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АНОТАЦІЯ  

 

Нестеренко Р.В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної 

діяльності  підприємств машинобудування. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового  ступеня кандидата економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)»  – Українська інженерно-педагогічна 

академія Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. 

Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методичних положень 

і практичних рекомендацій щодо формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності  підприємств машинобудування. 

У роботі на основі проведеного аналізу виявлено, що в умовах 

перманентної появи викликів та загроз різного характеру значущою є 

проблема забезпечення розвитку машинобудівних підприємств, як одного з 

найголовніших напрямків розвитку вітчизняної економіки. Важливими для 

вирішення цієї проблеми є визначення та вирішення проблем, пов‘язаних з 

розвитком цих підприємств. 

Розгляд системи логістики в якості чинника підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування припускає, що 

наслідки рішень, що приймаються, повинні бути направлені на підвищення їх 

фінансового стану. У зв'язку з цим актуалізується завдання знаходження 

засобу контролю показників, що найбільш коректно відбивають зв'язок 

логістики з основними економічними і фінансовими індикаторами 

підприємств машинобудування. 

В результаті проведеного аналізу виявлено, що функціональними 

сферами логістичного управляння на підприємствах машинобудування є: 

оптимізація фізичного переміщення матеріалів; поліпшення інформаційних 

процесів; зберігання оптимальних матеріальних запасів; синхронізація 
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інфраструктури логістичних процесів; управління загальними логістичними 

витратами. 

Автором виявлено, що конкурентна боротьба стимулює підприємства 

машинобудування займатися пошуком нових резервів підвищення 

конкурентоспроможності, які раніше не розглядалися як джерело зміцнення 

конкурентного становища, і в цьому вагому роль починає відігравати система 

логістики. 

Удосконалено теоретичний базис дослідження шляхом доповнення та 

встановлення логічних зв‘язків між базовими поняттями через уточнення їх 

сутності, а саме: «економічне забезпечення», «організаційне забезпечення», 

«економіко-організаційне забезпечення», «логістична діяльність 

підприємств», «економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності 

підприємств», зміст якого полягає у встановленні інтегральної 

характеристики впливу організаційно-економічного забезпечення на 

формування логістичної діяльності підприємства. Це є базово-визначальною 

платформою проведеного дослідження результатом якого є  перспективність, 

доказовість, концептуальність наукового дослідження 

Обґрунтовано методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності 

підприємств. Застосування цих методичних аспектів надасть можливість 

своєчасно продукувати й коригувати дії керівників і є основою для розробки 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств. 

Сутність методичних аспектів забезпечення логістичної діяльності 

підприємств полягає у перерозподілі функцій управління щодо адаптації 

нововведень, для формування ціннісно-орієнтованих напрямків задоволення 

потреб споживачів (рівень обслуговування,  якість та ціни товарів і послуг). 

Розроблено методичний підхід до оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, який базується на систематизації етапів 

оцінки складових логістичної діяльності підприємств машинобудування за 

функціональними ознаками, за властивостями їх елементів і причинно-

наслідковими зв'язками для формування організаційно-економічного 
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забезпечення. Це дозволяє встановити закономірності протікання 

управлінських процесів та є об‘єктивною базою удосконалення логістично-

орієнтовних систем на вітчизняних підприємств машинобудування. 

Запропоновано науково-практичний підхід до управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств, який базується на комплексному 

застосуванні економіко-математичних моделей з метою локалізації та 

нейтралізації негативних наслідків ризиків, з урахуванням економічних 

інтересів підприємства та його потенціальних можливостей.  

Запропоновано та обґрунтовано науково-методичний підхід до 

розробки механізму економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємства сутність якого полягає у системному поєднанні 

організаційно-економічних засад управління об'єктами і процесами, якісні та 

кількісні характеристики яких формують орієнтованість, інтегрованість, 

адекватність, стратегічність, адаптивність, та є основою до розробки 

стратегічно-орієнтованих напрямів розвитку підприємств машинобудування і 

забезпечити векторально-оптимальні параметри діяльності підприємств 

машинобудування 

Сформовано стратегію формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування основою 

якої є  виявлення потенціалу внутрішніх ресурсів підприємства 

машинобудування, факторів впливу зовнішнього середовища, постановці 

цілей і завдань логістичної діяльності з урахуванням економічного та 

організаційного забезпечення; направлена на диференціацію, лідерство, 

фокусування та диверсифікацію виробничого процесу, на основі 

прогнозування, що надасть можливість підприємствам машинобудування 

передбачати те нівелювати негативні виклики середовища. 

Ключові слова: логістична діяльність, економіко-організаційне 

забезпечення логістичної діяльності підприємств, підприємства 

машинобудування, ефективне управління, управлінські процеси, логістично-

орієнтована система, стратегія, механізм. 
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ABSTRACT 

 

Nesterenko R. V. Economic and organizational support of the logistics 

activities of engineering enterprises. – Qualifying scientific work on the 

manuscript. 

Thesis for a scientific degree – PhD in Economics in specialty 08.00.04 – 

Economics and Management of enterprises (by the type of economic activity). – 

Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Kharkіv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological provisions and practical recommendations for the formation of 

economic and organizational support of logistic activity of mechanical engineering 

enterprises. 

In the work on the basis of the conducted analysis revealed that in the 

conditions of the permanent appearance of challenges and threats of various nature, 

the problem of ensuring the development of machine-building enterprises, as one 

of the most important areas of development of the domestic economy. Important to 

solve this problem is the definition and solution of problems related to the 

development of these enterprises. 

Consideration of the logistics system as a factor in increasing the 

competitiveness of mechanical engineering companies suggests that the 

consequences of the decisions to be made should be aimed at improving their 

financial situation. In connection with this, the task of finding a means of 

controlling the indicators, which most accurately reflects the connection of 

logistics with the main economic and financial indicators of mechanical 

engineering enterprises, is actualized. 

As a result of the analysis, it was discovered that the functional areas of 

logistics management at the enterprises of mechanical engineering are: 

optimization of physical movement of materials; improvement of information 

processes; storage of optimum material stocks; synchronization of the 

infrastructure of logistic processes; management of general logistics costs. 
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The author finds that the competitive struggle stimulates the enterprises of 

mechanical engineering to look for new reserves for increasing competitiveness, 

which had not previously been considered as a source of strengthening the 

competitive position, and in this important role begins to play the logistics system. 

The theoretical basis of research has been improved by adding and 

establishing logical connections between the basic concepts by clarifying their 

essence, namely: "economic provision", "organizational support", "economic and 

organizational support", "logistic activity of enterprises", "economic and 

organizational provision of logistic activity of enterprises ", the content of which is 

to establish an integrated characteristic of the impact of organizational and 

economic provision on the formation of logistics activities of the enterprise. This is 

the basic-defining platform of the conducted research, the result of which is 

perspective, proof, conceptuality of scientific research 

The methodical aspects of logistic activity of enterprises are substantiated. 

The application of these methodological aspects will enable the timely production 

and correction of the actions of managers and is the basis for the development of 

economic and organizational support for logistics activities of enterprises. 

The essence of the methodical aspects of providing logistical activity of 

enterprises is redistribution of management functions in relation to adaptation of 

innovations, for formation of value-oriented directions of satisfaction of 

consumers' needs (level of service, quality and prices of goods and services). 

The methodical approach to the estimation of logistic activity of the 

enterprises of mechanical engineering is developed, which is based on 

systematization of stages of evaluation of components of logistic activity of 

mechanical engineering enterprises according to functional features, properties of 

their elements and causal links for formation of organizational and economic 

support. This allows to establish the laws of the course of management processes 

and is an objective basis for the improvement of logistic-orientation systems on 

domestic enterprises of mechanical engineering. 
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The scientific-practical approach to managing the risks of logistics activities 

of enterprises is proposed, which is based on the integrated application of 

economic and mathematical models in order to localize and neutralize the negative 

consequences of risks, taking into account the economic interests of the enterprise 

and its potential opportunities. 

The scientific and methodical approach to the development of the 

mechanism of economic and organizational support of logistic activity of the 

enterprise is proposed and substantiated. The essence of the system is the 

systematic combination of organizational and economic principles of object and 

process management, the qualitative and quantitative characteristics of which form 

orientation, integration, adequacy, strategic, adaptability, and is the basis for the 

development of strategically oriented directions of development of mechanical 

engineering enterprises and provide vector-optimal parameters activities and 

engineering enterprises 

The strategy of formation of the economic and organizational support of 

logistic activity of the enterprises of mechanical engineering is formed, which is 

based on the identification of the potential of internal resources of the enterprise of 

mechanical engineering, factors of influence of the external environment, setting of 

objectives and tasks of logistic activity taking into account economic and 

organizational support; is aimed at differentiation, leadership, focusing and 

diversification of the production process, on the basis of forecasting, which will 

enable enterprises of mechanical engineering to anticipate the leveling of negative 

environmental challenges. 

Key words: logical theory, economic and organizational structure of 

advanced logic, administrative and social security, operational management, 

efficient processes, logistics, institute of economics. 
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ЗМІСТ 

 стор. 

ВСТУП  

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ  

 

1.1. Проблематика розвитку підприємств машинобудування в 

України як об‘єктивна основа забезпечення ефективної логістичної 

діяльності 

 

1.2. Трансформація науково-теоретичних поглядів щодо 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Динамічний розвиток ринкових процесів в 

Україні, реформування машинобудівного комплексу вимагають створення 

принципово нової системи управління підприємствами машинобудування.  

В умовах мінливих ринкових відносин одним із основних напрямків 

підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування є 

формування економіко-організаційного забезпечення їх логістичної 

діяльності. Для цього необхідно вдосконалювати існуючі інструменти 

управління та продукувати інноваційні, які відповідатимуть сучасним 

економічним умовам діяльності підприємств машинобудування.  

У наслідок зростання масштабів і складності потокових процесів в 

умовах глобалізації, розвитку інформаційних систем, підвищення ролі і 

значення сервісної діяльності підприємств машинобудування, орієнтованої 

на запити споживачів, все більш затребуваною стає логістична діяльність, що 

організує потокові процеси з метою їх раціоналізації. 

Формування економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування полягає у вивченні процесів 

виробництва і розподілу матеріальних ресурсів, розмежуванні суті таких 

функціональних процесів, як використання і рух обмежених ресурсів у 

матеріальному, часовому та просторовому векторах, що, в свою чергу, 

дозволяє комплексно аналізувати операційний, фінансовий та інноваційний 

вид економічної діяльності підприємства машинобудування комплексно у їх 

єдності і цілісності. 

Зазначене вище зумовлює необхідність формування комплексного та 

фундаментального підходу до формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування. 

Дослідженням проблем формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 
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займались О. Ареф‘єва, І. Власюк, Н. Гавкалова, П. Гудзь, В. Дикань, 

І. Кабанець, А. Кальченко, В. Ковальов, О. Карлова, Т. Колодізєва, 

Є. Крикавський, М. Кристофер, В. Лифар, О. Мних, В. Пономаренко, 

В. Прохорова, О. Тридід, В. Чобіток, Ю. Ус та ін. Не применшуючи внеску 

зазначених науковців у розвиток теорії і практики у сфері логістичної 

діяльності підприємств машинобудування, досі залишаються невирішеними 

питання формування економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування як сукупності взаємодіючих 

елементів, що забезпечує прийняття економічно обґрунтованих 

управлінських рішень у контексті формування ефективного управління 

підприємствами машинобудування. 

Актуальність зазначеної проблеми, її науково-теоретичне та практичне 

значення зумовили вибір теми дисертації, її мету і завдання. 

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

положення дисертації використано при виконанні програм науково-

дослідних робіт Української інженерно-педагогічної академії за темами: 

«Управління стійким розвитком суб‘єктів господарювання в умовах 

соціально орієнтованої економіки» (номер державної реєстрації 

0116U001487, 2016-2018 рр.) та «Управління розвитком суб‘єктів 

господарювання на засадах інноваційної економіки» (номер державної 

реєстрації 0119U000326, 2019-2021 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішено такі задачі: 

обґрунтувати необхідність вирішення проблем логістичної діяльності 

підприємств машинобудування на основі економіко-організаційного 

забезпечення в сучасних умовах господарювання; 
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удосконалити теоретичний базис дослідження шляхом доповнення і 

встановлення логічних зв‘язків між базовими поняттями через уточнення їх 

сутності, а саме: «економічне забезпечення», «організаційне забезпечення», 

«економіко-організаційне забезпечення», «логістична діяльність 

підприємств», «економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності 

підприємств»; 

розробити методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності 

підприємств; 

розробити методичний підхід до оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування; 

запропонувати науково-практичний підхід до управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств; 

обґрунтувати науково-методичний підхід до розроблення механізму 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємства; 

запропонувати стратегію формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування. 

Об’єктом дослідження є процес формування економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності  підприємств 

машинобудування. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і 

практичних положень формування економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження виступили 

наукові напрацювання та досвід вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. Методичною основою дослідження є 

фундаментальні положення економічної теорії та сукупність спеціальних і 

загальнонаукових засобів наукового дослідження. 
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У роботі використано такі методи: теоретичного узагальнення та 

морфологічний аналіз – для формування поняття «економіко-організаційне 

забезпечення логістичної діяльності підприємств»; аналіз та синтез – для 

систематизації та групування елементів системи логістичної діяльності 

підприємств машинобудування; PEST-аналіз – для виявлення впливу 

макросередовища на логістичну діяльність підприємств машинобудування; 

метод таксономічного аналізу – для розрахунку значень інтегральних 

коефіцієнтів ефективності менеджменту; методи оцінки ступеня ризику – для 

формування науково-практичного підходу до управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств машинобудування; екстраполяції – для 

визначення прогнозних показників; графічний – для унаочнення висновків 

проведених досліджень. 

Інформаційною базою дослідження стали чинні законодавчі та 

нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики України, 

звітність підприємств машинобудування, монографії та наукові періодичні 

публікації в іноземних і вітчизняних виданнях за даною проблематикою. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 

узагальненні науково-теоретичних засад, розробленні методичних та 

прикладних підходів до формування економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності  підприємств машинобудування. 

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати: 

удосконалено: 

методичний підхід до оцінки логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, який, на відміну від існуючих, базується на 

систематизації етапів оцінки складових логістичної діяльності підприємств 

машинобудування за функціональними ознаками, властивостями їх елементів 

і причинно-наслідковими зв'язками для формування організаційно-

економічного забезпечення, що дозволяє встановити закономірності 

протікання управлінських процесів в умовах динамічно змінного екзогенного 
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й  ендогенного середовища та є об‘єктивною основою удосконалення 

логістично-орієнтованих систем на вітчизняних підприємствах 

машинобудування; 

науково-практичний підхід до управління ризиками логістичної 

діяльності підприємств, який, на відміну від існуючих, базується на 

комплексному застосуванні економіко-математичних моделей з метою 

локалізації та нейтралізації негативних наслідків ризиків, враховуючи 

економічні інтереси підприємства та його потенціальні можливості, і 

визначає об‘єктивні передумови адаптації економічного-забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування, є основою 

формування умов розвитку підприємств та формалізує процес прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

науково-методичний підхід до розроблення механізму економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства, який, на 

відміну від існуючих, полягає у системному поєднанні організаційно-

економічних засад управління об'єктами і процесами, якісні та кількісні 

характеристики яких формують орієнтованість, інтегрованість, адекватність, 

стратегічність, адаптивність, є основою для розроблення стратегічно-

орієнтованих напрямів розвитку підприємств машинобудування і 

забезпечення векторально-оптимальних параметрів діяльності підприємств 

машинобудування; 

стратегію формування економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудуванні, сутність якої, на 

відміну від існуючих, полягає у виявленні потенціалу внутрішніх ресурсів 

підприємства машинобудування, факторів впливу зовнішнього середовища, 

постановці цілей і завдань логістичної діяльності з урахуванням 

економічного та організаційного забезпечення, спрямована на 

диференціацію, лідерство, фокусування та диверсифікацію виробничого 

процесу на основі прогнозування, що дає можливість підприємствам 

машинобудування передбачати та нівелювати негативні виклики середовища; 
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набуло подальшого розвитку: 

теоретичний базис дослідження шляхом доповнення та встановлення 

логічних зв‘язків між базовими поняттями через уточнення їх сутності, а 

саме: «економічне забезпечення», «організаційне забезпечення», «економіко-

організаційне забезпечення», «логістична діяльність підприємств», 

«економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств», 

зміст якого полягає, на відміну від існуючих, у встановленні інтегральної 

характеристики впливу організаційно-економічного забезпечення на 

формування логістичної діяльності підприємства як базово-визначальної 

платформи проведеного дослідження, комплексним результатом якого є  

перспективність, доказовість, концептуальність наукового дослідження, що 

дозволяє конкретно в теоретичному напрямі обґрунтувати науково-практичні 

аспекти забезпечення та формування проблематики логістичної діяльності 

підприємств у сучасній економічній думці; 

методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності підприємств, 

що, на відміну від існуючих, включають науково-теоретичне та практичне 

обґрунтування ключових інструментів дослідження характеру зміни 

результативного показника логістичної діяльності підприємства, 

застосування яких дозволяє вчасно продукувати й коригувати дії керівників 

та є підґрунтям для розроблення економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств і передбачає алгоритм перерозподілу 

функцій управління адаптацією нововведень для формування ціннісно-

орієнтованих напрямів задоволення потреб споживачів, фундаментальною 

основою яких є рівень обслуговування,  якість та ціни товарів і послуг. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання на практиці запропонованих науково-методичних положень і 

рекомендацій щодо формування економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності  підприємств машинобудування дозволить підвищити 

результативність їх функціонування та сприятиме оптимізації логістичної 

діяльності. 
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Науково-практичні положення дисертації використано при формування 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності  підприємств 

машинобудування м. Харкова. Так, а саме: ТОВ «АМГ-ІНВЕСТ» (довідка 

про впровадження № 08/455 від 29.01.2019); Харківська міська рада 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринка (довідка про 

впровадження № 125/101 від 18.01.2019); 

ТОВ «ХАРКІВТРАНСМАШПРОЕКТ» (довідка про впровадження № 158/С-1 

від 15.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота являє собою 

самостійно виконану наукову роботу, в якій викладено авторський підхід до 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності  

підприємств машинобудування. Автором використано лише ті ідеї, розробки 

та висновки, які є результатом власного наукового дослідження. Особистий 

внесок автора у працях, що опубліковані у співавторстві, відображено у 

списку опублікованих праць, поданому в авторефераті [5; 7]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

висновки і рекомендації, викладені в дисертації, оприлюднено на:  

Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

розвитку підприємництва в Україні» (Маріуполь, 2018); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми глобалізаційних 

процесів у світовій економіці» (Київ, 2018); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективні шляхи розвитку наукових знань» 

(Київ, 2019); XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий 

диспут: питання економіки та фінансів» (Харків–Відень–Лондон, 2019); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси, 

управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 

(Полтава, 2019); ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації 

економіки» (Кривий Ріг, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, у 
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тому числі 1 підрозділ у колективній монографії, 8 статей – у наукових 

фахових виданнях України, з них 7 статей входять до міжнародних 

наукометричних баз даних, репозиторіїв та пошукових систем, 6 тезисів 

доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Загальний обсяг публікацій становить 4,86 ум.-друк. арк., з яких особисто 

здобувачу належить 4,33 ум.-друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації – 287 сторінок друкованого тексту. Робота містить 33 таблиці (з 

них 13 займають 16 повних сторінок) та 50 рисунків (з них 9 займають 9 

повних сторінки). Обсяг основного тексту дисертації становить 170 сторінок; 

10 додатків – на 65 сторінках; список використаних джерел містить 

250 найменувань – на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1 Проблематика розвитку підприємств машинобудування в України 

як об‘єктивна основа забезпечення ефективної логістичної діяльності 

 

 

Машинобудівний комплекс є однією з потужних галузей вітчизняної 

промисловості, він визначає рівень економічного і промислового розвитку 

країни. Розвиток машинобудівного комплексу обумовлює науково-

технічний прогрес, як власних підприємств, так і підприємств усіх 

вітчизняних галузей промисловості.  

Машинобудівний потенціал України фахівці порівнюють з 

потенціалом Англії і Франції, разом узятих. Одним з підтверджень цього є 

те, що Україна має такі унікальні підприємства важкого машинобудування, 

як: «Азовмаш» (Маріуполь); «Турбоатом» (Харків); «Харківський завод 

тракторних двигунів» (Харків); «Харківський тракторний завод» (Харків); 

Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» (Харків); 

«Кременчуцький автомобільний завод» (Кременчук); «Львівсільмаш» 

(Львів); «Львівський автобусний завод» (Львів); «Нікопольський 

кранобудівний завод» (Нікополь); «Південний машинобудівний завод» 

(Дніпро); «Полтавський турбомеханічний завод» (Полтава); «Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (Суми) та багато ін. 

В Україні є умови для розвитку машинобудівного комплексу, але 

через застарілість матеріальної бази країна не здатна повністю реалізувати 

свій потенціал. Це пов'язано ще і з тим, що всі розвинені країни світу давно 
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перейшли на безвідходне і маловідходне виробництво, що Україна не може 

зробити через відсутність інвестування. 

В економічно розвинених країнах на частку машинобудівних 

виробництв доводиться від 30 до 50% загального обсягу випуску 

промислової продукції.  

Питаннями розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств 

висвітлені займались науковці, такі як:  Кальна Т. [51], Кривоконь О. [73, 

74], Кобець С. [63], Музеронок О. [156], Прохорова В. [139], Синькевич Н. 

[156], Сирочук Н. [157], Чобіток В. [193] та ін. 

Разом з тим, актуальні проблеми розвитку вітчизняних підприємств 

машинобудування в сучасних реаліях потребують подальшого дослідження. 

Серед основних напрямів стратегічного розвитку України у ХХІ 

столітті пріоритетного значення набувають загальнолюдські демократичні 

цінності, формування конкурентоспроможної, соціально спрямованої 

ринкової економіки, європейська інтеграція, становлення 

постіндустріального суспільства на засадах інформатизації та 

інтелектуалізації, підвищення питомої ваги високотехнологічних галузей 

економіки. Реалізацію даних стратегічних цілей у своїй основі передбачає 

«Стратегія розвитку України 2020» [167].  

На жаль, стратегія не передбачає виділення базових галузей економіки 

України. Вона спрямована на проведення реформ, зокрема: податкової, 

захисту конкуренції та антимонопольного законодавства, корпоративного 

права, фінансового сектору, ринку капіталу, трудових взаємовідносин, 

транспортної інфраструктури, телекомунікаційної інфраструктури та ін. 

Сьогодні в умовах перманентної появи викликів та загроз різного 

характеру значущою є проблема забезпечення розвитку машинобудівних 

підприємств, як одного з найголовніших напрямків розвитку вітчизняної 

економіки. Важливими для вирішення цієї проблеми є визначення та 

вирішення проблем, пов‘язаних з розвитком цих підприємств. 
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Вітчизняне машинобудування представляє широкоасортиментне 

виробництво. Вітчизняні підприємства машинобудування мають велику 

кількість різних направлень, що наведено на рис. 1.1. 

