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хн
ік
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П
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Ін
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ій
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Ек
ол
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іч
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С
ил
ов
а 

В
сь
ог
о 

Промис-
ловість 

(наприклад) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,15 0,1 0,05 1 
         
         

 
   
   

Ваша посада  Підпис 
Дата заповнення  

 
Дякуємо! 
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Додаток Х 
 

Основні економічні показники діяльності машинобудівних  
підприємств Хмельницької області (на початок 2009 р.) 

 
Таблиця Х.1 

Показник 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Показник покриття  
(коефіцієнт поточної ліквідності) 2,48 2,32 3,82 2,29 4,33 2,19 
2. Коефіцієнт капіталізації 0,15 0,12 0,18 1,90 0,13 0,17 
3. Співвідношення власного оборот-
ного капіталу до суми всіх активів 0,22 0,17 0,41 0,16 0,44 0,17 
4. Співвідношення нерозподіленого
прибутку до суми усіх активів –0,18 –0,47 0,06 –0,55 –0,59 –0,29 
5. Коефіцієнт оберненості активів 0,04 0 0,01 0 0,09 0,09 
6. Рівень доходності активів 5,62 6,73 4,53 4,26 6,56 4,12 
7. Коефіцієнт фінансового ризику 0,14 0,11 0,47 0,32 0,23 0,75 
8. Відношення прибутку від реаліза-
ції до короткострокових зобов’язань 0 0 0 0 0 0 
9. Відношення оборотних активів 
до суми зобов’язань 2,48 2,33 3,25 1,84 4,33 2,09 
10. Відношення короткострокових
зобов’язань до суми активів 0,15 0,13 0,15 0,15 0,13 0,16 
11. Відношення виручки  
від реалізації до суми активів 0,15 0,13 0,54 0,38 0,24 0,84 
12. Відношення оборотного  
капіталу до суми активів 0,38 0,30 0,59 0,35 0,57 0,36 
13. Відношення прибутку  
від реалізації до суми активів 0 0 0 0 0 0 
14. Відношення нерозподіленого  
прибутку до суми активів –0,18 –0,47 0,06 –0,55 –0,59 –0,29 
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Продовження таблиці Х.1 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Відношення власного капіталу 
до запозиченого капіталу 5,62 6,73 4,53 4,26 6,56 4,75 
16. Відношення чистого прибутку 
до власного капіталу 0 0 0 0 0 –0,07 
17. Відношення чистого прибутку 
до інтегральних витрат 0 0 0 0 0 –0,05 
18. Коефіцієнт забезпечення  
власними засобами 1,48 1,32 2,82 1,29 3,34 1,19 
19. Інтенсивність обігу  
авансованого капіталу 0,97 1,03 3,01 1,99 1,78 4,94 
20. Коефіцієнт менеджменту –0,01 –0,27 –0,04 –0,46 –0,11 –0,08 
21. Рентабельність власного капіталу –0,002 –0,03 –0,03 –0,09 0,01 –0,07 
22. Коефіцієнт Бівера 0,16 0,12 –0,16 –0,24 –0,18 –0,55 
23. Рентабельність активів 0 0 0 0 0 –0,06 
24. Фінансовий ліверидж 0,17 0,13 0,18 0,19 0,14 0,17 
25. Коефіцієнт покриття активів 
чистим оборотним капіталом 0,25 0,17 0,40 0,15 0,45 0,18 
26. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,78 0,25 0,24 0,71 0,36 0,58 
27. Коефіцієнт іммобілізації  
власного капіталу 1,28 0,33 0,69 1,73 0,66 1,54 
28. Коефіцієнт оборотності запасів 0,36 0,42 0,82 1,41 0,27 2,73 
29. Коефіцієнт оборотності  
дебіторської заборгованості 2,46 8,45 20,56 5,17 7,07 9,43 
30. Коефіцієнт  
збитковості підприємства 0,37 0,30 0,59 0,35 0,57 0,36 
31. Співвідношення  
запозиченого і власного капіталу 0,52 0,15 0,22 0,24 0,15 0,24 
32. Коефіцієнт завантаження активів 14,23 17,86 4,29 3,12 8,86 2,67 
33. Відношення робочого капіталу
до активів 0,37 0,30 0,59 0,35 0,57 0,36 
34. Відношення обсягу виручки  
до активів 0,15 0,13 0,54 0,38 0,24 0,84 
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Додаток Ц 
 