 

Види діяльності вітчизняних підприємств машинобудування 

Авіаційне виробництво 

Будівництво водних суден, кораблебудування 

Космічне виробництво 

Виробництво будівельних машин 

Виробництво тракторів та сільгоспгосподарське машинобудування

Виробництво радіоелектроніки та електротехнічне машинобудування 

Виробництво обладнання для нафтохімічної та хімічної промисловості

Виробництво обладнання для гірничодобувної промисловості

Виробництво верстатів

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

Виробництво обладнання для переробки харчової прмисловості

Виробництво обладнання для легкої промисловості

Виробництво обладнання для енергетичної галузі

Виробництво обчислювальної техніки

 

Рис. 1.1. Види діяльності вітчизняних підприємств машинобудування 
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Розвиток сучасних підприємств машинобудування супроводжується 

соціально-економічними трансформаціями, які чинять дестабілізуючий вплив 

на характер реальних інвестиційно-інноваційних процесів. Проблеми розвитку 

вітчизняних підприємств машинобудування наведено на рис. 1.2. 

 

Проблеми розвитку вітчизняних підприємств машинобудування 

зниження інноваційної активності

незначні обсяги фінансування господарської діяльності

відсутність державної підтримки

повільний розвиток підгалузей машинобудування

тіньові механізми господарювання

зниження показників фінансового стану господарювання

зниження рівня матеріально-технічної, забезпеченості господарської діяльності

скорочення кількості працівників, відсутність мотивації

скорочення соціальної інфраструктури підприємств

моральний та матеріальний знос основних засобів
 

 

Рис. 1.2. Проблеми розвитку вітчизняних підприємств машинобудування 

 



25 

Машинобудування є багатогалузевим комплексом, який складається за 

класифікацією КВЕД (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1  

Структура вітчизняного машинобудування за КВЕД 

Вид промисловості Код за КВЕД 

Машинобудування 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції 26 

виробництво електричного устаткування 27 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 28 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 29+30 

 

Проведемо аналіз обсяг реалізованої промислової продукції 

машинобудування  за 2010-2016 рр. (табл. 1.2, рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3. Обсяг реалізованої промислової продукції машинобудування 

за 2010-2016 рр. 
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Таблиця 1.2 

Обсяг реалізованої промислової продукції  машинобудування  

за 2010-2016 рр
1 
, млн. грн. 

Вид промисловості 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Машинобудування, 

в тому числі: 
97056,9 130847,9 140539,3 113926,6 101924,7 115261,7 130290,2 

- виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції 

6691,4 11529,0 7876,8 7508,7 8133,4 8772,9 12153,4 

- виробництво електричного 

устаткування 
15755,2 16715,6 22141,3 21832,4 21005,7 24038,5 26587,0 

- виробництво машин і 

устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 

30608,7 37622,8 37567,8 34782,4 33524,8 41998,0 49562,0 

- виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 

44001,6 64980,5 72953,4 49803,1 39260,8 40452,3 41987,8 

1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, за 2014-2016 рр. - також без 

частини зони проведення антитерористичної операції 
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Динаміка обсяг реалізованої промислової продукції машинобудування 

за 2010-2016 рр. свідчить про те, що період з 2013 по 2016 рр. відбувалося 

істотне зниження виробництва, це пов‘язане в першу чергу зі зміною 

керівництва країни, розірвання зв‘язків з Російською Федерацією (яка 

споживала велику кількість продукції машинобудівної галузі), військовий 

конфлікт на Донбасі, анексія Кримського півострову та ін. 

На рис.1.4 наведено обсяг реалізованої продукції машинобудування за 

основними напрямками. 

 

 
 

Рис. 1.4. Обсяг реалізованої продукції машинобудування за основними 

напрямками 2010-2016 рр. 

 

Данні Державної служби статистики України свідчать пр. те, що 

починаючи з 2013 року випуск продукції різко зменшився, на це вплинули 

вище перелічені фактори. Найбільшого зменшення обсягу реалізованої 
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продукції зазнало виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів, а саме у 2013 році в порівнянні 

з 2012 роком зниження відбулося на 23150,3 млн. грн., що складає 37,71%. Ці 

зміни вплинули на соціально-економічний розвиток суспільства та 

підприємств в цілому, що пов‘язано зі скороченням робочих місць, 

зниженням соціального рівня, відтік працездатного людського капіталу на 

кордон, зниження ВВП країни та ін. 

Аналіз виробництва комп‘ютерів, електронної та оптичної продукції 

свідчить про те, що протягом розглянутого періоду, залишається стабільно 

низький рівень виробництва в цьому напрямку в порівнянні з іншими 

розвинутими країнами світу. В першу чергу це пов‘язано з низьким рівнем 

інноваційно-інвестиційного розвитку в цьому напрямку, недосконалість 

законодавчої бази, відсутність мотивування для розвитку даного 

виробництва. 

Збільшення виробництва машин і устаткування відбулося у 2016 році в 

порівнянні з попередніми роками.  

Отже, можна сказати, що для розвитку вітчизняних машинобудівних 

підприємств необхідно: розробляти Державні програми з метою підвищення 

виробничого, трудового, управлінського, інноваційного та інших видів 

потенціалу цих підприємств, з метою залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій; поліпшувати політичну ситуацію в країни; налагоджувати 

дипломатичні зв‘язки з усіма країнами світу; переймати зарубіжний 

передовий досвід розвинутих країн; зменшувати рівень корупції в країни та 

створювати клімат для інноваційного вітчизняного розвитку. 

Всі ці заходи нададуть можливість підвищити соціально-економічний 

рівень в країні, збільшать виробництво продукції, з‘являться нові робочі 

місця, підвищать рівень життя населення, підвищать рівень ВВП країни та 

з‘являться можливості виходу з економічної кризи. 

Конкурентна боротьба стимулює підприємства машинобудування 

займатися пошуком нових резервів підвищення конкурентоспроможності, які 
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раніше не розглядалися як джерело зміцнення конкурентного становища, і в 

цьому вагому роль починає відігравати система логістики. 

Розгляд системи логістики в якості чинника підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування припускає, що 

наслідки рішень, що приймаються, повинні бути направлені на підвищення їх 

фінансового стану. У зв'язку з цим актуалізується завдання знаходження 

засобу контролю показників, що найбільш коректно відбивають зв'язок 

логістики з основними економічними і фінансовими індикаторами 

підприємств машинобудування. 

Існують дві форми організації логістичного управління: 

централізована; децентралізована. Кожною з цих форм властива згрупована 

або розкидана служба постачання і збуту. Централізована система доцільна, 

коли не сковується ініціатива підприємств машинобудування. 

Децентралізована система застосовується на підприємствах 

машинобудування з диверсифікованим виробництвом (рис. 1.5). 

Логістичне управління – це процес формулювання стратегії, 

планування, управління і контролю за переміщенням і складуванням 

сировини, матеріалів, виробничих запасів, готових виробів та формуванням 

інформації від пункту виникнення до пункту використання (споживання) з 

метою найефективнішого пристосування та задоволення потреб клієнта. 

Розвиток теорії логістичного управління досяг рівня інтегрованого 

логістичного управління як сутності сучасного управління підприємством 

машинобудування. Інтегроване логістичне управління передбачає такі фази: 

аналіз і прогноз; формування стратегічної концепції логістики; конкретизація 

стратегічних завдань у програмах і оперативно-тактичних планах; реалізація і 

контроль логістичних планів. 

Функціональними сферами логістичного управляння на підприємствах 

машинобудування є: оптимізація фізичного переміщення матеріалів; 

поліпшення інформаційних процесів; зберігання оптимальних матеріальних 

запасів; синхронізація інфраструктури логістичних процесів; управління 

загальними логістичними витратами. 
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Логістична діяльність підприємств машинобудування

Принципи логістики Основні завдання логістики

системність будується повне управління матеріальним потоком

комплексність 

використання в діяльності логістичних систем всього 

комплексу інструментарію логістики  для оптимізації 

виконання логістичних процесів

науковість
використання методологічної бази логістики, що дає 

можливість логісту приймати правильні рішення

конкретність
чітке визначення мети та результату, що планується 

досягти в логістичній діяльності

конструктив-

ність

моніторинг матеріального потоку в межах логістичної 

системи чи ланцюга поставок, за потребою його 

коригування

надійність

забезпечення виконання основних правил логістики, 

недопущення зривів у роботі, функціонування 

логістичного ланцюга поставок

варіантність
формування можливостей гнучкого реагування 

підприємства на зміни ринкової кон'юнктури

збір, акумулювання, аналіз, збереження і передача інформації про 

рух матеріальних потоків

планування, формування, організація переміщення і збереження 

матеріальних запасів

вибор й обґрунтування місця розташування логістичного об'єкту 

на логістичному полігоні

управління процесом складської переробки матеріального потоку в 

необхідний для споживача (замовника) „формат‖

пакування продукції відповідно до вимог постачання і збереження 

якості

вибір типу і виду транспортних засобів для доставки вантажів 

клієнтам

організація і планування доставки вантажів споживачам

розрахунок і вибір оптимальних маршрутів доставки вантажів 

клієнтам

Проблеми логістичної діяльності підприємств машинобудування

забезпечення 

взаємної 

відповідності 

матеріальних і 

інформаційних 

потоків

контролювання 

матеріального 

потоку і передача 

даних  в єдиний 

логістичний 

інформаційний центр

визначення стратегії 

і технології 

переміщення 

засобів споживання 

і товарів

розробка 

способів 

керування 

операціями руху 

товарів

установлення 

форм 

стандартизації 

напівфабрикатів і 

упакування

визначення 

обсягу 

виробництва, 

транспортування 

і складування

розбіжність між 

бажаннями і 

можливостями 

закупівлі і 

виробництва

Створення ефективної системи управління логістичною діяльністю на підприємствах машинобудування

 

Рис.1.5. Сутність логістичної діяльності на підприємствах машинобудування 
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Формування інформаційної системи в логістиці здійснюється за 

ієрархічним принципом, причому в логістичних інформаційних системах 

нумерація рівнів починається з нижчого. Такий принцип прийнятий з метою 

забезпечити можливість нарощування інформаційної системи вищими 

рангами і її включення в якості підсистеми в узагальнюючі системи і мережі 

вищого порядку, якщо в цьому з'явиться необхідність. 

Сутність ефективної система управління логістичною діяльністю на 

підприємствах машинобудування структурується за стратегічними та 

оперативними сферами.  

Завдання стратегічного логістичного управління в аспекті 

інтегрованого управління підприємством машинобудування пов‘язані з 

такими процесами:  включенням логістики до структури стратегічного 

планування підприємств машинобудування;  формулюванням стратегії 

логістики та її місця в загальній стратегії підприємства машинобудування; 

конкретизацією стратегічних положень у сфері стратегічних цілей і 

стратегічних проектів їх реалізації, як і стратегічного контролю логістичного 

планування на підприємствах машинобудування;  визначенням адекватної 

стратегії організації логістики на підприємстві машинобудування. 

Головна мета операційного логістичного управляння – гарантування 

гармонійної співпраці та «проникнення» логістичних систем у 

функціональну структуру і структуру управління на підприємстві 

машинобудування. 

Таким чином, можна зробити висновок, що логістика впливає майже на 

кожен аспект рахунку прибутків і збитків фірм. Тому відповідні зміни в 

логістичній стратегії впливають на фінансові результати діяльності фірм і 

вносять свій внесок в забезпечення їх довгострокової життєздатності.  

Логістика як особливий вид управлінської діяльності спрямує свої 

зусилля на дослідження та оптимізацію процесів, пов'язаних із ними 

інформаційних потоків в напрямку посилення їх організованості та 

координованості. При цьому, за рахунок дії її особливих інструментів, 

відбувається зростання основних показників діяльності підприємств 

машинобудування. 
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Отже, особливе місце у забезпеченні конкурентоспроможності 

підприємства машинобудування в динамічному ринковому середовищі 

можуть посісти конкурентні переваги, пов‘язані з логістичною діяльністю, 

що зумовлюється змінами у пріоритетах формування ланцюгів вартості і, 

відповідно, появою нових можливостей логістичного забезпечення 

конкурентоспроможності. Логістичне управління повинне гармоніювати з 

філософією і практикою стратегічного планування на підприємствах 

машинобудування. 

 

 

1.2. Трансформація науково-теоретичних поглядів щодо формування 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

 

 

Світова глобалізація та зростаюча динамічність розвитку ринкової 

економіки зумовлюють потреби внутрішніх ринків і ставлять нові завдання 

перед вітчизняними підприємствами для підвищення рівня 

конкурентоспроможності та виходу на нові ринки. Для того щоб успішно 

функціонувати в ринкових умовах і задовольняти потреби економічних 

суб'єктів, необхідно раціонально розподіляти потенціал підприємства. 

Ця обставина вимагає істотного перегляду механізму функціонування 

розподільної системи вітчизняних підприємств на основі логістичного 

підходу, маючи на увазі під ним формування інтегрованих систем 

організаційно-економічного, інформаційного та іншого порядку, 

призначення яких полягає не тільки в забезпеченні більш досконалого рівня 

обслуговування споживачів, але і в глобалізації господарської діяльності, 

активізації виконання міжнародних вимог в напрямку відповідального 

зберігання вантажів за допомогою інтелектуалізаціі застосовуваних 

технологій. 
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Логістика є найбільш ефективним, ринково орієнтованим механізмом 

реалізації економічних перетворень і виступає в світовій системі руху товарів 

як спосіб планування, формування та розвитку переміщення матеріальних 

потоків з мінімальними тимчасовими і фінансовими витратами. Будучи 

каталізатором економічного розвитку, логістика володіє найбільшим 

теоретико-прикладним інструментарієм формування логістичних систем, 

охоплюючи окремі сфери підприємства. 

Питання розвитку системи логістики та розвитку ринку логістичних 

послуг висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних науковці, такі як:  

І. Васюк [20], П. Гудзь [33], І. Кабанець [49], А. Кальченко [52],  В. Прохорова 

[139], Л. Рудюк [147], О. Тридід [173, 174], Л. Фролова [182] та ін. 

Разом з тим, проблеми розвитку системи логістики як складової 

розвитку сучасної системи господарювання підприємств та адаптації  їх у 

вітчизняних реаліях потребують подальшого дослідження. 

В сучасних ринкових умовах одним із основних напрямків підвищення 

конкурентоспроможності є формування ефективної системи управління 

логістичною діяльністю на підприємствах машинобудування, що надасть 

можливість своєчасно продукувати ефективні управлінські рішення. 

Сьогодні в часи глобальних перетворень йде процес формування 

економіки інноваційного типу, що передбачає інтенсивний розвиток і 

впровадження інформаційних технологій, обґрунтоване створення 

конкурентного середовища в сфері руху товарів, розвиток співробітництва та 

взаємодії в системі економічних взаємовідносин між учасниками процесу 

розподілу продукції. Система логістики направлена на посилення 

інтеграційних тенденцій в економіці, а це в свою чергу, вимагає пошуку 

оперативних і функціональних ринкових механізмів, що забезпечують 

ефективне функціонування вітчизняних підприємств. 

Починаючи із 60-х років логістика пройшла три основні етапи, 

протягом яких відбувалося її вдосконалення та розширення сфер діяльності 

рис.1.6. 
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Етапи виникнення логістики

Перший етап 60-ті р.р.

характеризується застосуванням логістичного підходу в 

сфері товарообігу, внаслідок чого в єдину систему 

інтегруються складське господарство і транспорт

Другий етап 80-ті р.р.

 планування виробничого процесу, завдяки чому 

виникла можливість скоротити запаси готової 

продукції; підвищити якість обслуговування покупців за 

рахунок своєчасного виконання та обробки замовлень; 

покращити можливість використання устаткування

Третій етап (відбувається в 

даний час)

здійснюється повне об'єднання всіх учасників процесів 

постачання, виробництва і розподілу в єдину логістичну 

систему
 

 

Рис.1.6.  Етапи виникнення логістики 

 

В економічній літературі можна зустріти кілька підходів до виділення 

етапів розвитку логістики, тому, розглядаючи їх, неважко помітити, що 

основна відмінність полягає в різному ступені деталізації періодів розвитку 

логістики, при цьому всі зазначені підходи дають змогу простежити зміну 

концептуальних підходів до логістики. 

Сьогодні значення логістики стає актуальним на підприємствах, але 

вітчизняні підприємства, все ще перебувають у фазі фрагментарної логістики 

Етимологія поняття «логістика» викликає істотні суперечності. 

Найбільш розповсюдженими є дві точки зору. За однією із них термін 

«логістика» походить від грецького і означає: обчислювати, міркувати, за 

другою – від французького - постачати. Однак зустрічаються й інші версії, 

зокрема, від древньогерманського - склад, зберігання. 

Семантика поняття «логістика» також неоднозначна. У Древній Греції 

так називали прикладну математику, у Римській імперії – діяльність із 

забезпечення військ провіантом і житлом, у Візантії – процес комплексного 
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вирішення різноманітних проблем, пов‘язаних із пересуванням і тиловим 

забезпеченням армії [2]. 

У цілому, історично склалися два принципово різних науково-

практичних напрямки розвитку логістики – у військовій справі й у 

математиці. Останній існує і до цього часу, де під логістикою розуміють 

математичну логіку. Цей термін був офіційно закріплений за математичною 

логікою в 1904 р. на Женевському філософському конгресі. 

В сучасній економічній літературі приводиться науковцями достатньо 

багато різноманітних визначень сутності поняття «логістика», деякі з них 

представлені в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 

Аналіз визначення поняття «логістика» 

Автор Визначення запропоноване автором 

1 2 

Окландер М. Концепція, інтегрована функція (існує у формі логістичної 

системи), наукова дисципліна про управління потоками в 

мікроекономічних системах 

Гаджинский A. Напрямок господарської діяльності, який складається з 

управління матеріальними потоками у сферах виробництва 

та обігу. 

Таджикский A. Міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо 

пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення 

ефективності матеріальних потоків 

Аникин Б. Наука про планування, організацію, управління, контроль і 

регулювання переміщення матеріальних та інформаційних 

потоків у просторі й часі від їхнього первинного джерела 

до кінцевого споживача 

Пономарьова Ю. Теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними 

з ними інформаційними потоками 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 

Смехов А. Науковий напрямок, учення про планування, управління і 

спостереження (відстеження) під час переміщення 

матеріальних та інформаційних потоків у виробничих та 

енергетичних системах 

Крикавський Є. Наука про оптимальне управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками в економічних 

адаптивних системах із синергетичним зв'язками 

Ларіна Л. Науково-практичний напрям господарювання, який 

полягає в плануванні, управлінні, здійсненні та контролі 

корисного та рентабельного руху сировини, 

напівфабрикатів та готової продукції від місця 

виготовлення до місця споживання з метою задоволення 

потреб споживачів 

Дж. Бушер Процес планування, реалізації і управління ефективним, 

економічним рухом і збереженням сировинних 

матеріалів, незакінченого виробництва, готової продукції, 

пов‘язаної з цим інформації з пункту виникнення в пункт 

споживання з метою забезпечення відповідності вимогам 

споживача 

Громовік Б. Процес управління і планування матеріальними, 

фінансовими і трудовими потоками, а також 

інформаційними потоком з метою прискорення фізичного 

розподілу і мінімізації загальних витрат при постачанні, 

виробництві і збуті товару. 

Тунаков А. Наука про управління матеріальними, інформаційними і 

фінансовими потоками 
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За результатами проведеного аналізу сутності поняття логістика, 

надано авторське визначення, а саме, логістика – це напрямок 

господарської діяльності підприємства, який направлений на побудову 

ефективної системи управління та раціонального використання потенціалу 

підприємства на засадах пошуку інноваційних можливостей та на базі 

інформаційних потоків, з урахуванням адаптації до змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 
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Рис.1.7.  Види логістичної діяльності підприємств 
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Система оцінки якості логістичних послуг підприємств створюється 

для реалізації однієї або ряду логістичних операцій або функцій (рис. 1.7). 

 

Функції логістичної діяльності підприємств

інтегруюча 

організаційна

керуюча

формування процесу руху товару як єдиної 

цілісної системи

забезпечення взаємодії та узгодження стадій і дій 

учасників руху товару

підтримання параметрів  системи в заданих 

межах

 

Рис. 1.7. Функції логістичної діяльності підприємств 

 

Таким чином, логістика забезпечує формування процесу руху 

товару, його ефективне функціонування шляхом встановлення необхідних 

господарських зв'язків між окремими стадіями і учасниками логістичного 

процесу і управління рухом матеріальних потоків. 

Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи 

поділяються на [25, 56, 127]:  

логістичні системи з прямими зв‘язками - це системи, у яких 

матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, на основі 

прямих господарських зв‘язків;  
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ешелоновані (багаторівневі) логістичні системи - це системи, у яких 

матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного 

посередника;  

гнучкі логістичні системи - системи, у яких доведення матеріального 

потоку до споживача здійснюється як за прямими зв‘язками, так і за участю 

посередників. 

Необхідні і реально досягаємі системою результати можуть 

відрізнятися. Це залежить від умов протікання логістичної операції або 

функції, якості системи, що реалізує операцію, і способів досягнення 

необхідних результатів діяльності підприємства.  

Тому при оцінці систем прийнято розрізняти якість систем і 

ефективність реалізованих системами процесів діяльності підприємства. 

Ефективність відносять не до самої системи, а виконуваної нею 

логістичної операції або функції [133, 135, 152]. 

Ефективність представляє тільки якість функціонування системи, 

відповідність необхідного і досягається результату діяльності та розвитку 

підприємства. 

Проблема полягає в досягненні процесу упорядкування елементів 

(комбінації рівнів логістичних чинників, показників якості) на основі 

алгоритму перетворення системи з метою досягнення самоорганізації 

діяльності та розвитку підприємства. 

Елементи, які включаються в базову структуру моделі логістичної 

діяльності підприємств (рис. 1.8).  

Важливим поняттям логістики є поняття логістичного ланцюга. Під 

логістичної ланцюгом розуміють послідовність етапів проходження 

матеріального потоку від джерела сировини до споживання готової 

продукції. Логістична ланцюг складається з ланок, які включають: 

постачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів; зберігання сировини 

та продукції; виробництво товарів; відправку товарів зі складів готової 

продукції споживачеві і ін. 
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канали інформації, що поєднують рівні

лінії затримки (запізнювання)

допоміжні змінні, що розташовуються в каналах інформації між 

рівнями

 

Рис. 1.8. Елементи, які включаються в базову структуру моделі 

логістичної діяльності підприємств 

 

Структура логістичного ланцюга на підприємстві наведено на рис.1.9. 

Основне завдання логістичної діяльності підприємств полягає в 

зниженні витрат, пов'язаних з доведенням матеріального потоку від 

початкового етапу – придбання сировини до кінцевого етапу – реалізація 

готової продукції споживачам. 
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Рис.1.9. Структура логістичного ланцюга на підприємстві 
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Розвиток сучасної економічної науки пов‘язаний з вирішенням 

проблем економіко-організаційного забезпечення розвитку підприємств. 

При цьому перед керівництвом підприємств постає завдання не лише 

підтримувати вже досягнутий рівень діяльності, а й досягати нових 

високих результатів, забезпечуючи ефективність шляхом впровадження 

логістичної діяльності, створюючи умови для завоювання нових ринків та 

підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Оцінка ефективності економіко-організаційного забезпечення 

підприємств, а також конкретні механізми впровадження та забезпечення 

логістичної діяльності викликають особливий інтерес у вчених економістів 

та у економістів-практиків. Саме це пояснює актуальність питань, 

пов‘язаних з дослідженням сутності економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств відповідно до 

перманентних умов сьогодення.  

Широке коло питань, пов‘язаних з теоретичними аспектами щодо 

економічного та організаційного забезпечення підприємств 

машинобудування логістичної діяльності підприємств знайшли 

відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, у тому числі: 

І. Власюк [20], В. Верба [23], П. Гудзь [33], І. Кабанець [49], 

А. Кальченко [52], В. Прохорова [139], Л. Рудюк [147], Л. Фролова [182], 

В. Чобіток [192], О. Хаджинова [183] та ін. 

Однак, ці попри існуючі дослідження, залишаються невизначеними 

питання щодо єдиного трактування понять, які характеризують економічне 

та організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств, існуючі 

поняття не дають змогу повною мірою охарактеризувати зв‘язки між ними, 

оскільки відсутній системний підхід, відповідно, потребує подальшого 

вивчення.  

Проблема економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств завжди посідає важливе місце серед актуальних 

проблем економічної науки.  
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Незаперечним фактом є те, що економічне та організаційне 

забезпечення  - це складні, багатогранні, комплексні категорії. Крім того, 

категорії економічного та організаційного забезпечення розвивалися у часі 

і мають довготривалу та складну історію розвитку. 

Сутність економічного забезпечення полягає у наявності ресурсів 

(трудових, виробничих, фінансових, природних, інтелектуальних, 

інноваційних та ін.), які використовуються в діяльності підприємства для 

виробництва продукції або надання послуг. Етапи формування 

економічного забезпечення діяльності підприємств наведено на рис. 1.10. 

 

Аристотель 

(384-322 рр. До н.е.)

Вважав працю одним з головних економічних 

ресурсів

Адам Сміт 

(1723-1790)

Виділив  головні економічні ресурси -  праця, 

земля і капітал

Альфред Маршалл

(1845-1924)

Запропонував додати четвертий фактор - 

підприємницькі здібності

У нинішній час, особливо в економічно розвинених країнах, на перше місце за 

значимістю виходять знання (інновації)

 

 

Рис. 1.10. Етапи формування економічного забезпечення діяльності 

підприємств 
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Сутність організаційного забезпечення полягає у сукупності методів 

та засобів, що створюють або удосконалюють ефективне функціонування 

окремих елементів організаційної системи (підсистем, рівнів, ланок, 

зв‘язків тощо), а також формують ефективну систему управління 

суб‘єктом господарювання у відповідності до обраних стратегій таким 

чином, щоб ці організаційні механізми були ефективними інструментами 

стратегічного розвитку (рис.1.11). 

 

Організаційне забезпечення розвитку підприємств

Ефективна структура управління 

підприємствами

нормативи та стандарти 

організаційного 

забезпечення

емпіричні правила 

організаційного забезпечення

обов‘язки, права та відповідальність 

органів управління і управлінських 

працівників, організацію процесу 

їхньої діяльності

розподіл робот між різними 

виконавцями

оснащення управлінської праці 

засобами оргтехніки, чисельність 

працівників в управлінні, матеріальне 

і моральне стимулювання їхньої праці

 єдність мети

розумна ієрархія

стійкість

безперервне удосконалення

пряме підпорядкування

контроль

порівнянність і відповідність 

виокремлення пріоритетів

комбінування
 

 

Рис. 1.11. Сутність організаційного забезпечення діяльності 

підприємства 
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Формування і удосконалення комплексу економіко-організаційного 

забезпечення повинно бути першочерговим управлінським рішенням 

керівництва підприємства, з використанням форм, методів та 

інструментів управління для формування й реалізації конкретної 

послідовності заходів, що спрямовані на стабільне їх функціонування, 

стійкий та перспективний розвиток. 

Автором запропоновано теоретичний базис дослідження шляхом 

доповнення та встановлення логічних зв‘язків між базовими поняттями через 

уточнення їх сутності, а саме: «економічне забезпечення», «організаційне 

забезпечення», «економіко-організаційне забезпечення», «логістична 

діяльність підприємств», «економіко-організаційне забезпечення логістичної 

діяльності підприємств», зміст якого полягає у встановленні інтегральної 

характеристики впливу організаційно-економічного забезпечення на 

формування логістичної діяльності підприємства, що, в свою чергу дозволяє 

конкретно в теоретичному напрямі обґрунтувати науково-практичні аспекти 

забезпечення та формування проблематики логістичної діяльності 

підприємств в сучасній економічній думці (рис. 1.12). 

Процес удосконалення економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств має відбуватися за такими основними 

напрямами: 

1. Удосконалення економіко-організаційної структури логістичної 

діяльності підприємств шляхом використання ефективних механізмів, 

форм, методів та інструментів. 

2. Удосконалення логістичної діяльності підприємств шляхом: 

управління виробничими ресурсами і запасами; покращення системи 

планування, обліку і контролю за основними показниками 

функціонування підприємств. 

3. Удосконалення логістичної діяльності підприємств шляхом за 

рахунок підвищення ефективності управління інноваційними процесами 

на підприємстві, поліпшення якості продукції та послуг. 
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Економічне забезпечення Організаційне забезпечення 
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розвитку 

Економіко-організаційне забезпечення 

полягає у формуванні першочергового управлінського рішення керівництва 

підприємства, з використанням форм, методів та інструментів управління для 

формування й реалізації конкретної послідовності заходів, що спрямовані на стабільне 

його функціонування, стійкий та перспективний розвиток

Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств полягає 

у формуванні структури логістичного управління  шляхом розподілу логістичних 

функцій та операцій між всіма структурними підрозділами підприємства, у злагодженій 

роботі та відповідному контролю щодо використання матеріальної бази та є основою 

ефективного результату діяльності підприємств

Логістична діяльність підприємств

полягає у координації та оптимізації  в часі та просторі всіх  елементів логістичного 

процесу для досягнення поставлених стратегічних цілей за умови мінімізації витрат 

ресурсів

 

 

Рис. 1.12. Теоретичні основи економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств 
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Сутність економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств полягає у виконанні фазових логістичних функцій 

та процесів, а саме [18, 57, 61, 74, 108, 121]: 

Розподіл і збут (збутова мережа, координація плану маркетингу, 

прогнозування та планування збуту, управління запасами готової 

продукції, оброблення замовлень та логістичне обслуговування 

споживачів, пакування та ін.); 

Виробництво (план розподілу, оперативно-календарне планування, 

переміщення матеріалів, забезпечення виробничих підрозділів 

сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, 

складування незавершеного виробництва та ін.); 

Постачання (визначення потреб у матеріально-технічному постачанні, 

розміщення замовлень, постачання, закупівля, транспортування, складування 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, товарів 

та ін.); 

Рециклювання (складування та зберігання виробничих відходів, 

відпрацьованої продукції, тари, упаковки; організація транспортування 

відходів до місць переробки, утилізації; організація повернення тари та 

неякісної продукції, матеріалів та ін.). 

Отже, у напрямку вирішення окреслених проблем щодо удосконалення 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

повинні працювати всі структурні підрозділи підприємства, чим більш 

злагодженою буде їх робота та відповідний контроль і доцільність 

використання матеріальної бази, тим ефективнішим буде результат 

діяльності підприємств. 

Формування економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств пов'язано з постійним моніторингом ринку (тенденції 

і закономірності, оптимальні варіанти, прогнозування, синхронізація дій на 

всіх рівнях управління). 
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Головна мета логістичної системи (центру логістики) економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств полягає у 

досягненні з мінімальними витратами максимальної адаптації підприємства 

до ринкової кон'юнктури, розширенні частини участі на ринку і досягненні 

переваг над конкурентами. 

Жорсткі умови господарювання характеризуються тенденціями щодо 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств  наведені на рис. 1.13. 
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Зменшення циклів освоєння і випуску нової продукції, товарів і 

послуг на підприємствах

Зниження періоду життєвого циклу товарів виробничого 

призначення підприємств

Зростання рівня економічних ризиків  підприємницької 

діяльності

Отримання великої кількості товарів  і послуг споживачами в 

короткі терміни і при менших витратах

Фактор часу набуває особливого значення і визначає інші 

параметри виробничо-господарської діяльності підприємств

 Відбувається вирівнювання споживчих характеристик, якості та 

вартості товарів у пропозиціях постачальників, у той час як 

потреби клієнтів постійно зростають

Розвиток диверсифікації виробництва

 

 

Рис. 1.13. Тенденції щодо формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств   
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Таким чином, у сучасних перманентних умовах господарювання для 

ефективного розвитку підприємств, необхідно перебудовувати та 

удосконалювати господарську діяльність шляхом формування економіко-

організаційного забезпечення їх логістичної діяльності, сутність якої полягає 

у формуванні структури логістичного управління  шляхом розподілу 

логістичних функцій та операцій між всіма структурними підрозділами 

підприємства, у злагодженій роботі та відповідному контролю щодо 

використання матеріальної бази та є основою ефективного результату 

діяльності підприємств. 

 

 

1.3. Методичний інструментарій та методи оцінки логістичної 

діяльності  підприємств: організаційно-економічний передумови 

 

 

Вважають, що логістика з'явилася ще в Стародавньому Римі, і основою 

цього стала необхідність оптимального розподілу продовольчих ресурсів. 

Потім виникла військова логістика, яка була затребувана для безперебійного 

забезпечення різними ресурсами, а також для здійснення різних переміщень, 

що було невід'ємною частиною військових дій.  

Лейбніца прийнято вважати засновником математичної логістики, 

тому, що він вперше застосував логістичні підходи в математиці. У XX 

столітті широкого поширення набула бізнес-логістика. 

Фахівці трактують логістику в вузькому сенсі (під логістикою 

розуміють науку про управління і оптимізації матеріальних та інших 

пов'язаних з цим потоків в тій чи іншій системі, щоб система досягла 

поставлене перед нею мету) і широкому сенсі (під логістикою розуміється 

один з інструментів менеджменту, за допомогою якого досягають цілей 

господарюючого суб'єкта за рахунок більш ефективного управління 
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матеріальними та іншими потоками на протязі всього виробничо-збутового 

процесу). 

На сьогоднішній день вітчизняним підприємствам необхідно 

впроваджувати логістику в свою діяльність, це дозволить  розширити свої 

можливості, підвищить рівень конкурентоспроможності та дозволить вийти 

на нові ринки збуту.  

Але в більшості праць недостатньо приділяється увага особливостям і 

напрямам формування системи оцінки від впровадження логістики в 

діяльність підприємств та потребує подальших наукових досліджень. 

Поточні процеси глобалізації на світовому ринку, посилюють 

економічну взаємозалежність підприємств та вимагають використання 

сучасних інноваційних технологій в своїй роботі для підвищення 

конкурентоспроможності та подальшого їх розвитку. Для цього необхідно 

забезпечити впровадження логістики в діяльність вітчизняних підприємств . 

Етапи еволюційного розвитку логістики в бізнесі в XX столітті 

наведено на рис.1.14. 

 

I етап

(1920-1950)

II етап

(1950-1970)

III етап

(1970-1980)

IV етап

(1980-н.ч)

Постачання матеріалів і

техніки

Організація збутової функції, транспортна і 

складська

логістика на стадії збуту, диспетчеризація 

замовлень

Технологічне планування, транспортна і складська

логістика в ході виробничого циклу,

а також на стадії управління запасами

Оптимізація фінансових потоків, управління

інформаційними потоками, поява комплексної

логістичної послуги

фрагментація

становлення

розвиток

інтеграція

 

 

Рис. 1.14. Етапи еволюційного розвитку логістики в бізнесі в XX 

столітті 
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Умовно логістику можна пов'язувати зі стадіями виробничого циклу: 

постачання, виробництво, збут. Таким чином, логістику можна поділяти на 

такі види: логістика постачання, логістика виробництва, логістика розподілу, 

логістика управління запасами, складська логістика, транспортна логістика, 

фінансова логістика, інформаційна логістика. 

Науковці розглядають логістику як засіб найбільш оптимального 

вирішення завдань із досягнення ефективного виробництва для задоволення 

вимог споживача (рис. 1.15). 
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як процес задоволення потреб споживача

як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих видів діяльності, 

яка перетворює входи на виходи, що знайшло розвиток в 

методології процесного підходу

як процес управління ресурсами, до яких відносяться товарно-

матеріальні цінності, фінансові потоки, людські ресурси, а також 

часовий ресурс

як спосіб задоволення потреб розглядається з точки зору єдиних 

інтеграційних цілей у вигляді процесів планування, 

впровадження та контролю їх раціонального та ефективного 

використання

рух матеріальних і фінансових ресурсів супроводжується 

потоками інформації, на основі яких і відбувається управління 

матеріальними ресурсами

 

 

Рис. 1.15. Вплив логістики на  економіко-організаційну діяльність  

підприємств  
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Таким чином, під організаційно-економічним механізмом логістичного 

управління ми розуміємо взаємопов'язану сукупність організаційної та 

економічної підсистем, які складаються з конкретних елементів. Організаційна 

підсистема об'єднує інформаційне, нормативно-правові, методичне, 

програмне, технічне, фінансове і кадрове забезпечення, тобто структуру, 

архітектоніку управління. Це складний комплекс стійких, свідомо створених 

зв'язків і взаємодії цих елементів управлінської системи, які виникають в 

процесі функціонування і розвитку підприємств. Складова, пов'язана з 

економічною підсистемою механізму управління, є сукупністю методів і 

важелів, що забезпечують економічні умови здійснення логістичного 

управління і оцінку економічної ефективності виконуваних логістичних 

перетворень. 

Можна виділити основні фактори, що визначають актуальність 

впровадження логістики в діяльність підприємств (табл.1.4). 

Таблиця 1.4 

Фактори, що визначають актуальність впровадження логістики в 

діяльність підприємств 

Назва фактору Сутність фактору 

1 2 

Економічний В сучасних умовах на перший план висувається 

пошук можливостей скорочення виробничих витрат і 

витрат обігу заради отримання прибутку. Логістика 

дозволяє зв'язати економічні інтереси виробника 

продукції і її споживача. 

Організаційно-

економічний 

В міру виникнення і розвитку нових організаційних 

форм, що реалізують процеси руху товару, все 

більшого значення набувають інтеграційні форми 

управління і координації, забезпечення логістичних 

процесів взаємодії підприємств-виробників, 

споживачів, посередників, складів і транспорту. 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 

Інформаційний Ринкова економіка сприяє розвитку інформаційних 

зв'язків, які є причиною і наслідком ринкових 

відносин, що обумовлюють один одного. Інформація 

найбільш тісно пов'язує ринок і логістику, оскільки її 

предметом, засобом і складової логістичних процесів 

є інформаційні потоки. 

Технічний Цей фактор проявляється в тому, що логістика як 

система, її суб'єкти та об'єкти управління 

розвиваються на основі сучасних технічних 

досягнень в транспортно-складському господарстві 

та комп'ютеризації управління. 

Державна підтримка 

процесів руху товару 

У сучасних умовах виникає завдання регулювання 

процесів руху товару не тільки на рівні підприємств, 

а й в масштабах регіонів, а також в національному 

масштабі. 

 

Для удосконалення системи логістики на підприємстві необхідно 

провести аналіз логістичної діяльності підприємств за допомогою сучасних 

методів оцінки (табл.1.5).   

Таблиця 1.5 

Порівняльна характеристика методів оцінки логістичної діяльності 

підприємств 

Метод 
Особливості 

застосування 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Бенчмаркінг Спосіб оцінки 

стратегій і цілей 

роботи в порівнянні з 

першокласними  

Дозволяє 

встановлювати 

цілі, що 

відповідають  

Складність вибору 

партнерів для 

порівняння 

основних  
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 

 підприємствами, для 

того, щоб гарантувати 

довгострокове 

перебування на ринку 

напрямкам 

розвитку 

найбільш 

успішних 

конкурентів, 

кількісна оцінка 

розриву в 

ефективності 

функціонування 

даної компанії й 

кращої в галузі 

процесів, різні 

методики 

порівняння та 

трактування 

ключових 

параметрів  

успіху з точки 

зору експертів та 

керівників 

підприємств 

Методи 

теорії ігор 

Математичний апарат, 

що розглядає 

конфліктні ситуації, а 

також ситуації 

спільних дій 

Дозволяє 

приймати 

рішення за умов 

невизначеності 

та ризику 

Вимагає 

необхідність 

володіння 

методами та 

технологіями, за 

допомогою яких 

можна звести 

реальну задачу до 

теоретичної 

Методи 

прогнозуванн

я  

Процес передбачення 

майбутнього стану, 

перспектив змін 

певного явища. 

Результати можуть 

бути використані для 

розробки 

управлінських рішень в 

інвестиційній, 

маркетинговій, збу-

товій та інших сферах 

діяльності 

Існують різні 

класифікації 

методів 

прогнозування, 

розроблені й 

апробовані 

різноманітні 

технології 

прогнозування. 

Обґрунтованість 

вибору методу 

прогнозування 

визначається 

формою 

прогнозу, пері-

одом  

Жоден з окремих 

методів 

прогнозування не 

може бути універ-

сальним. Потрібно 

встановити 

ступінь їх точності 

й доцільності, для 

чого і розроблено 

рекомендації 

розрахунку 

точності, оцінки 

ефективності 

методик і вибору 

методу 

прогнозування,  
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 

  прогнозування, 

доступністю, 

відповідністю і 

придатністю 

даних, точністю 

прогнозу, 

особливостями 

об'єкта 

прогнозування, 

витратами на 

прогнозування 

котрий відповідав 

би поставленому 

завданню на 

належному рівні 

витрат і точності 

Матричні 

методи 

Метод якісного аналізу 

позиціонування 

підприємства в 

конкурентному 

середовищі 

Дозволяє 

визначити 

конкурентну 

позицію 

підприємства на 

ринку відносно 

інших учасників 

Необхідність 

значних об‘ємів 

вхідної інформації 

Модель 

імітаційного 

моделювання 

Полягає у імітації 

конкретного процесу 

чи моделі, 

експериментального 

його використанні 

Дозволяє 

моделювати 

процеси таким 

чином, що було 

наочно видно як 

саме такі 

процеси будуть 

відбуватися  у 

реальній 

господарські 

діяльності 

Не існує 

закінченої 

математичної 

постановки даної 

задачі, або ще не 

розроблені 

аналітичні методи 

рішення 

сформульованої 

математичної 

моделі 

Метод 

сітьового 

аналізу 

Сукупність 

розрахункових методів, 

організаційних і 

контрольних заходів 

щодо планування й 

управління 

комплексом робіт за  

Дозволяє 

обґрунтовано й 

оперативно 

виявляти резерви 

Чисельність її 

складових, 

різнорідність її 

елементів 



56 

Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 

 допомогою сітьового 

графіка (сітьової 

моделі) 

  

Коефіцієнтні 

методи 

Визначення відносних 

характеристик 

комплексного 

характеру на основі 

сформованого набору 

показників 

Оцінка 

конкурентоспром

ожності на 

конкретному 

ринку на основі 

детального 

вивчення 

виробничих, 

збутових, 

фінансових 

можливостей 

підприємства, 

організації  

управління 

Обмежене коло, 

переважно 

абсолютних 

показників, 

відсутність 

належної 

систематизації  

запропонованих 

показників 

Метод 

економіко-

математичног

о 

моделювання 

Знаходження 

кількісних виразів 

зв‘язків економічних 

показників і оцінки 

економіко-

організаційної 

діяльності підприємств  

 

Дозволяє 

урахувати вплив 

зовнішніх та 

внутрішніх 

чинників  

Значні часові 

затрати, значні 

обсяги вихідної 

інформації для 

максимально  

точного 

моделювання 

Методи 

експертних 

оцінок 

Надання обґрунтованої 

експертної оцінки  

Висока ступінь 

адаптивності а 

гнучкості 

результатів 

Суб‘єктивізм 

експертної оцінки, 

зниження 

достовірності 

результатів 

 

Для отримання більш ґрунтовних результатів оцінки економіко-

організаційної діяльності підприємств необхідно використовувати групу 

методів, що буде основою для формування ефективних управлінських рішень 

щодо впровадження логістики в діяльність підприємства. 
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Проаналізуємо більш детально сутність методів оцінки. 

Бенчмаркінг у логістиці дозволяє оперативно та з мінімальними 

витратами виявити проблеми в логістичній діяльності, у сферах, близьких до 

покупця або постачальника, з виконання замовлень і транспортування 

сировини, матеріалів, готової продукції тощо. 

Бенчмаркінг - це процес дослідження методів, які використовують у 

своїй діяльності провідні вітчизняні та зарубіжні підприємства. Застосування 

бенчмаркінгу на підприємстві полягає в чотирьох послідовних діях 

(рис. 1.16). 

 

Застосування бенчмаркінгу в логістичній діяльності підприємства

розуміння деталей власних логістичних бізнес-процесів

аналіз логістичних бізнес-процесів інших провідних підприємств

 порівняння результатів своїх логістичних процесів з результатами 

аналізованих провідних підприємств

впровадження необхідних змін для скорочення відриву

 

 

Рис. 1.16.  Застосування бенчмаркінгу в логістичній діяльності 

підприємства 
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Методи теорії ігор - потужний інструмент для аналізу ситуацій в 

логістичній діяльності підприємства. Методи теорії ігор активно 

розвиваються в останній час та використовуються у ланцюгах поставок, які 

складаються з сукупності виробників товарів, споживачів, транспортних 

компаній, складів та ін. 

Методи теорії ігор в логістиці описують менеджмент цих складних 

систем, оптимізуючи поставки і вирішуючи проблеми доставки товарів до 

споживачів в термін та в потрібних обсягах. Виграш в таких іграх може 

виражатися в різних формах. Це може бути зниження транспортних витрат, 

поліпшення якості сервісу, зниження вартості товару і т.д. 

Методи прогнозування є невід'ємною частиною різних видів 

логістичного планування: стратегічного, тактичного, оперативного. 

Прогнозування є  наукового обґрунтування плану, прогноз повинен містити 

необхідну інформацію для планування, включати ймовірну оцінку характеру 

розвитку процесу логістичного менеджменту і можливого шляху реалізації 

цілей, поставлених перед логістичною системою підприємства. 

Прогнозування - це розподіл усіх ймовірностей про стан логістичного 

процесу, системи або окремих елементів в певний момент, в майбутньому та 

формування альтернативних шляхів з метою досягнення підвищення рівня 

розвитку підприємства. Прогнозування дозволяє встановити можливі 

напрямки і різні варіанти розвитку логістичної системи, а також допомагає у 

виборі конкретних цілей її функціонування. Тому основне призначення 

прогнозування в логістиці полягає в розкритті тенденції зміни мікро- і 

макрологістичного середовища і отримання імовірнісних кількісних і якісних 

оцінок динаміки логістичних операцій, необхідних персоналу менеджменту 

підприємства. 

Матричні методи представлення та аналізу логістичних даних не є 

специфічним інструментом аналізу логістичних систем. Однак вони широко 

застосовуються на різних етапах аналізу логістичної системи підприємства як 

допоміжний засіб.  
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При імітаційному моделюванні закономірності, що визначають 

характер кількісних відносин всередині логістичних процесів на 

підприємстві, залишаються непізнаними.  

Імітаційне моделювання включає в себе два основних процеси: 

конструювання моделі реальної системи та постановка експериментів на цій 

моделі. 