Основні показники діяльності ВАТ “АК “АДВІС” 
 

Таблиця Ц.1 
Рік Показник 2007 2008 2009 

1 2 3 4 
1. Необоротні активи, тис. грн 39638 37981 31906 
2. Оборотні активи, тис. грн 13406 14633 16532 
3. Запасти, тис. грн 2157 3142 2001 
4. Дебіторська заборгованість, тис. грн 2097 2360 3018 
5. Кредиторська заборгованість, тис. грн 5154 5462 6778 
6. Поточні фінансові інвестиції, тис. грн – – – 
7. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн 178 108 661 
8. Витрати майбутніх періодів, тис. грн 173 174 26 
9. Власний капітал, тис. грн 39088 36315 28316 
10. Забезпеченість виплат і платежів, тис. грн – – – 
11. Довгострокові зобов’язання, тис. грн 1829 1515 2717 
12. Поточні зобов’язання, тис. грн 12300 14958 17431 
13. Валюта балансу, тис. грн 53217 52788 48464 
14. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 35807 45809 44662 
15. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 28784 36288 36618 
16. Валовий прибуток (збиток), тис. грн 3550 5252 4251 
17. Чистий прибуток (збиток), тис. грн –831 –610 –155 
18. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн 19137 17471 14205 
19. Вартість вибулих основних засобів, тис. грн 1310 2499 14760 
20. Вартість придбаних основних засобів, тис. грн 366 1064 3702 
21. Знос основних засобів, тис. грн 27576 27807 21949 
22. Вартість основних засобів на початок періоду, тис. грн 47657 46713 45278 
23. Вартість основних засобів на кінець періоду, тис. грн 46713 45278 34220 
24. Матеріальні витрати, тис грн 14631 16331 15786 
25. Витрати енергії, тис. грн – – – 
26. Вартість відходів, тис. грн – – – 
27. Вартість браку, тис. грн 0 0 0 
28. Обсяг товарної продукції, тис. грн 24941 26760 32294 
29. Чисельність працюючих, чол. 688 707 613 
30. Середньооблікова чисельність, чол. 686 632 583 
31. Кількість звільнених, чол. 34 31 32 
32. Відпрацьовано штатними працівниками, людино-год 1139328 1170792 1015128 
33. Неявки на роботу без поважних причин, людино-год – – – 
34. Фонд заробітної плати по підприємству, тис. грн 685,6 857,8 1118,0 
35. Фактична середньомісячна заробітна плата, грн 832 1011 1519 
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Продовження таблиці Ц.1 
1 2 3 4 

36. Середньогалузева місячна зарплата, грн 821 1024 1380 
37. Вартість наданих соціальних послуг, тис. грн – – – 
38. Чисельність працюючих з вищою освітою, чол. 232 248 234 
39. Чисельність висококваліфікованих працівників, чол. 202 223 212 
40. Витрати на придбання інформаційних ресурсів, 
тис. грн – – – 

41. Прибуток від операційної діяльності, тис. грн –724,5 –552,1 –192,1 
42. Збитки від штрафних санкцій, тис. грн 76 63 357 
43. Судові справи виграні в суді, од. – – – 
44. Загальна кількість судових позовів, од. – – 4 
45. Дохід від нарахованих штрафних санкцій, тис. грн 28 0 0 
46. Вартість сертифікованої продукції, тис. грн – – – 
47. Штрафи за порушення  
природоохоронного законодавства, тис. грн – – – 

48. Вартість екологічних зборів, тис. грн – – – 
49. Валові витрати підприємства, тис. грн 33702 39540 40619 
50. Кількість осіб, звільнених за крадіжку  
чи знищення майна, чол. – – – 

51. Рівень інженерно-технічного захисту  середній 
52. Витрати на охорону бізнесу, тис. грн 87,3 93,7 109,8 
53. Інноваційні витрати, тис. грн 0 0 0 
54. Витрати на рекламу, тис. грн – – – 
55. Витрати на збут, тис. грн 1052 1222 719 
56. Обсяг реалізованої продукції  
машинобудівної галузі, млн грн 49333 59279 86353 
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