При цьому передбачається досягнення наступних цілей: зрозуміти 

поведінку логістичної системи на підприємстві; вибрати стратегію, що 

забезпечує найбільш ефективне функціонування логістичної системи на 

підприємстві. 

Методи сітьового аналізу в логістиці використовуються для: 

логістичної організації виробничого процесу та визначення напрямків 

оптимізації його тривалості; організації комплексного управління 

логістичним процесом у сферах поводження; управління логістичними 

бізнес-проектами.  

Переваги застосування методів сітьового аналізу в логістиці наступні: 

можливість сформувати план реалізації складних логістичних процесів і 

проектів; можливість автоматизації плану і контролю його реалізації; 

мобілізація резервів часу та інших видів ресурсів (сировини, матеріалів, 

персоналу, інформації, фінансів) при реалізації логістичних процесів; 

реалізація логістичного принципу «Just in time» (вчасно) з можливістю 

прогнозувати можливі зриви в ході реалізації процесу; підвищення 

ефективності управління при чіткому розподілі відповідальності між 

керівниками і виконавцями на підприємстві. 

Коефіцієнтний метод іноді називають «методом місій». Він полягає в 

тому, що весь досліджуваний процес постачання ділиться на кілька 

можливих варіантів (місій) та для кожного ретельно розраховуються всі 

витрати і доходи.  

В результаті отримують дані для порівняння і вибору варіантів рішень 

(місій). Для кожного постачальника розраховуються всі можливі витрати і 
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доходи (при цьому враховуються логістичні ризики). Потім з набору 

варіантів (місій) вибирається найбільш вигідний (за критерієм загального 

прибутку). 

По суті це - різновид методу ранжирування (критеріїв) за вартістю. 

Метод цікавий з точки зору вартісної оцінки і дозволяє визначати «вартість» 

вибору постачальника. 

Дослідження і прогнозування поведінки логістичних систем на 

підприємстві здійснюється за допомогою економіко-математичного 

моделювання, тобто опису логістичних процесів у вигляді моделей. 

Економіко-математична модель логістичних систем - це математична 

модель досліджуваного економічного об'єкта (системи, процесу), тобто 

математично формалізований опис досліджуваного економічного об'єкта 

(логістичної системи), що відбиває характер, певні суттєві властивості 

реального економічного об'єкта і процесів, що протікають в ньому. 

Основним для дослідження економіко-математичної моделі є її цільова 

функція. Екстремального значенням цієї функції для конкретної моделі 

відповідає найкраще управлінське рішення для модельованого об'єкта [35, 68, 

154]. 

Описані принципи і методи моделювання логістичних систем націлені 

на те, щоб виключити інтуїтивний підхід до вироблення управлінських 

рішень і зробити їх більш об'єктивними. 

Однак багаторічна практика створення і успішна експлуатація 

логістичних систем показує, що саме в результаті творчої інтуїтивної 

діяльності окремих осіб і колективів завдання побудови повної і адекватної 

моделі логістичної системи вирішується найефективніше. 

Внаслідок цього в логістиці широке застосування знайшли методи, 

засновані на використанні досвіду, кваліфікації і творчого потенціалу 

фахівців з управління і різних виробничих процесів. Всі ці методи носять 

спільну назву експертних. 



61 

Для реалізації таких методів проводяться експертизи відповідним 

чином підібраними фахівцями. Фахівці, яким довіряється проведення 

експертизи, повинні мати необхідну професійну кваліфікацію і формувати 

свої оцінки незалежно один від одного і від зовнішніх впливів. 

Експертизи можуть бути індивідуальними і груповими, а також 

проводитися очно або заочно. 

Ключовим є питання про кількість залучених експертів і рівень 

кваліфікації фахівців, які входять в цю групу. Очевидно, що великою 

кількістю залучених недостатньо компетентних людей не можна 

компенсувати відсутність у них необхідної кваліфікації. З іншого боку, 

зниження чисельності групи експертів (в межі експертне судження може 

виносити одна людина) призводить до підвищення ролі випадкових 

чинників, суб'єктивізму і упередженості. Тому відбір експертів і утворення з 

них груп доцільно здійснювати не індивідуальним вольовим рішенням, а в 

результаті роботи спеціальних груп по керівництву експертизою. Основним 

для дослідження економіко-математичної моделі є її цільова функція. 

Екстремального значенням цієї функції для конкретної моделі відповідає 

найкраще управлінське рішення для модельованого об'єкта. 

В процесі впровадження логістики в діяльність підприємства 

рекомендується дотримуватися таких принципів: використання програмних 

модулів; поетапного створення системи; гнучкості системи з погляду 

специфічних вимог конкретного застосування; розгляду підприємства як 

еколого-соціально-економічної системи; неподільності логістичного ланцюга 

постачання – виробництво – збут; єдності; зв'язок інформаційної та 

виробничої діяльності; розвитку (поява нових цілей і завдань); динамізму; 

оперативності т ін. 

Розроблено методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності 

підприємств, які включають науково-теоретичне та практичне обґрунтування 

ключових інструментів дослідження характеру зміни результативного 

показника логістичної діяльності підприємства. Застосування цих 
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інструментів дозволяє вчасно продукувати й коригувати дії керівників, є 

підґрунтям для розроблення економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств і передбачає алгоритм перерозподілу 

функцій управління адаптацією нововведень для формування ціннісно-

орієнтованих напрямів задоволення потреб споживачів, в основу яких 

покладено відповідність рівня обслуговування,  якості та ціни товарів і 

послуг. 

Таким чином, у сучасних умовах господарювання для ефективного 

розвитку підприємств, необхідно впроваджувати логістику в діяльність 

підприємств, що є основою для розширення своїх можливостей, підвищення 

рівня конкурентоспроможності та виходу на нові ринки збуту.  

Для впровадження логістики на підприємстві необхідно провести 

аналіз логістичної діяльності підприємств за допомогою сучасних методів 

оцінки. Для отримання більш ґрунтовних результатів оцінки економіко-

організаційної діяльності підприємств необхідно використовувати групу 

методів, що буде основою для формування ефективних управлінських рішень 

щодо впровадження логістики в діяльність підприємства. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

 

Визначено, що конкурентна боротьба стимулює підприємства 

машинобудування займатися пошуком нових резервів підвищення 

конкурентоспроможності, які раніше не розглядалися як джерело зміцнення 

конкурентного становища, і в цьому вагому роль починає відігравати система 

логістики. 

Розгляд системи логістики в якості чинника підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування припускає, що 

наслідки рішень, що приймаються, повинні бути направлені на підвищення їх 
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фінансового стану. У зв'язку з цим актуалізується завдання знаходження 

засобу контролю показників, що найбільш коректно відбивають зв'язок 

логістики з основними економічними і фінансовими індикаторами 

підприємств машинобудування. 

За результатами проведеного аналізу сутності поняття логістика, 

надано авторське визначення, а саме, логістика – це напрямок 

господарської діяльності підприємства, який направлений на побудову 

ефективної системи управління та раціонального використання потенціалу 

підприємства на засадах пошуку інноваційних можливостей та на базі 

інформаційних потоків, з урахуванням адаптації до змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

Зазначено, що формування і удосконалення комплексу економіко-

організаційного забезпечення повинно бути першочерговим 

управлінським рішенням керівництва підприємства, з використанням 

форм, методів та інструментів управління для формування й реалізації 

конкретної послідовності заходів, що спрямовані на стабільне їх 

функціонування, стійкий та перспективний розвиток. 

Розроблено методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності 

підприємств, які включають науково-теоретичне та практичне обґрунтування 

ключових інструментів дослідження характеру зміни результативного 

показника логістичної діяльності підприємства. Застосування цих 

інструментів дозволяє вчасно продукувати й коригувати дії керівників, є 

підґрунтям для розроблення економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств і передбачає алгоритм перерозподілу 

функцій управління адаптацією нововведень для формування ціннісно-

орієнтованих напрямів задоволення потреб споживачів, в основу яких 

покладено відповідність рівня обслуговування,  якості та ціни товарів і 

послуг. 

Доведено, що у сучасних умовах господарювання для ефективного 

розвитку підприємств необхідно впроваджувати логістику в їх діяльність, що 
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в свою чергу, стане основою для розширення підприємством своїх 

можливостей, підвищення рівня конкурентоспроможності та виходу на нові 

ринки збуту. 

Для впровадження логістики на підприємстві необхідно провести 

аналіз логістичної діяльності підприємств за допомогою сучасних методів 

оцінки. Для отримання ґрунтовних результатів оцінки діяльності 

підприємств необхідно використовувати групу методів, що є основою 

формування ефективних управлінських рішень. 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [105, 106, 110, 

112, 113, 114, 115]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

АНАЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ЛОГІСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

2.1. Визначення елементно-функціонального складу логістичної 

діяльності підприємств машинобудування 

 

 

Досвід функціонування іноземних та вітчизняних підприємств 

підтверджує те, що популярною практикою їх розвитку є впровадження 

логістичної діяльності. Особливої актуальності логістична діяльність набуває 

в період нестабільного соціально-економічного та політичного стану, коли 

підприємствам необхідно мінімізувати свої витрати від постачальників до 

кінцевого споживача. 

Відмінною рисою логістичної діяльності є системний, цілісний підхід до 

організації та здійснення переміщень виробничого складування; логістика 

виробництва, яка містить управління процесами від початку виробництва до 

передавання продукції у сферу збуту; логістика збуту охоплює управління 

переміщенням готових виробів до замовника. 

Логістична діяльність надає можливість підприємствам розглядати 

переміщення від постачальника до споживача як систему, що становить 

поєднання взаємодіючих логістичних ланцюгів. Логістична діяльність 

здійснюється на основі загальних принципів управління з урахуванням 

специфіки діяльності підприємства. Серед принципів логістичної діяльності 

можна виокремити такі: системність і комплексність, які полягають в 

управлінні потоковими процесами у взаємодії та узгодженні окремих етапів 

бізнес-процесів з метою оптимізації всієї логістичної системи; узгодження 
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критеріїв оцінки ефективності функціонування окремих ланок логістичного 

ланцюга на мікро- і макрологістичному рівнях; організацію обліку витрат на 

управління матеріальними й пов'язаними з ними інформаційними, 

фінансовими та сервісними потоками вздовж усього логістичного ланцюга; 

активніше використання інформаційних технологій та сучасних методів 

моделювання в управлінні логістичними системами та ін. 

Метою логістичної діяльності на підприємствах є забезпечення 

наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої 

якості, в потрібному місці й у потрібний час, у максимально можливому 

ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню 

при заданому рівні логістичних витрат [25,49,64,107]. 

Конкурентна перевага іноземних підприємств у тому, що вони відносно 

давно проводять логістичну діяльність, тоді як вітчизняні підприємства 

роблять тільки перші кроки в цьому напрямі, звісно при цьому стикаючись з 

цілим рядом труднощів і проблем. 

Труднощі впровадження логістичної діяльності та формування на цій 

основі конкурентних переваг обумовлені частково і нестабільністю 

економіки України та політики Уряду [21,53,115]. Найбільш важливі питання 

впровадження логістики у вітчизняному підприємництві можна поділити на 

об‘єктивні і суб‘єктивні (рис.2.1). 

В останній час із поширенням систем зв‘язку ситуація покращується. 

Тому необхідно вчасно почати використовувати нові можливості 

електронних мереж для впровадження логістичної діяльності на 

підприємстві. 

Отже, якщо виходити із ідеалізованої ситуації для того, щоб впровадити 

зарубіжний досвід застосування системного управління логістичною 

діяльністю на вітчизняних підприємствах, необхідно: налагодити довірливі 

online відносини з постачальниками як з партнерами та підвищити їх 

відповідальність за якість; забезпечити відповідність між кількістю 

постачань і потребою в них. 
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Важливим є на підприємствах запровадити практику оцінки їх 

потенціалу на основі логістичної стратегії забезпечення та просування етапів 

трансформаційного процесу та виходу на нові рівні розвитку. 

 

Важливі питання впровадження логістичної діяльності на  вітчизняному підприємстві

Об‘єктивні

невизначеність меж використання логістичної діяльності в 

існуючих господарських системах

нестійке правове поле діяльності підприємницьких 

структур, а також непродумана система оподаткування

недосконалість методологічної бази впровадження 

логістичної діяльності в реальний сектор економіки 

України

відсутність необхідної структуризації діяльності 

господарських систем, яка потрібна для впровадження 

логістичної діяльності

нераціональний розвиток товаропровідних структур

великий моральний і фізичний знос виробничого 

устаткування

слаборозвинена транспортна інфраструктура, яка не 

відповідає сучасним вимогам

низький рівень розвитку виробничо-технічної бази 

складського господарства

недостатній рівень розвитку й використання сучасних 

систем електронних комунікацій, електронних мереж, 

систем зв‘язку та телекомунікацій

Суб‘єктивні

відсутність кваліфікованих фахівців з логістичної 

діяльності

небажання вищого керівництва підприємств змінювати 

сталі стереотипи роботи 
 

 

Рис. 2.1. Важливі питання впровадження логістичної діяльності на  

вітчизняних підприємствах 
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Логістична концепція організації виробництва включає в себе основні 

положення, які наведені в Дод. В. 

В сучасних умовах питання впровадження логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування є актуальними. Економіко-організаційне 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування є 

багатоцільовою і багатоплановою проблемою, оскільки результат залежить 

від якості управлінських рішень, які продукуються та впроваджуються, 

раціонального використання ресурсів, використання нових підходів при 

розробці логістичних структур управління і багатьох інших чинників, що 

визначають ефективність діяльності підприємства машинобудування.  

В умовах глобалізації ринків головним елементом господарського 

механізму виступає використання логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування, як взаємодія, учасників виробничого процесу через 

попит, пропозицію, ціни, витрати, ресурси та інше. 

У науковій літературі питаннями щодо економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

займались вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І. Бажин [11],  О.Величко [21], 

В. Диканьзь [37], І. Кабанець [49], А. Кальченко [52], В. Прохорова [139], 

Л. Рудюк [147], Л. Фролова [182], В. Чобіток [192], О. Хаджинова [183] та ін. 

Але в більшості праць недостатньо приділяється увага особливостям і 

напрямам формування системи оцінки економіко-організаційного 

забезпечення підприємств машинобудування та потребує подальших 

наукових досліджень. 

Основою для обґрунтування і прийняття управлінських рішень щодо 

впровадження логістичної діяльності на підприємствах машинобудування є 

аналіз та оцінка існуючого рівня економіко-організаційного забезпечення 

підприємств машинобудування його як в цілому, так і окремих його 

складових. У зв‘язку з цим виникає необхідність у теоретико - методичному 

обґрунтуванні можливостей економіко-організаційного забезпечення 
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підприємств машинобудування і розробки практичних рекомендацій до 

впровадження логістичної діяльності. 

Організаційна структура підприємства машинобудування будується в 

вигляді логістичного ланцюга «Логістика закупівлі – Логістика виробництва 

– Маркетинг-логістика» (рис. 2.2), яка охоплює всі сфери його господарської 

діяльності. Виходячи з цього, тривалість господарського циклу підприємства 

визначається часом протікання матеріального потоку через ланки його 

логістичного ланцюга або тривалістю логістичного циклу підприємства 

машинобудування. 

Логістичний цикл підприємства - час, за яке партія вихідних 

матеріальних ресурсів переходить в партію кінцевої продукції, яку 

реалізують покупцям. Він охоплює рух і використання матеріального потоку 

на всьому протязі логістичного ланцюга підприємства з моменту закупівель 

матеріальних ресурсів до збуту готової продукції. 

Для оцінки економіко-організаційного забезпечення підприємств 

машинобудування запропоновано методичний підхід до оцінки логістичної 

діяльності підприємств машинобудування як об‘єктивна основа 

впровадження логістично-орієнтованих систем (рис. 2.3). Це дозволило 

встановити закономірності протікання управлінських процесів в умовах 

динамічно змінного екзогенного та ендогенного середовища та є 

об‘єктивною основою удосконалення логістично-орієнтованих систем на 

вітчизняних підприємствах машинобудування 

На першому етапі, на основі проведеного аналізу економічної 

літератури, було виявлено найбільш вагомі складові логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. Виділено організаційно-виробничу, 

управлінську, фінансово-економічну, маркетингову, кадрову, інноваційну та 

інвестиційну складові. 

На другому етапі для ґрунтовної діагностики складових логістичної 

діяльності підприємств машинобудування сформована система показників, 

що їх характеризують. 
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Взаємозв'язок видів діяльності  та організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування

Операційна

Фінансова 

Інвестиційна 

Логістика постачання

Виробнича логістика

Логістика збуту (дистрибуція)

Логістика переробки відходів

Транспортна логістика

Логістичне обслуговування

Види економічної діяльності підприємств 

машинобудування

Організаційно-економічне забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування

Формування складових та показників оцінки логістичної діяльності підприємств машинобудування

організаційно-

виробнича
управлінська

фінансово-

економічна
маркетингова кадрова  інноваційна інвестиційна

Витрати на 1 грн. 

реалізованої 

продукції

Накопичена 

амортизація

Витрати виробництва

Первісна вартість 

основних засобів

Залишкова вартість 

основних засобів

Витрати на систему 

управління

Витрати на 

контрольованість 

процесу

Витрати на 

підвищення 

кваліфікації 

управлінського 

персоналу

Приріст чистого 

прибутку

Валовий прибуток

Чистий прибуток

Рентабельність 

власного капіталу

Тривалість 

фінансового циклу

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності

Витрати на рекламу

Витрати на 

дослідження ринку 

конкурентів

Рентабельність 

продажу

Витрати на 

підвищення іміджу 

підприємства

Чисельність ПВП

Число робітників з 

вищою освітою

Середньомісячний 
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Коефіцієнт заміщення 

персоналу

Кількість робітників 

які підвищили 

кваліфікацію
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нової продукції
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Оцінка логістичної діяльності підприємств машинобудування та формування організаційно-економічного забезпечення 

Логістичний цикл діяльності підприємств машинобудування

Логістика закупівлі Логістика виробництва Маркетинг - логістика

Ціна Рівень обслуговування Якість

Цінність для споживачів

 

Рис. 2.2. Теоретико-методичне обґрунтування можливостей економіко-організаційного забезпечення 

підприємств машинобудування і розроблення практичних рекомендацій щодо впровадження логістичної діяльності 
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Формування складових логістичної діяльності  підприємств машинобудування

Формування показників, що характеризують складові логістичної діяльності  

підприємств машинобудування 

Діагностика складових логістичної  діяльності  підприємств машинобудування

Організаційно

-виробнича 

складова

Управлінська

складова

Фінансово-

економічна

складова

Маркетингова

складова

Кадрова

складова

Інноваційна

складова

Інвестиційна

складова

Аналіз складових  і показників логістичної діяльності підприємств 

машинобудування

Стандартизація значень показників, що характеризують складові логістичної  

діяльності підприємств машинобудування

Визначення еталонних значень  показників, що характеризують складові 

логістичної  діяльності підприємств машинобудування

Порівняння значень показників, що характеризують складові логістичної  

діяльності  підприємств машинобудування з їх еталонними значеннями

Розрахунок інтегральних показників складових логістичної  діяльності  

підприємств машинобудування

Вибір підприємств машинобудування  для проведення аналізу їх логістичної  

діяльності 

Шкалування інтегральних показників складових комплексної діагностики 

складових логістичної діяльності  підприємств машинобудування

Оцінка інтегральних показників складових комплексної діагностики логістичної  

діяльності підприємств машинобудування

Розробка управлінських рішень щодо впровадження організаційно-економічного 

забезпечення логістичної діяльності на підприємствах машинобудування

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Етап 6

Етап 7

Етап 8

Етап 9

Етап 10

Етап 11

Етап 12

 

 

Рис. 2.3. Методичний підхід до оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування як об‘єктивна основа впровадження 

логістично-орієнтованих систем 
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На третьому етапі проводиться діагностика показників складових 

логістичної діяльності підприємств машинобудування, визначається та 

підтверджується їх доцільність.  

Аналітичний етап складається з аналізу фінансового розвитку та 

системи управління персоналом машинобудівних підприємств для 

створення системи ефективного мотиваційно-орієнтованого управління 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Показники для аналізу та оцінки діагностики логістичної діяльності 

підприємств машинобудування 

 

Складова  Показники  Шифр 

1 2 3 

Організаційно-

виробнича 

складова 

 вартість нематеріальних активів OV1 

готова продукція OV 2 

накопичена амортизація OV 3 

 виробничі запаси OV 4 

середньорічна вартість основних засобів OV 5 

Коефіцієнт зносу основних засобів OV 6 

Інноваційна 

складова 

витрати на науково-дослідну діяльність IN1 

витрати на програмне забезпечення IN 2 

витрати на розробку нової продукції IN 3 

витрати на раціоналізацію виробництва IN 4 

Управлінська 

складова 

витрати на систему управління UP 1 

витрати на контрольованість процесу UP 2 

витрати на підвищення кваліфікації 

управлінського складу 

UP 3 

 

 



73 

Продовження табл. 2.1 

 

1 2 3 

Фінансово-

економічна  

складова 

дохід (виручка) від реалізації 

продукції 

FE1 

валовий прибуток FE 2 

чистий прибуток FE 3 

власний капітал FE 4 

собівартість реалізації FE 5 

Маркетингова 

складова 

витрати на рекламу MR1 

витрати на підвищення іміджу 

підприємства 

MR 2 

витрати на підготовку інформації 

щодо розповсюдження продукції 

MR 3 

витрати на дослідження ринку 

конкурентів 

MR 4 

Кадрова складова кількість робітників які підвищили 

кваліфікацію 

KD1 

середньомісячний заробіток KD 2 

чисельність пвп KD 3 

число робітників з вищою освітою KD 4 

Інвестиційна 

складова 

рентабельність фінансових 

інвестицій 

 

IW 1 

питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування 

IW 2 

коефіцієнт реальної вартості майна IW 3 

коефіцієнт маневреності 

 

IW 4 
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На четвертому етапі проводиться вибір вітчизняних підприємств 

машинобудування для проведення аналізу їх логістичної діяльності 

(табл. 2.2).  

 

Таблиця .2.2 

Перелік розглянутих підприємств машинобудування 

№ 

з\п 

Назва підприємства 

машинобудування 

Скорочена назва 

підприємства 

Код 

ЄДРПОУ 

1 2 3 4 

1 Акціонерне товариство 

«Харківський машинобудівний 

завод «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 00165712 

2 Акціонерне товариство 

«ТУРБОАТОМ» 

АТ «Турбоатом» 
 05762269 

3 Приватне акціонерне товариство 

«Куп‘янський машинобудівний 

завод» 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

00372307 

4 Приватне акціонерне товариство 

«Полтавський машинобудівний 

завод» 

ПрАТ 

«Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

14307417 

5 Приватне акціонерне товариство 

«Смілянський машинобудівний 

завод» 

ПАТ 

«Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

14313725 

6 Публічне акціонерне товариство 

«Дніпропетровський агрегатний 

завод» 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

14311614 

7 Публічне акціонерне товариство 

«Сумське машинобудівне 

науково-виробниче об'єднання» 

ПАТ 

«Сумське 

машинобудівне 

НВО» 

05747991 

 

На п‘ятому етапі проводиться аналіз складових і показників 

логістичної діяльності підприємств машинобудування за період 2008-

2017 рр. (табл. 2.3-.2.9). 
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Таблиця 2.3 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  АТ«ХМЗ «Світло Шахтаря»  

за 2008-2017 р.р.,%  

Ум.п

озн. 

Складові та 

показники, що їх 

характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1 

 вартість 

нематеріальних 

активів 

82,15 78,48 98,35 97,68 92,15 83,47 117,05 102,14 104,22 84,40 

OV 2 готова продукція 68,25 77,58 81,74 85,73 74,31 72,48 119,76 104,51 106,64 86,36 

OV 3 
накопичена 

амортизація 
74,84 71,39 96,45 92,64 85,47 81,69 118,57 103,47 105,58 85,50 

OV 4  виробничі запаси 80,97 82,28 81,26 83,15 84,78 85,47 102,67 98,72 103,41 73,45 

OV 5 

середньорічна 

вартість основних 

засобів 

89,36 91,71 95,36 80,70 99,63 84,04 96,45 100,47 100,94 91,87 

OV 6 
коефіцієнт зносу 

основних засобів 
95,41 83,59 91,36 72,65 85,12 97,41 

78,62 98,26 101,15 104,68 

Інноваційна складова 

IN1 

витрати на 

науково-дослідну 

діяльність 

81,55 156,02 92,05 95,21 112,55 83,88 87,45 84,74 104,67 82,20 

IN 2 

витрати на 

програмне 

забезпечення 

92,36 121,97 94,49 92,36 115,15 85,69 89,77 82,20 107,09 83,98 

IN 3 

витрати на 

розробку нової 

продукції 

84,98 131,42 91,27 89,33 86,05 75,39 86,71 79,50 80,03 73,88 

IN 4 

витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

72,17 114,12 89,11 87,80 84,36 68,79 84,65 78,14 78,45 67,41 

Управлінська складова 

UP 1 

витрати на 

систему 

управління 

95,94 92,54 98,51 97,05 98,33 95,05 93,58 86,37 91,45 93,15 

UP 2 

витрати на 

контрольованість 

процесу 

79,54 62,54 107,16 99,01 98,74 86,44 101,80 88,12 91,83 84,71 

UP 3 

витрати на 

підвищення 

кваліфікації 

управлінського 

складу 

110,85 105,53 98,79 95,14 97,12 92,09 93,85 84,67 90,32 90,25 

Фінансово-економічна складова 

FE1 

дохід (виручка) 

від реалізації 

продукції 

130,50 119,04 115,06 95,28 95,47 87,22 93,38 94,50 94,04 86,31 

FE 2 валовий прибуток 76,80 65,10 114,00 90,51 78,28 92,25 88,71 89,77 61,14 94,55 

FE 3 чистий прибуток 98,21 140,91 120,95 100,69 84,25 62,22 85,32 87,29 110,87 87,63 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FE 4 власний капітал 71,25 91,06 87,80 91,37 90,58 94,28 95,89 97,29 94,91 116,39 

FE 5 
собівартість 

реалізації 
138,02 115,38 134,93 113,93 101,67 106,53 106,11 140,44 82,57 94,86 

Маркетингова складова 

MR1 
витрати на 

рекламу 
85,69 98,20 106,63 83,43 61,23 83,34 96,09 62,74 65,14 89,77 

MR 2 

витрати на 

підвищення 

іміджу 

підприємства 

45,69 85,20 57,14 95,00 91,94 72,71 94,19 71,00 63,12 87,29 

MR 3 

витрати на 

підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

102,38 99,46 101,64 95,28 84,44 89,89 96,57 68,80 62,47 97,29 

MR 4 

витрати на 

дослідження 

ринку конкурентів 

97,26 100,51 98,32 105,05 108,45 95,07 93,24 68,09 60,49 74,98 

Кадрова складова 

KD1 

кількість 

робітників які 

підвищили 

кваліфікацію 

89,77 90,51 86,31 91,84 90,86 86,76 93,38 94,50 82,09 88,71 

KD 2 
середньомісячний 

заробіток 
112,24 107,23 104,25 87,24 86,31 82,42 88,71 89,77 73,42 102,36 

KD 3 чисельність ПВП 115,06 97,76 96,58 108,80 114,55 107,63 95,32 97,29 85,24 109,04 

KD 4 
число робітників з 

вищою освітою 
56,11 69,61 94,86 101,26 99,09 97,23 95,83 98,81 71,32 73,58 

Інвестиційна складова 

IW 1 

рентабельність 

фінансових 

інвестицій 

95,14 110,85 97,12 105,53 98,79 90,38 98,66 90,32 103,42 85,95 

IW 2 

питома вага 

власних коштів у 

фінансовому 

інвестування 

102,38 112,50 105,74 106,11 102,57 97,26 100,13 98,34 103,99 97,94 

IW 3 

коефіцієнт 

реальної вартості 

майна 

102,47 105,51 104,81 94,78 100,82 97,35 93,90 97,47 92,88 87,71 

IW 4 
коефіцієнт 

маневреності 
104,36 86,98 107,84 102,67 104,69 99,14 77,41 100,29 100,62 91,08 

 

В умовах формування в суспільстві системи ринкових відносин, що 

супроводжується на початковій стадії цього процесу зниженням 

ефективності матеріального виробництва, особливої актуальності набуває 

проблема докорінної зміни механізму управління логістичною діяльністю. 
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Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: 

вартість нематеріальних активів підвищувалась у 2014 р. на 17,05%, 

2015 р. на 2,14% , 2016 р. на 4,22% ; 

готова продукція у вартості також мала тенденцію до збільшення у 

2014 р. на 19,76%, 2015 р. 4,51% та 2016 р. на 6,64%; 

накопичена амортизація протягом аналізованого періоду зросла у 2014 

р. на 18,57%, 2015 р. на 3,47% та 2016 р. на 5,58%; 

Виробничі запаси найбільше всього зросли у 2014 р. на 2,67%,  2015 р. 

на 8,72% та 2016 р. на 3,41%; 

Середньорічна вартість основних засобів мало зростання у 2015 р. на 

0,47% та 2016 р. на 0,94%. 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: 

витрати на науково-дослідну діяльність вагомо зросли  у 2009 р. на 

56,02%, у 2012 р. на 12,55% та 2016 р. на 4,67%; 

витрати на програмне забезпечення також мали тенденцію до зростання 

у 2009 р. на 21,97%, 2012 р. на 15,15% та 2016 р. на 7,09%; 

витрати на розробку нової продукції найбільше всього зросли на 

31,42% у 2009 р.; 

витрати на раціоналізацію виробництва за розглянутий період у 

процентному співвідношенні мали зростання на 14,12% у 2009 р. 

Управлінська складова характеризується такими показниками: 

витрати на контрольованість процесу зросли  у 2010 р. на 7,16% та 2014 

р. на 1,8%; 

витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу значно 

зросли  у 2008 р. на 10,85% та 2009 р. На 5,53%. 

Фінансово-економічна складова характеризується такими 

показниками: 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період 

значно високим був у 2008, 2009 та 2010 рр. на 30,5%, 19,04% та 15,06% 

відповідно; 

валовий прибуток протягом розглянутого періоду мав тенденцію до 

зниження, за винятком 2010 року, за винятком 2010 року коли спостерігалось 

підвищення на 14%; 

чистий прибуток збільшувався у 2009, 2010 та 2016 рр. 

собівартість реалізації протягом всього розглянутого періоду мала 

тенденцію до збільшення за винятком 2016-2017 рр., це пов‘язано з 

коливанням курсу долара, підвищення заробітної плати та тарифом на 

енергоносії; 

маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів. Всі ці показники протягом аналізує мого періоду мали 

тенденцію до зниження, це свідчить про те що підприємство не в достатній 

кількості реалізує маркетинговий потенціал. 

Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства можна 

сказати про те, що підприємство АТ«ХМЗ «Світло Шахтаря» потребує 

кваліфікованої робочої сили, що істотно впливає на розвиток логістичної 

діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестування; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники до 2012 року мали 

тенденцію до збільшення, а політичні події в Україні негативно вплинули 

після 2013 року на інвестиційний клімат в Україні, що негативно 

відображається на логістичній діяльності підприємства та не створюють 

належних умов для її розвитку. 
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Таблиця 2.4 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  АТ «Турбоатом» за 2008-2017 р.р.,%  

 

Ум.по

зн. 

Складові та 

показники, що їх 

характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1  вартість 

нематеріальних 

активів 

86,26 76,91 100,32 96,70 89,39 84,30 99,49 105,20 101,09 82,71 

OV 2 готова продукція 71,66 76,03 83,37 84,87 72,08 73,20 101,80 107,65 103,44 84,63 

OV 3 накопичена 

амортизація 
78,58 69,96 98,38 91,71 82,91 82,51 100,78 106,57 102,41 83,79 

OV 4  виробничі запаси 85,02 80,63 82,89 82,32 82,24 86,32 87,27 101,68 100,31 71,98 

OV 5 середньорічна 

вартість основних 

засобів 

93,83 89,88 97,27 79,89 96,64 84,88 81,98 103,48 97,91 90,03 

OV 6 коефіцієнт зносу 

основних засобів 
86,26 76,91 100,32 96,70 89,39 84,30 99,49 105,20 101,09 82,71 

Інноваційна складова 

IN1 витрати на науково-

дослідну діяльність 
85,63 152,90 93,89 94,26 109,17 84,72 74,33 87,28 101,53 80,56 

IN 2 витрати на програмне 

забезпечення 
96,98 119,53 96,38 91,44 111,70 86,55 76,30 84,67 103,88 82,30 

IN 3 витрати на розробку 

нової продукції 
89,23 128,79 93,10 88,44 83,47 76,14 73,70 81,89 77,63 72,40 

IN 4 витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

75,78 111,84 90,89 86,92 81,83 69,48 71,95 80,48 76,10 69,03 

Управлінська складова 

UP 1 витрати на систему 

управління 
100,74 90,69 100,48 96,08 95,38 96,00 79,54 88,96 88,71 91,29 

UP 2 витрати на 

контрольованість 

процесу 

83,52 61,29 109,30 98,02 95,78 87,30 86,53 90,76 89,08 83,02 

UP 3 витрати на 

підвищення 

кваліфікації 

управлінського 

складу 

116,39 103,42 100,77 94,19 94,21 93,01 79,77 87,21 87,61 88,45 

Фінансово-економічна складова 

FE1 дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
137,03 116,66 117,36 94,33 92,61 88,09 79,37 97,34 91,22 84,58 

FE 2 валовий прибуток 80,64 63,80 116,28 89,60 75,93 93,17 75,40 92,46 59,31 92,66 

FE 3 чистий прибуток 103,12 138,09 123,37 99,68 81,72 62,84 72,52 89,91 107,54 85,88 

FE 4 власний капітал 74,81 89,24 89,56 90,46 87,86 95,22 81,51 100,21 92,06 114,06 

FE 5 собівартість 

реалізації 
144,92 113,07 137,63 112,79 98,62 107,60 90,19 144,65 80,09 92,96 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 85,69 98,20 106,63 83,43 61,23 83,34 96,09 62,74 65,14 89,77 

MR 2 витрати на 

підвищення іміджу 

підприємства 

45,69 85,20 57,14 95,00 91,94 72,71 94,19 71,00 63,12 87,29 

MR 3 витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

102,38 99,46 101,64 95,28 84,44 89,89 96,57 68,80 62,47 97,29 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MR 4 витрати на 

дослідження ринку 

конкурентів 

97,26 100,51 98,32 105,05 108,45 95,07 93,24 68,09 60,49 74,98 

Кадрова складова 

KD1 кількість робітників 

які підвищили 

кваліфікацію 

89,97 96,24 108,76 82,60 59,39 84,17 81,68 64,62 63,19 87,97 

KD 2 середньомісячний 

заробіток 
47,97 83,50 58,28 94,05 89,18 73,44 80,06 73,13 61,23 85,54 

KD 3 чисельність ПВП 107,50 97,47 103,67 94,33 81,91 90,79 82,08 70,86 60,60 95,34 

KD 4 число робітників з 

вищою освітою 
102,12 98,50 100,29 104,00 105,20 96,02 79,25 70,13 58,68 73,48 

Інвестиційна складова 

IW 1 рентабельність 

фінансових 

інвестицій 

99,90 108,63 99,06 104,47 95,83 91,28 83,86 93,03 100,32 84,23 

IW 2 питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

107,50 110,25 107,85 105,05 99,49 98,23 85,11 101,29 100,87 95,98 

IW 3 коефіцієнт реальної 

вартості майна 
107,59 103,40 106,91 93,83 97,80 98,32 79,82 100,39 90,09 85,96 

IW 4 коефіцієнт 

маневреності 
109,58 85,24 110,00 101,64 101,55 100,13 65,80 103,30 97,60 89,26 

 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів замітно підвищувалась у 2010 р. 

на 0.32%, 2015 р. на 5,2% , 2016 р. на 1,09% ; готова продукція у вартості також 

мала тенденцію до збільшення у 2014 р. на 1,08%, 2015 р. 7,65% та 2016 р. на 

3,44%; накопичена амортизація протягом аналізованого періоду зросла у 2014 р. 

на 0,78%, 2015 р. на 6,57% та 2016 р. на 2,41%; 

Виробничі запаси найбільше всього зросли у 2015 р. на 1,68% та  2016 р. 

на 0,31%; Середньорічна вартість основних засобів мало зростання тільки у 

2015 р. на 3,48%; 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати на 

науково-дослідну діяльність вагомо зросли  у 2009 р. на 52,9%, у 2012 р. на 

9,17% та 2016 р. на 1,53%; витрати на програмне забезпечення також мали 

тенденцію до зростання у 2009 р. на 19,53%, 2012 р. на 11,7% та 2016 р. на 

3,88%; витрати на розробку нової продукції найбільше всього зросли на 28,79% 

у 2009 р.; витрати на раціоналізацію виробництва за розглянутий період у 

процентному співвідношенні мали зростання тільки у 2009 р. на 11,84%; 
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Управлінська складова характеризується такими показниками: витрати на 

систему управління незначно зросли у 2008 р. на 0,74% та 2010 р. на 0,48%; 

витрати на контрольованість процесу зросли  у 2010 р. на 9,3%; витрати на 

підвищення кваліфікації управлінського складу значно зросли  у 2008 р. на 

16,39%, 2009 р. на 3,42% та 2010 р. на 0,77%. 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

Дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період значно високим 

був у 2008, 2009 та 2010 рр. на 37,03%, 16,66% та 17,36% відповідно; валовий 

прибуток протягом розглянутого періоду мав тенденцію до зниження, за 

винятком 2010 року коли спостерігалось підвищення на 16,28%; чистий 

прибуток збільшувався у 2008, 2009, 2010 та 2016 рр.; власний капітал незначно 

збільшився у 2015 р. на 0,21% та значно краще у 2017 р. на 14,06%; собівартість 

реалізації протягом всього розглянутого періоду мала тенденцію до збільшення 

за винятком 2012, 2014, 2016, 2017 рр., це викликано негативним впливом 

внутрішніх та зовнішніх факторів; 

Маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів.  

Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства можна 

сказати про те, що підприємство АТ «Турбоатом» потребує кваліфікованої 

робочої сили, що істотно впливає на розвиток логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестування; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники до 2012 року мали 

тенденцію до збільшення, а політичні події в Україні негативно вплинули після 

2013 року на інвестиційний клімат в Україні, що негативно відображається на 

логістичній діяльності підприємства та не створюють належних умов для її 

розвитку. 
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Таблиця 2.5 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  

ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод»  за 2008-2017 р.р.,% 
Ум.п

озн. 

Складові та показники, 

що їх характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1  вартість 

нематеріальних активів 73,32 64,60 87,28 67,69 81,34 69,97 73,62 74,52 88,06 75,27 

OV 2 готова продукція 60,91 63,87 72,53 59,41 65,59 80,76 75,33 63,66 70,34 77,01 

OV 3 накопичена 

амортизація 66,79 58,77 85,59 64,20 75,45 78,48 74,58 82,72 79,34 76,25 

OV 4  виробничі запаси 72,27 67,73 72,11 57,62 74,84 71,65 64,58 88,46 87,30 65,50 

OV 5 середньорічна вартість 

основних засобів 79,76 75,50 84,62 55,92 87,94 70,45 60,67 90,03 74,97 61,93 

OV 6 коефіцієнт зносу 

основних засобів 71,56 69,70 82,12 79,62 85,43 74,72 78,92 70,45 88,06 65,27 

Інноваційна складова 

IN1 витрати на науково-

дослідну діяльність 
72,79 128,44 81,68 65,98 99,34 70,32 55,00 75,93 98,48 73,31 

IN 2 витрати на програмне 

забезпечення 
82,43 100,41 83,85 64,01 101,65 71,84 56,46 73,66 100,76 74,89 

IN 3 витрати на розробку 

нової продукції 
75,85 108,18 81,00 61,91 75,96 63,20 54,54 71,24 75,30 65,88 

IN 4 витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

64,41 93,95 79,07 60,84 74,47 57,67 53,24 70,02 73,82 62,82 

Управлінська складова 

UP 1 витрати на систему 

управління 
85,63 76,18 87,42 67,26 86,80 79,68 58,86 77,40 86,05 83,07 

UP 2 витрати на 

контрольованість 

процесу 

70,99 51,48 95,09 68,61 87,16 72,46 64,03 78,96 86,41 75,55 

UP 3 витрати на підвищення 

кваліфікації 

управлінського складу 

98,93 86,87 87,67 65,93 85,73 77,20 59,03 75,87 84,98 80,49 

Фінансово-економічна складова 

FE1 
дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
116,48 97,99 102,10 66,03 84,28 73,11 58,73 84,69 88,48 76,97 

FE 2 валовий прибуток 68,54 53,59 101,16 62,72 69,10 77,33 55,80 80,44 57,53 84,32 

FE 3 чистий прибуток 87,65 116,00 107,33 69,78 74,37 52,16 53,66 78,22 104,31 78,15 

FE 4 власний капітал 63,59 74,96 77,92 63,32 79,95 79,03 60,32 87,18 89,30 103,79 

FE 5 собівартість реалізації 123,18 94,98 119,74 78,95 89,74 89,31 66,74 125,85 77,69 84,59 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 72,84 82,49 92,77 58,40 55,72 69,17 71,11 54,58 63,19 81,69 

MR 

2 

витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
38,84 71,57 49,71 66,50 83,67 60,35 69,70 61,77 61,23 79,43 

MR 

3 

витрати на підготовку 
інформації щодо 
розповсюдження 
продукції 

87,02 83,55 88,43 66,70 76,84 74,61 71,46 59,86 60,60 88,53 

MR 

4 

витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
82,67 84,43 85,54 73,54 98,69 78,91 69,00 59,24 58,68 68,23 

Кадрова складова 

KD1 кількість робітників які 
підвищили 
кваліфікацію 

76,47 80,84 94,62 57,82 54,04 69,86 60,44 56,22 61,29 80,05 

KD 2 середньомісячний 

заробіток 
40,77 70,14 50,70 65,84 81,15 60,96 59,24 63,62 59,39 77,84 
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Продовження табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

KD 3 чисельність ПВП 91,38 81,87 90,19 66,03 74,54 75,36 60,74 61,65 58,78 86,76 

KD 4 число робітників з 

вищою освітою 
86,80 82,74 87,25 72,80 95,73 79,70 58,65 61,01 56,92 66,87 

Інвестиційна складова 

IW 1 рентабельність 

фінансових інвестицій 
84,92 91,25 86,18 73,13 87,21 75,76 62,06 80,94 97,31 76,65 

IW 2 питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

91,38 92,61 93,83 73,54 90,54 81,53 62,98 88,12 97,84 87,34 

IW 3 коефіцієнт реальної 

вартості майна 
91,45 86,86 93,01 65,68 89,00 81,61 59,07 87,34 87,39 78,22 

IW 4 коефіцієнт 

маневреності 
93,14 71,60 95,70 71,15 92,41 83,11 48,69 89,87 94,67 81,23 

 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів має тенденцію до зниження 

протягом всього розглянутого періоду; готова продукція у вартості також має 

негативну динаміку, що відповідно негативно впливає на формування 

логістичної діяльності;  накопичена амортизація протягом аналізованого 

періоду теж має негативну динаміку, що підтверджує низький рівень 

оновлення основних засобів виробництва; 

Виробничі запаси протягом розглянутого періоду постійно 

знижувались; середньорічна вартість основних засобів також показує 

зниження протягом розглянутого періоду; 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати 

на науково-дослідну діяльність протягом розглянутого періоду постійно 

зменшувались, це свідчить про те, що підприємство не приділяє уваги для 

розвитку дослідної роботи, що негативно впливає на розвиток логістичної 

діяльності підприємства; витрати на програмне забезпечення протягом 

аналізує мого періоду, мали тенденцію до незначного збільшення у 2009, 

2012 та 2016 рр.; витрати на розробку нової продукції та раціоналізацію 

виробництва за розглянутий період мали тенденцію до постійного зниження, 

що негативно впливає на конкурентоспроможність продукції, яка 

виробляється підприємством; 
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Управлінська складова характеризується такими показниками: витрати 

на систему управління протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

витрати на контрольованість процесу так саме мали тенденцію до 

знижування; витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу 

протягом аналізованого періоду зменшувались, ця тенденція свідчить про те, 

що зниження цих витрат призводить до формування неефективних 

управлінських рішень та не надає необхідного рівня розвитку логістичної 

системи на підприємстві; 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період збільшувався 

лише у 2008 та 2010 рр.; валовий прибуток протягом розглянутого періоду 

мав тенденцію до зниження; чистий прибуток збільшувався у 2009, 2010 та 

2016 рр.; власний капітал незначно збільшився у 2017 році; собівартість 

реалізації протягом всього розглянутого періоду мала тенденцію до 

збільшення у 2008, 2010, 2015 рр.; 

Маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів. Всі ці показники протягом аналізуємого періоду мали 

тенденцію до зниження, це свідчить про те що підприємство не в достатній 

кількості реалізує маркетинговий потенціал. 

Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства можна 

сказати про те, що підприємство потребує кваліфікованої робочої сили, що 

істотно впливає на розвиток логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестуванні; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники мали тенденцію до 

зниження, що негативно впливає на розвиток логістичної діяльності 

підприємства. 
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Таблиця 2.6 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод»  за 2008-2017 р.р.,% 

Ум.по

зн. 

Складові та 

показники, що їх 

характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1 

 вартість 

нематеріальних 

активів 

62,32 54,26 75,93 47,38 74,02 58,08 54,48 64,83 85,42 68,50 

OV 2 готова продукція 51,77 53,65 63,10 41,59 59,69 67,03 55,74 55,38 68,23 70,08 

OV 3 
накопичена 

амортизація 
56,77 49,37 74,46 44,94 68,66 65,14 55,19 71,97 76,96 69,39 

OV 4  виробничі запаси 61,43 56,89 62,74 40,33 68,10 59,47 47,79 76,96 84,68 59,61 

OV 5 

середньорічна 

вартість основних 

засобів 

67,80 63,42 73,62 39,14 80,03 58,47 44,90 78,33 72,72 56,36 

OV 6 
коефіцієнт зносу 

основних засобів 
60,83 58,55 71,44 55,73 77,74 62,02 58,40 61,29 85,42 59,40 

Інноваційна складова 

IN1 
витрати на науково-

дослідну діяльність 
61,87 107,89 71,06 46,19 90,40 58,37 40,70 66,06 95,53 66,71 

IN 2 
витрати на програмне 

забезпечення 
70,07 84,34 72,95 44,81 92,50 59,63 41,78 64,08 97,74 68,15 

IN 3 
витрати на розробку 

нової продукції 
64,47 90,87 70,47 43,34 69,12 52,46 40,36 61,98 73,04 59,95 

IN 4 

витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

54,75 78,92 68,79 42,59 67,77 47,87 39,40 60,92 71,61 57,17 

Управлінська складова 

UP 1 
витрати на систему 

управління 
85,63 76,18 87,42 67,26 86,80 79,68 58,86 77,40 86,05 83,07 

UP 2 

витрати на 

контрольованість 

процесу 

70,99 51,48 95,09 68,61 87,16 72,46 64,03 78,96 86,41 75,55 

UP 3 

витрати на 

підвищення 

кваліфікації 

управлінського 

складу 

98,93 86,87 87,67 65,93 85,73 77,20 59,03 75,87 84,98 80,49 

Фінансово-економічна складова 

FE1 
дохід (виручка) від 

реалізації продукції 99,01 82,31 88,83 46,22 76,69 60,68 43,46 73,68 85,83 70,04 

FE 2 валовий прибуток 58,26 45,02 88,01 43,90 62,88 64,18 41,29 69,98 55,80 76,73 

FE 3 чистий прибуток 74,50 97,44 93,38 48,85 67,68 43,29 39,71 68,05 101,18 71,12 

FE 4 власний капітал 54,05 62,97 67,79 44,32 72,75 65,59 44,64 75,85 86,62 94,45 

FE 5 собівартість реалізації 104,70 79,78 104,17 55,27 81,66 74,13 49,39 109,49 75,36 76,98 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 61,91 69,29 80,71 40,88 50,71 57,41 52,62 47,48 61,29 74,34 

MR 2 

витрати на 

підвищення іміджу 

підприємства 

33,01 60,12 43,25 46,55 76,14 50,09 51,58 53,74 59,39 72,28 

MR 3 

витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

73,97 70,18 76,93 46,69 69,92 61,93 52,88 52,08 58,78 80,56 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MR 4 

витрати на 

дослідження ринку 

конкурентів 

70,27 70,92 74,42 51,48 89,81 65,50 51,06 51,54 56,92 62,09 

Кадрова складова 

KD1 

кількість робітників 

які підвищили 

кваліфікацію 

65,00 67,91 82,32 40,47 49,18 57,98 44,73 48,91 59,45 72,85 

KD 2 
середньомісячний 

заробіток 
34,65 58,92 44,11 46,09 73,85 50,60 43,84 55,35 57,61 70,83 

KD 3 чисельність ПВП 77,67 68,77 78,47 46,22 67,83 62,55 44,95 53,64 57,02 78,95 

KD 4 
число робітників з 

вищою освітою 
73,78 69,50 75,91 50,96 87,11 66,15 43,40 53,08 55,21 60,85 

Інвестиційна складова 

IW 1 

рентабельність 

фінансових 

інвестицій 

72,18 76,65 74,98 51,19 79,36 62,88 45,92 70,42 94,39 69,75 

IW 2 

питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

77,67 77,79 81,63 51,48 82,39 67,67 46,61 76,66 94,90 79,48 

IW 3 
коефіцієнт реальної 

вартості майна 
77,73 72,96 80,92 45,98 80,99 67,74 43,71 75,99 84,77 71,18 

IW 4 
коефіцієнт 

маневреності 
79,17 60,14 83,26 49,81 84,09 68,98 36,03 78,19 91,83 73,92 

 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів має тенденцію до зниження 

протягом всього розглянутого періоду; готова продукція у вартості також має 

негативну динаміку, що відповідно негативно впливає на формування 

логістичної діяльності;  накопичена амортизація протягом аналізованого 

періоду теж має негативну динаміку, що підтверджує низький рівень оновлення 

основних засобів виробництва; 

Виробничі запаси протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

середньорічна вартість основних засобів також показує зниження протягом 

розглянутого періоду; 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати на 

науково-дослідну діяльність протягом розглянутого періоду постійно 

зменшувались, крім 2009 року, це свідчить про те, що підприємство не приділяє 

уваги для розвитку дослідної роботи, що негативно впливає на розвиток 

логістичної діяльності підприємства; витрати на програмне забезпечення 

протягом аналізує мого періоду, мали тенденцію до зниження; витрати на 
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розробку нової продукції та раціоналізацію виробництва за розглянутий період 

мали тенденцію до постійного зниження, що негативно впливає на 

конкурентоспроможність продукції, яка виробляється підприємством; 

Управлінська складова характеризується такими показниками: витрати на 

систему управління протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

витрати на контрольованість процесу так саме мали тенденцію до знижування; 

витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу протягом 

аналізованого періоду зменшувались, ця тенденція свідчить про те, що 

зниження цих витрат призводить до формування неефективних управлінських 

рішень та не надає необхідного рівня розвитку логістичної системи на 

підприємстві; 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період постійно 

знижувався; валовий прибуток протягом розглянутого періоду мав тенденцію 

до зниження; чистий прибуток за розглянутий період збільшився тільки  у 2016 

р. на 1,18%; власний капітал за розглянутий період постійно знижувався; 

собівартість реалізації протягом всього розглянутого періоду мала тенденцію до 

збільшення у 2008, 2010, 2015 рр.; 

Маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів. Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства 

можна сказати про те, що підприємство потребує кваліфікованої робочої сили, 

що істотно впливає на розвиток логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестуванні; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники мали тенденцію до 

зниження, що негативно впливає на розвиток логістичної діяльності 

підприємства.  
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Таблиця 2.7 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  

ПАТ «Смілянський машинобудівний завод»  за 2008-2017 р.р.,% 

Ум. 

позн. 

Складові та показники, 

що їх характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1  вартість 

нематеріальних активів 
52,97 45,58 66,06 33,17 67,36 48,21 40,32 56,40 82,86 62,34 

OV 2 готова продукція 44,00 45,07 54,90 29,11 54,32 55,63 41,25 48,18 66,18 63,77 

OV 3 накопичена 

амортизація 
48,25 41,47 64,78 31,46 62,48 54,07 40,84 62,61 74,65 63,14 

OV 4  виробничі запаси 52,22 47,79 54,58 28,23 61,97 49,36 35,36 66,96 82,14 54,25 

OV 5 середньорічна вартість 

основних засобів 
57,63 53,27 64,05 27,40 72,83 48,53 33,23 68,15 70,54 51,29 

OV 6 коефіцієнт зносу 

основних засобів 
51,71 49,18 62,15 39,01 70,74 51,48 43,22 53,32 82,86 54,05 

Інноваційна складова 

IN1 витрати на науково-

дослідну діяльність 
52,59 90,63 61,82 62,33 82,26 48,45 60,12 57,47 62,66 60,71 

IN 2 витрати на програмне 

забезпечення 
59,56 70,85 63,47 51,37 84,18 49,49 30,92 55,75 64,81 62,02 

IN 3 витрати на розробку 

нової продукції 
54,80 76,33 61,31 50,34 62,90 43,54 29,87 53,92 70,85 54,55 

IN 4 витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

46,54 66,29 59,85 69,81 61,67 39,73 59,16 53,00 69,46 52,02 

Управлінська складова 

UP 1 витрати на систему 

управління 
61,87 53,75 66,17 32,96 71,88 54,89 32,23 58,59 80,97 68,79 

UP 2 витрати на 

контрольованість 

процесу 

51,29 36,32 71,98 33,62 72,18 49,92 35,06 59,77 81,31 62,56 

UP 3 витрати на підвищення 

кваліфікації 

управлінського складу 

71,48 61,29 66,35 32,31 70,99 53,19 32,32 57,43 79,96 66,66 

Фінансово-економічна складова 

FE1 
дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
84,16 69,14 77,28 32,35 69,79 50,36 32,16 64,10 83,26 63,74 

FE 2 валовий прибуток 49,52 37,82 76,57 30,73 57,22 53,27 30,55 60,88 54,13 69,82 

FE 3 чистий прибуток 63,33 81,85 81,24 34,20 61,59 35,93 29,39 59,20 98,14 64,72 

FE 4 власний капітал 45,94 52,89 58,98 31,02 66,20 54,44 33,03 65,99 84,02 85,95 

FE 5 собівартість реалізації 84,16 69,14 77,28 32,35 69,79 50,36 32,16 64,10 83,26 63,74 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 52,62 58,20 70,22 28,62 46,15 47,65 38,94 41,31 59,45 67,65 

MR 2 витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
28,06 50,50 37,63 32,59 69,29 41,57 38,17 46,75 57,61 65,77 

MR 3 витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

62,87 58,95 66,93 32,68 63,63 51,40 39,13 45,31 57,02 73,31 

MR 4 витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
59,73 59,57 64,75 36,04 81,73 54,37 37,78 44,84 55,21 56,50 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадрова складова 

KD1 кількість робітників які 

підвищили 

кваліфікацію 

55,25 57,04 71,62 28,33 44,75 48,12 33,10 42,55 57,67 66,29 

KD 2 середньомісячний 

заробіток 
29,45 49,49 38,38 32,26 67,20 42,00 32,44 48,15 55,88 64,46 

KD 3 чисельність ПВП 66,02 57,77 68,27 32,35 61,73 51,92 33,26 46,67 55,31 71,84 

KD 4 число робітників з 

вищою освітою 
62,71 58,38 66,04 35,67 79,27 54,90 32,12 46,18 53,55 55,37 

Інвестиційна складова 

IW 1 рентабельність 

фінансових інвестицій 
61,35 64,39 65,23 35,83 72,22 52,19 33,98 61,27 91,56 63,47 

IW 2 питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

66,02 65,34 71,02 36,04 74,97 56,17 34,49 66,69 92,05 72,33 

IW 3 коефіцієнт реальної 

вартості майна 
56,07 61,29 70,40 32,19 73,70 56,22 32,35 66,11 82,23 64,77 

IW 4 коефіцієнт 

маневреності 
67,29 50,52 72,44 34,87 76,52 57,25 26,66 68,03 89,08 67,27 

 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів має тенденцію до зниження 

протягом всього розглянутого періоду; готова продукція у вартості також має 

негативну динаміку, що відповідно негативно впливає на формування 

логістичної діяльності;  накопичена амортизація протягом аналізованого 

періоду теж має негативну динаміку, що підтверджує низький рівень 

оновлення основних засобів виробництва; 

Виробничі запаси протягом розглянутого періоду постійно 

знижувались; середньорічна вартість основних засобів також показує 

зниження протягом розглянутого періоду; 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати 

на науково-дослідну діяльність протягом розглянутого періоду постійно 

зменшувались, це свідчить про те, що підприємство не приділяє уваги для 

розвитку дослідної роботи, що негативно впливає на розвиток логістичної 

діяльності підприємства; витрати на програмне забезпечення протягом 

аналізує мого періоду, мали тенденцію до зниження; витрати на розробку 

нової продукції та раціоналізацію виробництва за розглянутий період мали 
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тенденцію до постійного зниження, що негативно впливає на 

конкурентоспроможність продукції, яка виробляється підприємством; 

Управлінська складова характеризується такими показниками: витрати 

на систему управління протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

витрати на контрольованість процесу так саме мали тенденцію до 

знижування; витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу 

протягом аналізованого періоду зменшувались, ця тенденція свідчить про те, 

що зниження цих витрат призводить до формування неефективних 

управлінських рішень та не надає необхідного рівня розвитку логістичної 

системи на підприємстві; 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період постійно 

знижувався; валовий прибуток протягом розглянутого періоду мав тенденцію 

до зниження; чистий прибуток за розглянутий період постійно знижувався; 

власний капітал за розглянутий період постійно знижувався; собівартість 

реалізації протягом всього розглянутого періоду мала тенденцію до 

постійного зниження; 

Маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів. Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства 

можна сказати про те, що підприємство потребує кваліфікованої робочої 

сили, що істотно впливає на розвиток логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестуванні; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники мали тенденцію до 

зниження, що негативно впливає на розвиток логістичної діяльності 

підприємства. 
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Таблиця 2.8 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»  за 2008-2017 р.р.,% 

Ум. 

позн. 

Складові та показники, 

що їх характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1  вартість нематеріальних 

активів 
70,54 78,35 57,69 54,19 59,48 64,71 46,47 69,47 71,38 95,48 

OV 2 готова продукція 95,61 83,61 91,96 90,89 68,65 107,33 99,38 97,51 73,25 88,95 

OV 3 накопичена амортизація 107,14 103,52 109,31 93,40 84,29 70,54 78,35 57,69 73,98 99,94 

OV 4  виробничі запаси 96,02 99,16 105,08 97,32 76,78 78,74 82,65 85,98 72,52 97,96 

OV 5 середньорічна вартість 

основних засобів 
99,76 85,50 94,62 85,92 101,25 101,9 96,15 100,8 74,35 90,43 

OV 6 коефіцієнт зносу 

основних засобів 
91,56 89,70 92,12 89,62 88,84 74,12 77,62 72,15 71,79 96,97 

Інноваційна складова 

IN1 витрати на науково-

дослідну діяльність 
81,27 70,23 80,01 63,62 62,47 89,08 73,54 84,83 71,05 80,94 

IN 2 витрати на програмне 

забезпечення 
91,07 86,96 95,10 65,38 76,70 58,55 57,98 50,19 71,76 90,95 

IN 3 витрати на розробку 

нової продукції 
81,62 83,29 91,42 68,12 69,87 65,35 61,16 74,80 70,34 89,14 

IN 4 витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

84,80 71,82 82,32 60,14 92,14 84,58 71,15 87,70 72,12 82,29 

Управлінська складова 

UP 1 витрати на систему 

управління 
77,41 73,05 82,74 45,77 69,80 48,60 42,91 43,67 69,61 82,76 

UP 2 витрати на 

контрольованість 

процесу 

69,38 69,96 79,54 47,68 63,58 54,24 45,26 65,08 68,23 81,12 

UP 3 витрати на підвищення 

кваліфікації 

управлінського складу 

72,08 60,33 71,62 42,10 83,85 70,20 52,65 76,30 69,96 74,88 

Фінансово-економічна складова 

FE1 
дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
111,82 87,21 97,00 51,50 81,75 65,07 61,67 75,37 82,29 83,13 

FE 2 валовий прибуток 65,80 47,70 96,10 48,92 67,03 68,82 58,59 71,59 53,50 91,07 

FE 3 чистий прибуток 84,14 103,24 101,96 54,43 72,14 46,42 56,34 69,62 97,01 84,40 

FE 4 власний капітал 61,05 66,71 74,02 49,39 77,55 70,34 63,34 77,59 83,05 112,09 

FE 5 собівартість реалізації 118,25 84,53 113,75 61,58 87,05 79,49 70,08 112,01 72,25 91,36 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 63,17 42,45 91,30 38,16 65,02 61,25 61,52 63,72 49,76 98,36 

MR 2 витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
80,77 91,88 96,86 42,46 69,98 41,31 59,16 61,96 90,22 91,15 

MR 3 витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

58,61 59,37 70,32 38,52 75,22 62,60 66,51 69,06 77,24 121,06 

MR 4 витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
113,52 75,23 108,06 48,03 84,44 70,75 73,58 99,69 67,19 98,67 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадрова складова 

KD1 кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
60,64 37,78 86,74 29,76 63,07 54,51 64,60 56,71 46,28 106,23 

KD 2 середньомісячний 

заробіток 
77,54 81,77 92,02 33,12 67,88 36,77 62,12 55,14 83,90 98,44 

KD 3 чисельність ПВП 56,27 52,84 66,80 30,05 72,96 55,71 69,84 61,46 71,83 130,74 

KD 4 число робітників з 

вищою освітою 
108,98 66,95 102,66 37,46 81,91 62,97 77,26 88,72 62,49 106,56 

Інвестиційна складова 

IW 1 рентабельність 

фінансових інвестицій 
91,33 98,66 92,26 82,31 95,83 80,44 103,59 80,38 96,18 92,83 

IW 2 питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

98,28 100,13 100,45 82,77 99,49 86,56 105,14 87,52 96,71 105,78 

IW 3 коефіцієнт реальної 

вартості майна 
98,37 93,90 99,57 73,93 97,80 86,64 98,60 86,75 86,38 94,73 

IW 4 коефіцієнт маневреності 100,19 77,41 102,45 80,08 101,55 88,23 81,28 89,26 93,58 98,37 
 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів має негативну динаміку до 

зниження; готова продукція у вартості мала тенденцію до збільшення у 2013 

р. на 7,33%; накопичена амортизація протягом аналізованого періоду зросла 

у 2008 р. на 7,14%, 2009 р. на 3,52% та 2010 р. на 9,31%; виробничі запаси 

найбільше всього зросли у 2010 р. на 5,8%; середньорічна вартість основних 

засобів мало зростання у 2012 р. на 1,25%, 2013 р. на 1,9% та 2015 р. на 0,8%. 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати 

на науково-дослідну діяльність протягом розглянутого періоду постійно 

зменшувались, це свідчить про те, що підприємство не приділяє уваги для 

розвитку дослідної роботи, що негативно впливає на розвиток логістичної 

діяльності підприємства; витрати на програмне забезпечення протягом 

аналізує мого періоду, мали тенденцію до зниження; витрати на розробку 

нової продукції та раціоналізацію виробництва за розглянутий період мали 

тенденцію до постійного зниження, що негативно впливає на 

конкурентоспроможність продукції, яка виробляється підприємством; 

Управлінська складова характеризується такими показниками :витрати 

на систему управління протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

витрати на контрольованість процесу так саме мали тенденцію до 
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знижування; витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу 

протягом аналізованого періоду зменшувались, ця тенденція свідчить про те, 

що зниження цих витрат призводить до формування неефективних 

управлінських рішень та не надає необхідного рівня розвитку логістичної 

системи на підприємстві; 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

Дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період значно 

високим був тільки у 2008 р. на 11,82%; валовий прибуток протягом 

розглянутого періоду мав тенденцію до зниження; чистий прибуток 

збільшувався тільки у 2009 та 2010 рр.; власний капітал за розглянутий 

період збільшився тільки у 2017 р. 12,9%; собівартість реалізації протягом 

всього розглянутого періоду мала тенденцію до збільшення у 2008, 2010 та 

2015 рр.; 

Маркетингова складова характеризується показниками:  витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства протягом аналізуємого 

періоду має негативну динаміку до зниження; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції мали позитивну динаміку тільки 

у 2017 р. при зростанні на 21,6%;  витрати на дослідження ринку конкурентів 

зростали тільки у 2008 та 2010 рр. на 13,52 та 8,6% відповідно; 

Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства можна 

сказати про те, що підприємство ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» 

потребує кваліфікованої робочої сили, що істотно впливає на розвиток 

логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками:  рентабельність 

фінансових інвестицій постійно знижувалась протягом всього розглянутого 

періоду за винятком  2014 р. на 3,59%;  питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування збільшувалась у 2009 р., 2010 р., 2014, 2017р.; 

коефіцієнт реальної вартості майна постійно протягом всього розглянутого 

періоду знижувався;  коефіцієнт маневреності збільшився у 2008 р., 2010 р. 

та 2012 р.. 
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Таблиця 2.9 

Аналіз складових комплексної діагностики логістичної діяльності 

підприємства машинобудування  

ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» за 2008-2017 р.р.,% 

Ум. 

позн. 

Складові та показники, 

що їх характеризують 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційно-виробнича складова 

OV1  вартість нематеріальних 

активів 
63,06 58,79 80,30 69,72 76,46 73,47 70,68 72,28 78,37 77,53 

OV 2 готова продукція 52,38 58,12 66,73 61,19 61,65 84,80 72,32 61,75 62,60 79,32 

OV 3 накопичена амортизація 57,44 53,48 78,74 66,13 70,92 82,40 71,60 80,24 70,61 78,54 

OV 4  виробничі запаси 62,15 61,63 66,34 59,35 70,35 75,23 62,00 85,81 77,70 67,47 

OV 5 середньорічна вартість 

основних засобів 
68,59 68,71 77,85 57,60 82,66 73,97 58,24 87,33 66,72 63,79 

OV 6 коефіцієнт зносу 

основних засобів 
61,54 63,43 75,55 82,01 80,30 78,46 75,76 68,34 78,37 67,23 

Інноваційна складова 

IN1 витрати на науково-

дослідну діяльність 
62,60 96,88 75,15 67,96 93,38 73,84 52,80 73,65 87,65 75,51 

IN 2 витрати на програмне 

забезпечення 
70,89 91,37 77,14 65,93 95,55 75,43 54,20 71,45 89,68 77,14 

IN 3 витрати на розробку 

нової продукції 
65,23 98,44 74,52 63,77 71,40 66,36 52,36 69,10 67,02 67,86 

IN 4 витрати на 

раціоналізацію 

виробництва 

55,39 85,49 72,74 62,67 70,00 60,55 51,11 67,92 65,70 64,70 

Управлінська складова 

UP 1 витрати на систему 

управління 
73,64 69,32 80,43 69,28 81,59 83,66 56,51 75,08 76,58 85,56 

UP 2 витрати на 

контрольованість 

процесу 

61,05 46,85 87,48 70,67 81,93 76,08 61,47 76,59 76,90 77,82 

UP 3 витрати на підвищення 

кваліфікації 

управлінського складу 

85,08 79,05 80,66 67,91 80,59 81,06 56,67 73,59 75,63 82,90 

Фінансово-економічна складова 

FE1 
дохід (виручка) від 

реалізації продукції 
90,17 89,17 93,93 68,01 79,22 76,77 56,38 82,15 78,75 79,28 

FE 2 валовий прибуток 58,94 48,77 93,07 64,60 64,95 81,20 53,57 78,03 51,20 86,85 

FE 3 чистий прибуток 75,38 65,56 98,74 71,87 69,91 54,77 51,51 75,87 92,84 80,49 

FE 4 власний капітал 54,69 68,21 71,69 65,22 75,15 82,98 57,91 84,56 79,48 86,90 

FE 5 собівартість реалізації 105,93 86,43 110,16 81,32 84,36 93,78 94,07 122,07 69,14 87,13 

Маркетингова складова 

MR1 витрати на рекламу 62,64 75,07 85,35 60,15 52,38 72,63 68,27 52,94 56,24 84,14 

MR 2 витрати на підвищення 

іміджу підприємства 
33,40 65,13 45,73 68,50 78,65 63,37 66,91 59,92 54,49 81,81 

MR 3 витрати на підготовку 

інформації щодо 

розповсюдження 

продукції 

74,84 76,03 81,36 68,70 72,23 78,34 68,60 58,06 53,93 91,19 

MR 4 витрати на дослідження 

ринку конкурентів 
71,10 76,83 78,70 75,75 92,77 82,86 66,24 57,46 52,23 70,28 
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Продовження табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадрова складова 

KD1 кількість робітників які 

підвищили кваліфікацію 
65,76 73,56 87,05 59,55 50,80 73,35 58,02 54,53 54,55 82,45 

KD 2 середньомісячний 

заробіток 
35,06 63,83 46,64 67,82 76,28 64,01 56,87 61,71 52,86 80,18 

KD 3 чисельність ПВП 78,59 74,50 82,97 68,01 70,07 79,13 58,31 59,80 52,31 89,36 

KD 4 число робітників з 

вищою освітою 
74,65 75,29 80,27 74,98 89,99 83,69 56,30 59,18 50,66 68,88 

Інвестиційна складова 

IW 1 рентабельність 

фінансових інвестицій 
73,03 83,04 79,29 75,32 81,98 79,55 59,58 78,51 86,61 78,95 

IW 2 питома вага власних 

коштів у фінансовому 

інвестування 

78,59 84,28 86,32 75,75 85,11 85,61 60,46 85,48 87,08 89,96 

IW 3 коефіцієнт реальної 

вартості майна 
78,65 79,04 85,57 67,65 83,66 85,69 56,71 84,72 77,78 80,57 

IW 4 коефіцієнт маневреності 80,10 65,16 88,04 73,28 86,87 87,27 46,74 87,17 84,26 83,67 

 

Організаційно-виробнича складова характеризується такими 

показниками: вартість нематеріальних активів має тенденцію до зниження 

протягом всього розглянутого періоду; готова продукція у вартості також має 

негативну динаміку, що відповідно негативно впливає на формування 

логістичної діяльності;  накопичена амортизація протягом аналізованого 

періоду теж має негативну динаміку, що підтверджує низький рівень 

оновлення основних засобів виробництва; виробничі запаси протягом 

розглянутого періоду постійно знижувались; середньорічна вартість 

основних засобів також показує зниження протягом розглянутого періоду; 

Інноваційна складова характеризується такими показниками: витрати 

на науково-дослідну діяльність протягом розглянутого періоду постійно 

зменшувались, це свідчить про те, що підприємство не приділяє уваги для 

розвитку дослідної роботи, що негативно впливає на розвиток логістичної 

діяльності підприємства; витрати на програмне забезпечення протягом 

аналізує мого періоду, мали тенденцію до зниження; витрати на розробку 

нової продукції та раціоналізацію виробництва за розглянутий період мали 

тенденцію до постійного зниження, що негативно впливає на 

конкурентоспроможність продукції, яка виробляється підприємством; 
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Управлінська складова характеризується такими показниками: витрати 

на систему управління протягом розглянутого періоду постійно знижувались; 

витрати на контрольованість процесу так саме мали тенденцію до 

знижування; витрати на підвищення кваліфікації управлінського складу 

протягом аналізованого періоду зменшувались, ця тенденція свідчить про те, 

що зниження цих витрат призводить до формування неефективних 

управлінських рішень та не надає необхідного рівня розвитку логістичної 

системи на підприємстві; 

Фінансово-економічна складова характеризується такими показниками: 

дохід (виручка) від реалізації продукції за розглянутий період постійно 

знижувався; валовий прибуток протягом розглянутого періоду мав тенденцію 

до зниження; чистий прибуток за розглянутий період постійно знижувався; 

власний капітал за розглянутий період постійно знижувався; собівартість 

реалізації протягом всього розглянутого періоду мала тенденцію до 

постійного зниження, що позитивно впливало на діяльність підприємства, за 

винятком 2008, 2010 та 2015 рр.; 

Маркетингова складова характеризується показниками: витрати на 

рекламу; витрати на підвищення іміджу підприємства; витрати на підготовку 

інформації щодо розповсюдження продукції; витрати на дослідження ринку 

конкурентів.  

Кадрова складова. Проаналізувавши діяльність підприємства можна 

сказати про те, що підприємство потребує кваліфікованої робочої сили, що 

істотно впливає на розвиток логістичної діяльності. 

Інвестиційна складова характеризується показниками: рентабельність 

фінансових інвестицій; питома вага власних коштів у фінансовому 

інвестуванні; коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт маневреності. 

Протягом розглянутого періоду ці показники мали тенденцію до 

зниження, що негативно впливає на розвиток логістичної діяльності 

підприємства. 
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2.2. Інтегральне оцінювання складових логістичної діяльності  

підприємств машинобудування 

 

 

Сучасні зміни в економіці полягають у орієнтації на швидку адаптацію 

до внутрішнього та зовнішнього впливу середовища функціонування,  

впровадження інноваційних розробок. Посилення конкуренції зумовлює 

потребу активізації діяльності підприємств як ефективного інструменту 

комплексного розвитку на інтенсивній основі, що відображає його здатність 

до удосконалення організаційно-економічного забезпечення їх логістичної 

діяльності. 

Підприємства які в своїй практиці активно використовують логістичну 

діяльність – успішно функціонують, забезпечують підвищення ефективності 

своїх організаційно-економічних процесів та знижують рівень загальних 

витрат підприємств. Вітчизняні підприємства машинобудування не активно в 

своїй діяльності використовують логістичні підходи та концепції, переважно, 

використовують логістику підприємства з іноземними інвестиціями, які 

мають сформовану логістичну систему. 

Основними факторами, що не дають можливості активного 

впровадження логістичної діяльності, є складність організації процесу її 

формування та поелементне застосування логістики на різних ділянках 

підприємства.  

На шостому етапі проводиться стандартизація значень показників, що 

характеризують складові логістичної діяльності підприємств 

машинобудування. 

На сьомому етапі визначаються еталонні значення показників, що 

характеризують складові логістичної діяльності підприємств 

машинобудування за наведеною методикою [26, 57, 80]. 

1. Формується матриця вихідних даних 
)r(R ij
,  
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де ijr
- значення j го показника для i го підприємства 

машинобудування, njmi ,1,,1  . 

2. Проводиться стандартизація вихідних показників (2.1): 

 

j

jij rr




ijz ,      (2.1) 

 

де  
jr

середнє значення j го показника;  

j
 - середньоквадратичне відхилення j го показника. 

3. Будуються точки-еталону. Еталонні значення кожного показника 

формують координати точки-еталону. Всі показники поділяться на два 

класи: стимулятори та дестимулятори. До стимуляторів належать 

показники, які позитивно впливають, стимулюють, поліпшують результати 

діяльності машинобудівних, а до дестимуляторів - показники із 

протилежними властивостями. Серед показників-стимуляторів 

відбираються максимальні значення, а серед показників-дестимуляторів - 

мінімальні. Таким чином, еталоном буде вважатися точка з координатами 

nj rrr 0001 ,...,,...,
, отриманими таким чином (3.2): 

 

,   (3.2) 

 

де J множина показників-стимуляторів. 

4. Порівнюються значення характеристик підприємств 

машинобудування з їх еталонними значеннями. У роботі розрахунок 

відстаней між характеристиками еталону та стандартизованого j го 

показника i го підприємства машинобудування ijz  проведемо за 

допомогою формули Евкліда (3.3): 

 












Jj),rmax(
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5. Розраховується значення групових показників економіко-

організаційної діяльності підприємств машинобудування здійснюється за 

формулою (3.4): 

 

1 , 1,io
Ki

o

C
G i m

C
   ,     (3.4) 

 

де 00 *2 scco 
, 





m

i

ic
m

c
1

00

1

, 

 
2/1

1

2

000

1








 



m

i

i cc
m

s

. 

 

Позначення групових показників логістичної діяльності підприємств 

машинобудування: 

OV – груповий показник організаційно-виробничої складової 

діяльності підприємства;  

IN  – груповий показник інноваційної складової діяльності 

підприємства; 

UP – груповий показник управлінської складової діяльності 

підприємства; 

FE – груповий показник фінансово-економічну складової діяльності 

підприємства; 

MR – груповий показник маркетингової складової діяльності 

підприємства; 

KD  – груповий показник кадрової складової підприємства; 

IW – груповий показник інвестиційної діяльності підприємства. 

Розрахунок інтегральної оцінки показників складових комплексної 

діагностики логістичної діяльності підприємств машинобудування за 2008 – 

2017 р.р . наведено в табл. 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Інтегральна оцінка показників складових комплексної діагностики 

логістичної діяльності підприємств машинобудування  

за 2008 – 2017 р.р., (коефіцієнтний вимір) 

Підприємства Роки 
Інтегральні показники 

OV IN UP FE MR KD IW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 

2008 0,592 0,628 0,819 0,636 0,649 0,528 0,647 

2009 0,459 0,582 0,691 0,738 0,715 0,674 0,793 

2010 0,452 0,512 0,657 0,625 0,614 0,426 0,543 

2011 0,621 0,615 0,764 0,647 0,672 0,562 0,592 

2012 0,496 0,561 0,774 0,743 0,694 0,605 0,673 

2013 0,464 0,596 0,783 0,702 0,687 0,659 0,768 

2014 0,502 0,561 0,663 0,571 0,601 0,473 0,58 

2015 0,437 0,525 0,609 0,521 0,513 0,419 0,477 

2016 0,612 0,584 0,793 0,671 0,699 0,617 0,623 

2017 0,544 0,476 0,599 0,402 0,544 0,473 0,551 

АТ «Турбоатом» 

 

2007 0,762 0,748 0,841 0,896 0,762 0,693 0,783 

2008 0,619 0,742 0,791 0,745 0,693 0,726 0,773 

2009 0,712 0,842 0,782 0,704 0,684 0,786 0,693 

2010 0,584 0,715 0,649 0,663 0,645 0,497 0,651 

2011 0,496 0,577 0,686 0,771 0,683 0,665 0,653 

2012 0,515 0,586 0,725 0,741 0,704 0,651 0,713 

2014 0,748 0,784 0,772 0,781 0,738 0,783 0,725 

2015 0,585 0,597 0,674 0,687 0,553 0,562 0,537 

2016 0,592 0,616 0,749 0,697 0,708 0,625 0,609 

2017 0,655 0,568 0,642 0,562 0,662 0,531 0,659 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний завод» 

 

2008 0,292 0,348 0,411 0,393 0,327 0,483 0,485 

2009 0,385 0,382 0,361 0,365 0,393 0,326 0,393 

2010 0,312 0,328 0,282 0,404 0,374 0,686 0,353 

2011 0,394 0,415 0,455 0,463 0,385 0,397 0,425 

2012 0,272 0,316 0,376 0,423 0,375 0,365 0,358 

2013 0,302 0,344 0,426 0,435 0,413 0,382 0,419 

2014 0,368 0,386 0,380 0,385 0,364 0,386 0,357 

2015 0,354 0,361 0,408 0,416 0,334 0,340 0,325 

2016 0,380 0,395 0,481 0,447 0,455 0,401 0,391 

2017 0,419 0,364 0,411 0,360 0,424 0,340 0,422 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний завод» 

 

2008 0,352 0,372 0,446 0,429 0,359 0,492 0,459 

2009 0,453 0,451 0,425 0,439 0,462 0,384 0,448 

2010 0,336 0,354 0,304 0,436 0,403 0,740 0,381 



101 

Продовження табл. 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2011 0,361 0,380 0,417 0,424 0,353 0,364 0,389 

2012 0,284 0,330 0,393 0,442 0,392 0,382 0,374 

2013 0,306 0,349 0,432 0,441 0,419 0,387 0,425 

2014 0,359 0,377 0,371 0,376 0,355 0,377 0,348 

2015 0,349 0,356 0,402 0,410 0,329 0,335 0,32 

2016 0,361 0,375 0,457 0,425 0,432 0,381 0,372 

2017 0,431 0,374 0,423 0,370 0,436 0,350 0,434 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний завод» 

2007 0,241 0,256 0,309 0,293 0,245 0,336 0,306 

2008 0,318 0,317 0,352 0,309 0,325 0,207 0,268 

2009 0,220 0,232 0,199 0,285 0,264 0,484 0,249 

2010 0,267 0,281 0,308 0,313 0,261 0,269 0,287 

2011 0,245 0,285 0,340 0,382 0,339 0,33 0,323 

2012 0,228 0,260 0,321 0,328 0,312 0,288 0,316 

2014 0,300 0,315 0,310 0,314 0,297 0,315 0,291 

2015 0,311 0,317 0,358 0,365 0,293 0,298 0,285 

2016 0,271 0,281 0,342 0,318 0,324 0,286 0,279 

2017 0,337 0,293 0,331 0,29 0,341 0,274 0,34 

ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

 

2007 0,409 0,423 0,519 0,484 0,409 0,587 0,449 

2008 0,543 0,541 0,651 0,522 0,554 0,461 0,425 

2009 0,427 0,451 0,387 0,554 0,513 0,94 0,484 

2010 0,469 0,493 0,541 0,549 0,458 0,472 0,504 

2011 0,399 0,464 0,553 0,621 0,551 0,537 0,525 

2012 0,38 0,433 0,535 0,546 0,52 0,48 0,526 

2014 0,489 0,514 0,506 0,512 0,485 0,514 0,475 

2015 0,476 0,485 0,548 0,559 0,449 0,456 0,436 

2016 0,448 0,464 0,565 0,525 0,535 0,472 0,461 

2017 0,493 0,428 0,484 0,424 0,498 0,401 0,497 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» 

2007 0,237 0,245 0,3 0,28 0,237 0,34 0,26 

2008 0,376 0,375 0,451 0,362 0,384 0,319 0,294 

2009 0,291 0,307 0,264 0,377 0,349 0,64 0,33 

2010 0,364 0,383 0,42 0,426 0,356 0,367 0,391 

2011 0,306 0,356 0,425 0,477 0,423 0,412 0,403 

2012 0,19 0,216 0,267 0,272 0,259 0,24 0,262 

2014 0,288 0,303 0,298 0,302 0,286 0,303 0,28 

2015 0,382 0,389 0,44 0,448 0,36 0,366 0,35 

2016 0,263 0,272 0,332 0,308 0,314 0,277 0,271 

2017 0,365 0,317 0,358 0,314 0,369 0,297 0,368 
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На думку автора, вага розглянутих групових показників однакова, 

тому інтегральна оцінка показників логістичної діяльності підприємств 

машинобудування є «рівнодійною» усіх показників, що його 

характеризують, та може бути розраховано як середнє геометричне за 

формулою 2.5. 

 

7 OV IWKDMRFEUPINІ КСП    (2.5) 

 

Чим ближче значення інтегрального показника до одиниці, тим 

менше неузгодженість між значеннями характеристик та їх еталонними 

значеннями, і тим вище рівень показників логістичної діяльності 

підприємств машинобудування.  

Для визначення рівня показників логістичної діяльності підприємств 

машинобудування розраховано інтегральну оцінку рівня окремих його 

складових на основі стандартизованих значень вибраних показників, що 

згруповані за видами. Така оцінка надала можливість визначити рівні 

показників логістичної діяльності підприємств машинобудування і є 

основою для розробки шляхів з підвищення їх ефективності. 

Метою проведення кількісної оцінки рівня складових показників 

логістичної діяльності підприємств машинобудування є вирішення таких 

завдань: визначення системи показників оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування; формування комплексної оцінки рівня 

логістичної діяльності підприємств машинобудування; шкалування 

комплексної оцінки рівня логістичної діяльності підприємств 

машинобудування. 

На восьмому етапі порівнюються значення показників, що 

характеризують складові логістичної діяльності підприємств 

машинобудування з їх еталонними значеннями. 
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На дев‘ятому етапі розраховуються інтегральні показники складових 

логістичної  діяльності підприємств машинобудування за 2008-2017 роки, 

результати яких наведено в табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Інтегральні показники логістичної діяльності підприємств 

машинобудування за 2008-2017 рр. (коеф. вимір) 

Назва підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,638 0,655 0,541 0,636 0,642 0,657 0,561 0,497 0,654 0,509 

АТ «Турбоатом» 0,781 0,725 0,741 0,626 0,642 0,657 0,761 0,597 0,654 0,609 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,385 0,371 0,376 0,418 0,352 0,386 0,375 0,361 0,420 0,390 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,412 0,437 0,405 0,383 0,368 0,391 0,366 0,356 0,399 0,401 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,282 0,307 0,265 0,283 0,318 0,291 0,306 0,317 0,299 0,314 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

0,465 0,524 0,515 0,497 0,517 0,485 0,499 0,485 0,494 0,459 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне 

НВО» 

0,269 0,363 0,351 0,386 0,397 0,242 0,294 0,389 0,290 0,340 

 

Динаміка результатів розрахунку інтегральних показників логістичної 

діяльності підприємств машинобудування за 2008-2017 рр. наведено на рис. 

2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка результатів розрахунку інтегральних показників 

логістичної діяльності підприємств машинобудування за 2008-2017 рр. 

 

На десятому етапі проводиться шкалування інтегральних показників 

складових комплексної діагностики складових логістичної діяльності  

підприємств машинобудування. 

Досить широке застосування має шкала Харрінгтона, яка характеризує 

ступінь виразності критеріальної властивості та має універсальний характер 

та має п‘ять рівнів оцінки в інтервалі від 0 до 1 (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Інтервали якісної оцінки інтегрального показника логістичної 

діяльності  підприємств машинобудування за шкалою Харрінгтона 

Інтервали за шкалою Харрінгтона Оцінка за шкалою Харрінгтона 

0-0,2 Незадовільно (Н) 

0,2-0,37 Погано (П) 

0,37-0,63 Задовільно (З) 

0,63-0,8 Добре (Д) 

0,8-1 Відмінно (В) 
 

На одинадцятому етапі проводиться оцінка інтегральних показників 

складових комплексної діагностики логістичної діяльності підприємств 

машинобудування (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Оцінка рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування за 2008-2017 рр.  

(за шкалою Харрінгтона) 

Назва підприємства 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
Д Д З Д Д Д З З Д З 

АТ «Турбоатом» Д Д Д З Д Д Д З Д З 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

З З З З З З З З З З 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

З З З З П З П П З З 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

П П П П П П П П П П 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

З З З З З З З З З З 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне 

НВО» 

П П П З З П П З П П 
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Аналіз діяльності вітчизняних підприємств машинобудування 

свідчить про те, що більшість підприємств знаходиться в критичному 

стані, це пов‘язано зі станом основних засобів виробництва, рівнем освіти 

працівників, рівнем впровадження інновацій, залучення інвестицій та ін. 

Все це свідчить про те, що необхідно удосконалювати логістичну 

діяльність на підприємствах машинобудування, яка надасть можливість 

налагодити відносини між виробниками, постачальниками, споживачами 

та ін.  

На дванадцятому етапі проводиться розробка управлінських рішень 

щодо удосконалення логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування та підвищення рівня їх розвиту. 

Таким чином, у сучасних турбулентних умовах господарювання для 

ефективного розвитку підприємств машинобудування, необхідно 

проводити постійний аналіз діяльності підприємств машинобудування, 

переймати світовий досвід для їх розвитку, удосконалювати господарську 

економіко-організаційну діяльність шляхом впровадження логістичної 

системи, сутність якої полягає у налагодженні безеперебійної роботи на 

всіх етапах виробничого циклу та підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 

 

 

2.3.  Діагностика економічних та організаційних аспектів логістичної 

діяльності  підприємств машинобудування 

 

 

Вітчизняні підприємства машинобудування не можуть адаптуватись  

до постійних змін зовнішнього середовища, це пов‘язано з недостатньою 

досконалістю окремих елементів стратегічного управління. Більшість 

підприємств машинобудування не мають програм стратегічного розвитку; 
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управлінські рішення приймаються, в більшості випадків, виключно з 

урахуванням лише впливу факторів внутрішнього середовища. 

З метою проведення об‘єктивної оцінки стану логістичної діяльності 

підприємств машинобудування та впливу на їх розвиток зовнішнього 

середовища доцільно провести PEST-аналіз, який є інструментом, 

призначеним для виявлення політичних (P – political), економічних (E – 

economic), соціальних (S – social) і технологічних (T – technological) 

аспектів впливу (табл. 2.14). 

Серед основних проблем розвитку логістичної діяльності 

підприємств машинобудування слід відзначити:  

основні засоби на підприємствах машинобудування не 

обновлювались протягом тривалого періоду, це негативно впливає на 

якість, собівартість продукції, що знижує рівень їх 

конкурентоспроможності; 

низький рівень платоспроможності, негативно впливає на розвиток 

вітчизняних підприємств машинобудування; 

низький внутрішній попит на вітчизняну продукцію підприємств 

машинобудування; 

низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств 

машинобудування;  

велика залежність підприємств машинобудування від постачань 

деталей та комплектуючих з інших країн;  

неефективна політика держави щодо діяльності підприємств 

машинобудування, постійне підвищення вартості матеріалів, 

енергоресурсів тощо. 

Зовнішні фактори значно впливають на діяльність та розвиток 

підприємств машинобудування, більш детальні результати PEST-аналізу 

представлено в табл. 2.14. 
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Таблиця 2.14 

PEST-аналіз діяльності підприємств машинобудування 

Політичні фактори Економічні фактори 

1 2 

нестабільне політико-економічне 

становище в України та у цілому світі;  

недосконала система правового 

регулювання;  

надмірна політизація суспільства; 

недовіра суспільства до влади; 

необхідність дотримуватись норм 

СОТ; 

недосконала зовнішньоекономічна 

діяльність;  

військовий конфлікт на сході країни; 

недосконала податкова політика; 

обмеження на експорт вітчизняної 

продукції підприємств 

машинобудування; 

низький ступінь захисту 

інтелектуальних прав; 

високий рівень корупції. 

високий рівень інфляції; 

нестабільний курс валют; 

відсутність ефективних управлінців; 

високий рівень безробіття;  

зниження споживчого попиту; 

високий рівень цін;  

відсутність функції контролю на 

ціноутворення; 

висока вартість кредитних ресурсів; 

високий рівень витрат;  

недостатній обсяг інвестицій; 

нестача обігових коштів у 

підприємств машинобудування; 

високий вплив економічних криз; 

високий рівень матеріало- й 

енергоємності продукції, що 

випускається; 

низький ступінь розвитку 

глобалізації та відкритості 

економіки; 

високий рівень тіньової економіки; 

низька рентабельність виробництва. 

Соціальні фактори Технологічні фактори 

низька мотивація персоналу 

підприємств машинобудування;  

зниження привабливості праці на 

підприємствах машинобудування; 

низький рівень заробітних плат на 

підприємствах машинобудування; 

рівень розвитку інновацій і 

технологічного розвитку  

підприємств машинобудування; 

низький рівень впливу держави на 

розвиток високих технологій; 

відсутність стратегії сталого 

розвитку; 
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Продовження табл.2.14 

1 2 

відтік кваліфікованих працівників за 

кордон; 

значний розрив між рівнем 

заробітної плати і рівнем 

потреб працівника; 

демографічні проблеми; 

низький рівень охорони здоров‘я та 

освіти; 

менталітет (система переконань, 

уявлень і поглядів індивіда). 

низький рівень фундаментальних та 

науково-практичних досліджень;  

значний рівень зносу частини 

основних засобів;  

низька якість продукції;  

низький рівень інноваційних 

розробок; 

низький рівень фінансування 

інноваційних технологічних 

розробок. 

 

Отже, розвиток вітчизняних підприємств машинобудування 

залежить від впровадження ефективних Державних програм, які будуть 

направлені на  підвищення виробничого, трудового, управлінського, 

інноваційного та інших видів потенціалу цих підприємств, шляхом 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Поліпшення політичної 

ситуації в країни; налагодження дипломатичних зв‘язків з усіма країнами 

світу; перейняття зарубіжного передового досвіду розвинутих країн; 

зменшення рівня корупції в країни та створення клімату для підвищення 

інноваційного вітчизняного розвитку – позитивні зміни зовнішніх 

факторів, які впливають на рівень розвитку підприємств 

машинобудування, нададуть можливість: підвищити соціально-

економічний рівень в країні, рівень життя населення, рівень ВВП країни, 

збільшити виробництво продукції, що буде підґрунтям виходу країні та 

безпосередньо підприємств машинобудування з економічної кризи. 

За результатами проведеного PEST-аналізу діяльності підприємств 

машинобудування, можна сказати, що при плануванні логістичної 

діяльності та формуванні стратегії економіко-організаційного 
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забезпечення діяльності на підприємствах машинобудування необхідно 

обов‘язково враховувати фактори впливу зовнішнього середовища. 

Результати аналізу свідчать про те, що серед основних проблем 

розвитку логістичної діяльності підприємств машинобудування  є - 

застарілість основних засобів на підприємствах машинобудування, що 

негативно впливає на рівень конкурентоспроможності, якість та 

собівартість продукції; низький рівень платоспроможності 

товаровиробників, що негативно впливає на фінансово-економічний 

розвиток підприємств машинобудування; обмежений внутрішній попит на 

вітчизняну продукцію; низький рівень інноваційної активності 

вітчизняних підприємств машинобудування; значна залежність 

вітчизняних підприємств від постачання вузлів, деталей і комплектуючих 

виробів з інших країн тощо. 

З точки зору формування економіко-організаційного забезпечення 

діяльності на підприємствах машинобудування, логістичний підхід 

представляє собою багатокритеріальну оптимізацію бізнес-процесів 

(конструкторам слід враховувати вимоги технологічного процесу на стадії 

розробки нової продукції, економісту слід проводити розрахунки з 

урахуванням особливостей виробництва, достатньої сировинної бази, 

кваліфікації фахівців тощо).  

Головні інструменти логістичної діяльності полягають у проведенні 

аналізу і синтезу досліджуваної системи. Аналіз логістичної діяльності 

дозволяє виявити найбільш істотні фактори, дає їх характеристику, 

кількісну оцінку взаємодії один з одним, визначає вплив їх на параметри 

досліджуваної діяльності підприємств машинобудування. 

Синтез забезпечується в процесі формування і впровадження моделі 

досліджуваних параметрів логістичної діяльності; ця модель поєднує 

фактори в динаміці розвитку діяльності підприємств машинобудування. 

Ефективна логістична діяльність підприємств машинобудування 

передбачає системність, цілісність, оптимізацію сумарних витрат, єдність 
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проектування і реалізації проектів. Вона дозволяє комплексно, з 

системних позицій, охопити всі етапи сфери обігу (постачання, 

виробництво, зберігання,  розподіл, транспортування та споживання). Це 

сприяє тому, що матеріально-технічне забезпечення і транспортування 

стають невід'ємними елементами виробничого процесу, що істотно змінює 

критерії оцінки ефективності логістичної діяльності. 

На формування економіко-організаційного забезпечення розвитку 

логістичної діяльності на підприємствах машинобудування зовнішні 

фактори мають різний ступінь впливу, також різному стану -  

відповідають різні ступені невизначеності (рис. 2.5):  

прості або складні; 

стабільні або нестабільні. 

Невизначеність зовнішнього середовища зростає із збільшенням 

динамічності або ж з ускладненням її умов. Ступінь динамічності 

зовнішнього середовища визначається темпом і частотою 

змін [45, 68, 125]. 

Вимірювання невизначеності зовнішнього середовища за принципом 

«просте – складне». Вимірювання за принципом «просте – складне» має 

відношення до кількості і несхожості зовнішніх елементів, пов'язаних з 

діяльністю організації: в складній зовнішньому середовищі взаємодіє 

безліч різних зовнішніх елементів, що роблять вплив на підприємство 

машинобудування. 

Показники складності і нестабільності зовнішнього середовища по-

різному впливають на організаційну поведінку окремих функціональних 

підрозділів підприємства машинобудування.  

Ефективне управління підприємствами машинобудування можливе за 

умови формування економіко-організаційного забезпечення для розвитку 

логістичної діяльності. Динамічна ринкова ситуація створює об'єктивну 

потребу створення на підприємствах машинобудування служби логістики, 
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шляхом системності і узгодженості закупівель, зберігання, тривалості 

виробничого циклу; організації збуту та ін. 

 

Ступінь динамічності зовнішнього середовища на формування економіко-

організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування 

Найбільш високий рівень невизначеності. На підприємство 

машинобудування впливає велика кількість зовнішніх факторів, вони 

часто змінюються і різко реагують на зміни. Коли одночасно 

змінюються кілька факторів, зовнішнє середовище стає турбулентним

П
р

о
с
т
е
 

У такий зовнішній обстановці відбувається подальше зростання рівня 

невизначеності. Хоча у підприємства машинобудування може бути 

всього декілька зовнішніх факторів впливу, їх зміни майже 

непередбачувані і вони несподівано реагують на ініціативи організації 

стабільне

нестабільне

В деякій мірі більш високий рівень невизначеності. При зовнішньому 

аудиті необхідно врахувати велику кількість факторів, проаналізувати 

їх та оцінити їх вплив на ефективність підприємства 

машинобудування. Однак, у подібному середовищі зовнішні фактори 

не змінюються швидко або несподівано 
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стабільне

нестабільне

Найпростіша для роботи, прогнозування, відносно, нескладно, 

оскільки воно може ґрунтуватися на минулих тенденціях.  Доходи від 

продажу і рівні прибутку, швидше за все, будуть залишатися 

постійними. Застосовуються рутинні процедури. Оцінити 

інформацію про зовнішнє середовище відносно легко, так як 

кількість включених елементів невелика.

 

 

Рис. 2.5. Ступінь динамічності зовнішнього середовища на формування 

економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування  
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Відсутність економіко-організаційного забезпечення розвитку 

логістичної діяльності на підприємствах машинобудування швидше 

результат історично сформованих систем управління і неспроможності 

сформувати службу логістики. 

Логістична діяльність на підприємствах машинобудування передбачає 

управління всіма підрозділами як єдиною діяльністю. Для цього на 

підприємствах машинобудування необхідно виділити спеціальну логістичну 

службу або удосконалити діяльність існуючої, яка буде ефективно управляти 

матеріальними потоками, починаючи від формування договірних відносин з 

постачальником і закінчуючи доставкою готової продукції до споживача. 

За результатами проведеного аналізу літературних джерел, аналізу 

діяльності підприємств машинобудування та результатами PEST - аналізу, 

запропоновано концептуальний підхід до формування економіко-

організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування, що наведено на рис.2.6. 

Концептуальний підхід до формування економіко-організаційного 

забезпечення розвитку логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування може бути застосований, але необхідною умовою 

успішного його розвитку є підготовка фахівців належної кваліфікації, 

спроможних проектувати автоматизовані системи логістики та застосовувати 

їх на підприємствах машинобудування в постачальницько-збутових 

операціях [15, 38]. 

Логістична діяльність підприємства машинобудування повинна 

функціонувати під грамотним керівництвом служби логістики і передбачати 

взаємодію їх функціональних підрозділів. 

Роль економіко-організаційного забезпечення у розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування полягає у досягненні 

ефективних відносин з фахівцями інших функціональних підрозділів 

підприємства, постачальниками та споживачами.  
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Формування економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування

Оптимізація економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування на оперативному, тактичному та стратегічними рівнями

Виконання повноважень логістичної діяльності на підприємствах машинобудування на оперативному, 

тактичному та стратегічними рівнями

Формування команд для формування  економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування

Професійна підготовка персоналу для розробки та впровадження економіко-організаційного забезпечення 

розвитку логістичної діяльності на підприємствах машинобудування

Загальне планування 

логістичної 

діяльності 

підприємств 

машинобудування

перевірка всієї організації логістики на підприємстві та здійснення 

коригування планів по напрямах логістичної діяльності

розробка стратегії економіко-організаційного забезпечення розвитку 

логістичної діяльності на підприємствах машинобудування

розробка довгострокового плану розвитку служби логістики відповідно 

до можливої диверсифікації підприємства машинобудування

оцінка діяльності окремих підсистем логістики та системи в цілому на 

підприємствах машинобудування

оцінка діяльності окремих підсистем логістики та системи в цілому на 

підприємствах машинобудування

встановлення норм витрат на проведення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування
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Програмне 

управління 

логістичної 

діяльності 

підприємств 

машинобудування

отримання та обробка замовлень логістичної діяльності підприємств 
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організація закупівель матеріальних та технічних ресурсів на 

підприємствах машинобудування

організація транспортного господарства на підприємствах 
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організація складської і збутової діяльності на підприємствах 

машинобудування

забезпечення логістичної діяльності інженерів, контролерів та 

аналітиків, які планують логістичну діяльність на підприємствах 
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управління операціями руху матеріально-технічної ресурсів

 оперативне управління підсистемами в режимі часу і витрат, 

встановлених управлінням програмного рівня

робота з поставками продукції, за якими порушується графік її руху

підготовка і надання на рівень програмного управління інформації про 

зафіксовані порушення діяльності в підсистемах

звіт перед рівнем програмного управління про результати діяльності 

підсистем

  

Рис. 2.6. Концептуальний підхід до формування економіко-

організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування 

 

Для ефективного вирішення завдань в галузі обслуговування 

споживачів та співпраці із постачальниками, фахівці з логістики повинні 
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мати безпосередній доступ до всіх видів і рівнів інформації для вибору 

методів і засобів обслуговування споживачів та мати альтернативний вибір 

постачальників [25, 48]. 

Керівник служби логістики підпорядковується безпосередньо одному 

із заступників генерального директора або безпосередньо генеральному 

директору. Таким чином, керівник служби логістики одержує досить 

високий статус та повноваження, а також відносну незалежність від 

керівників інших функціональних служб і підрозділів підприємства 

машинобудування [54, 62, 87]. 

Економіко-організаційне забезпечення розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування полягає в тому, що  

інтереси підприємства повинні мати пріоритет перед інтересами окремої 

особистості, що представляє конкретний функціональний підрозділ. 

Рішення приймаються тільки з точки зору досягнення глобальних цілей 

підприємства машинобудування, а не окремого підрозділу. 

Економіко-організаційне забезпечення розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування можна розглядати як 

кібернетичний підхід, тобто підхід, який має загальні принципи управління 

комплексами системи різної природи походження. Об'єктами дослідження 

логістичної діяльності є потік інформації про процеси, пов'язані з 

діяльністю підприємства машинобудування. В кібернетичному підході 

економіко-організаційне забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування спирається на відомі положення, що всім 

підприємствам машинобудування притаманні рух, зміна та процеси. 

Одним з елементів в кібернетичному підході економіко-

організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування буде процес, в якому оптимально 

перетворюються потенційні ресурси в готовий продукт. 
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Економіко-організаційне забезпечення розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування обмежене в потенційних 

ресурсах, просторі, часі та ін., яке складається з цілей і системи зв'язків. 

Для виробничо-комерційної логістичної системи однієї з цілей є 

випуск продукції заданої номенклатури, оптимального обсягу, а також 

якості та мінімальної собівартості; для інформаційних ресурсів логістичної 

системи - отримання професійної інформації. 

Однією з головних особливостей економіко-організаційного 

забезпечення розвитку логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування є використання інформаційного підходу до процесів 

управління, збору інформації про внутрішні та зовнішні фактори впливу,  

про рівень розвитку конкурентів, про формування попиту на продукцію та 

послуги, і багато ін. 

В сучасних умовах господарювання трактування кібернетичного 

підходу у формуванні економіко-організаційного забезпечення розвитку 

логістичної діяльності на підприємствах машинобудування розглядається, 

як процес отримання, перероблення інформації, що повинна сприйматися 

керуючою системою та, яка є основою для продукування ефективних 

управлінських рішень. 

Поняття інформації є одним з основних понять при формуванні 

економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності 

на підприємствах машинобудування, що пов'язано з її отриманням, 

передачею, переробкою і використанням.  

Процеси отримання, передачі та зберігання визначаються поняттям 

«зв'язок». Якщо система в змозі сприймати і використовувати інформацію 

про результати свого функціонування, то кажуть, що вона володіє 

зворотним зв'язком. [28, 157, 205]. 

Для ефективного застосування кібернетичного підходу в формуванні 

економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності 

на підприємствах машинобудування дуже важливо в процесі свого 
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функціонування перетворювати вхідні дані, і продукувати в результаті нові 

ефективні управлінські рішення, які можна класифікувати за ступенем їх 

впливу на зовнішнє та внутрішнє середовище. 

До першої групи належать ті, які безпосередньо впливають на зміну 

зовнішнього середовища: обсяг випуску, номенклатура продукції, 

прибуток тощо. 

До другої групи належать ті, які мають велике значення для 

подальшого функціонування підприємства машинобудування - це вартість 

основних і оборотних засобів, продуктивність праці, дані про матеріали, 

запаси, транспорт, складські приміщення  тощо. 

Крім перерахованих вище вхідних, вихідних і показників стану 

економіко-організаційного забезпечення розвитку логістичної діяльності 

на підприємствах машинобудування, питому вагу мають показники, які 

свідчать про те, чим запропонована система відрізняється від існуючих .  

Отже, при розробці економіко-організаційного забезпечення 

розвитку логістичної діяльності на підприємствах машинобудування  не 

слід забувати, що логістична діяльність тісно взаємодіє з іншими, не менш 

важливими і значущими для підприємства структурами для формування 

ефективної діяльності з використанням кібернетичного підходу. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

 

В другому розділі дисертації визначено, що основою для 

обґрунтування і прийняття ефективних управлінських рішень на 

підприємствах машинобудування є аналіз та оцінка існуючого рівня їх 

логістичної діяльності як в цілому на підприємстві, так і окремих його 

підрозділах. У зв‘язку з цим виникає необхідність у теоретико-методичному 

обґрунтуванні можливостей економіко-організаційного забезпечення 
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підприємств машинобудування і розробленні практичних рекомендацій щодо 

впровадження логістичної діяльності. 

Автором доведено, що організаційна структура підприємства 

машинобудування має вигляд логістичного ланцюга «Логістика закупівлі – 

Логістика виробництва – Маркетинг-логістика», яка охоплює всі сфери його 

господарської діяльності. Виходячи з цього, тривалість господарського циклу 

підприємства визначається часом протікання матеріального потоку через 

ланки його логістичного ланцюга або тривалістю логістичного циклу 

підприємств машинобудування. 

У дисертації запропоновано методичний підхід до оцінки логістичної 

діяльності підприємств машинобудування, який базується на систематизації 

етапів оцінки складових логістичної діяльності семи вітчизняних 

підприємств машинобудування (АТ «ХМЗ «Світло Шахтаря», 

АТ «Турбоатом», ПрАТ «Куп‘янський машинобудівний завод», 

ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод», ПАТ «Смілянський 

машинобудівний завод», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», 

ПАТ «Сумське машинобудівне НВО») за функціональними ознаками, 

властивостями їх елементів і причинно-наслідковими зв'язками для 

формування організаційно-економічного забезпечення. Це дозволило 

встановити закономірності протікання управлінських процесів в умовах 

динамічно змінного екзогенного та ендогенного середовища та є 

об‘єктивною основою удосконалення логістично-орієнтованих систем на 

вітчизняних підприємствах машинобудування. 

Для визначення рівня показників логістичної діяльності підприємств 

машинобудування розраховано інтегральну оцінку рівня окремих його 

складових на основі стандартизованих значень обраних показників, що 

згруповані за видами.  

Аналіз логістичної діяльності вітчизняних підприємств 

машинобудування свідчить про те, що більшість з них знаходиться в 

критичному стані. Це пов‘язано зі станом основних засобів виробництва, 
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рівнем освіти працівників, рівнем впровадження інновацій та залучення 

інвестицій тощо. Все це свідчить про те, що необхідно удосконалювати 

логістичну діяльність на підприємствах машинобудування, що в свою чергу, 

дозволить налагодити відносини між виробниками, постачальниками, 

споживачами та ін. 

Отже, якщо виходити із ідеалізованої ситуації для того, щоб впровадити 

зарубіжний досвід застосування системного управління логістичною 

діяльністю на вітчизняних підприємствах, необхідно: налагодити довірливі 

online-відносини з постачальниками як з партнерами та підвищити їх 

відповідальність за якість; забезпечити відповідність між кількістю 

постачань і потребою в них. 

З метою об‘єктивної оцінки стану логістичної діяльності підприємств 

машинобудування проведено PEST-аналіз. Результати аналізу свідчать про 

те, що серед основних проблем розвитку логістичної діяльності підприємств 

машинобудування - застарілість основних засобів на підприємствах 

машинобудування, що негативно впливає на рівень 

конкурентоспроможності, якість та собівартість продукції; низький рівень 

платоспроможності товаровиробників, що негативно впливає на фінансово-

економічний розвиток підприємств машинобудування; обмежений 

внутрішній попит на вітчизняну продукцію; низький рівень інноваційної 

активності вітчизняних підприємств машинобудування; значна залежність 

вітчизняних підприємств від постачання вузлів, деталей і комплектуючих 

виробів з інших країн тощо. 

Отже, при розробці економіко-організаційного забезпечення розвитку 

логістичної діяльності на підприємствах машинобудування не слід забувати, 

що логістична діяльність тісно взаємодіє з іншими, не менш важливими і 

значущими для підприємства структурами для формування ефективної 

діяльності з використанням кібернетичного підходу. 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [111, 114, 

115]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

 

3.1. Формування системи прийняття управлінських рішень з 

удосконалення економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності  

підприємств машинобудування 

 

 

В сучасних умовах господарювання на діяльність вітчизняних 

підприємств машинобудування впливають внутрішні та зовнішні фактори, 

що вимагають від керівництва постійного пошуку нових напрямів для 

ефективного їх розвитку. Одним з ефективних напрямів розвитку 

підприємств машинобудування є впровадження логістичної діяльності, 

сутність якої полягає у встановленні нових господарських зв'язків в кризових 

умовах, що нададуть можливість підвищити виробничий ритм, вирішити 

виробничі питання у господарських стосунках тощо. 

Формування комплексної системи заходів щодо підвищення 

ефективності логістичної діяльності підприємствам машинобудування 

повинна базуватися на результатах аналізу їх фінансово-господарської 

діяльності (фінансові, трудові, виробничі та інші). На основі аналізу 

необхідно розробити систему заходів щодо ефективного функціонування 

підприємства машинобудування в основу якої необхідно покласти основні 

напрямки, а саме: формування стратегічної концепції; ефективний розподіл 

ресурсів підприємства; впровадження інноваційних технологій; реалізація 

ефекту синергії [18, 26, 174]. 

Враховуючи те, що метою логістичної діяльності є гармонізація 

інтересів виробників, постачальників і споживачів, то її основними 
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напрямами є: удосконалення параметрів вхідних потоків ресурсів на основі 

покращення зв'язків з постачальниками; удосконалення внутрішніх потоків, 

тобто результатів і погодженості дій підрозділів підприємства; 

удосконалення зв'язків з споживачами, забезпечення найбільш точної 

відповідності вихідних потоків товарів та послуг з їх вимогами (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Взаємозв‘язок суб‘єктів логістичної діяльності підприємств 

машинобудування 

  

Впровадження логістичної діяльності є одним із напрямів ефективного 

розвитку підприємств машинобудування, в основу якої покладено: цілі й 

завдання задоволення потреб і вимог споживачів, виробників та 

постачальників; формулювання задач у який спосіб підприємство 

машинобудування буде добиватися споживчої цінності своїх товарів і послуг, 

з урахуванням типу ринку, на якому воно діє та визначення обмеження щодо 

обслуговування та витрат ы обов‘язкової урахуванням впливу виникнення 

ризиків.  
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В сучасних умовах підвищення ступеня ризику логістичної діяльності 

підприємств машинобудування зумовлює необхідність активізації 

управлінського складу до продукування ефективних управлінських рішень 

для забезпечення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та зарубіжних 

ринках. Особливої актуальності набувають питання розробки науково-

практичного підходу до управління ризиками логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. Визначення рівня ризиковості логістичної 

діяльності підприємств машинобудування належить до пріоритетних 

завдань, тому що оцінка рівня ризику та розробка методів управління, мають 

принципове значення при формуванні стратегій їх розвитку.  

Аналіз та оцінка ризику спонукають підприємства машинобудування 

до формування положень сучасної ризикології, які потребують активної 

позиції, спрямованої на комплексне обмеження ризику в їх діяльності. 

Оцінити рівень ризику логістичної діяльності та розробити ефективну 

модель управління можна завдяки дослідженню теоретичних і практичних 

питань щодо підходів і процесів управління ризиком на підприємствах. 

Кожне сучасне підприємство машинобудування в своїй діяльності 

стикається з ризиками, що пов'язані з його видами діяльності. Ризики 

особливо підвищуються в періоди нестабільного внутрішнього чи 

зовнішнього стану. 

Ризиків неможливо уникнути і тому кожне підприємство 

машинобудування повинне розробляти підходи до управління ризиками 

логістичної діяльності та планувати заходи щодо послаблення їх негативного 

впливу. 

В основі формування та прийняття управлінських рішень лежить 

сукупністю понять та математичних методів, які дозволяють всебічно 

вирішувати й аналізувати проблеми логістичної діяльності підприємств 

машинобудування в умовах ризику та невизначеності. Вибір альтернатив 

формування та прийняття управлінських рішень повинен визначатись 

значеннями про ймовірність різних можливих наслідків, які можуть мати 
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місце при виборі варіанта рішення та перевагами (теорія корисності), що 

надаються різним можливим наслідкам (суб‘єктивна ймовірність).  

Процес прийняття рішень до управління ризиками логістичної 

діяльності підприємств машинобудування може відбуватися за умов: 

вибір рішення в умовах визначеності (результат кожної дії відомий); 

вибір рішення в умовах ризику (кожна дія призводить до певного 

результату, причому кожний результат має відому імовірність відбуття); 

вибір в умовах невизначеності (кожна дія має множину наслідків, 

імовірності яких невідомі). 

У процесі логістичної діяльності підприємства машинобудування  

зазнають впливу факторів – соціальних, політичних, законодавчих, 

адміністративних, виробничих, фінансових тощо. Розвиток ситуацій в 

турбулентних умовах на майбутній період дуже важко, тому, що неможливо 

достовірно спрогнозувати певні події, за рахунок неповної чи недостовірної 

інформації тощо. 

Термін ризик в перекладі з італійської (risiko) – це «небезпека», 

«загроза»; слова «ridsikon», «ridsa» в грецькій – це «стрімчак», «скеля»; у 

французькій «risdoe» – «об‘їжджати скелю» [2,5]. 

В економічній літературі не існує однозначного тлумачення поняття 

ризику. Виділимо такі підходи до інтерпретації окресленої категорії 

(табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Аналіз визначення поняття «ризик» 

Автор Визначення поняття 

1 2 

Вітлінський В.,  

Великоіваненко Г.  

Ситуація, коли мають місце невизначеність, конфлікт, наявна 

багатоваріантність і коли  

одночасно не всі альтернативні варіанти однаковою мірою 

сприятливі. Автори зазначають, що ризик присутній і є складовим 

елементом будь-якої управлінської діяльності 

Донець Л.  

 

Діяльність, пов‘язана з подоланням невизначеності в ситуації 

неминучого вибору, у процесі якого є можливість якісно і кількісно 

оцінити ймовірність досягнення передбаченого результату, невдачі, 

відхилення від мети 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 

Фінансово-

економічний 

словник  

Усвідомлення можливості небезпеки виникнення 

непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у 

зв‘язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, 

несприятливими обставинами 

Ілляшенко С.  У загальному випадку слід розглядати як можливість або загрозу 

відхилення результатів конкретних рішень або дій від 

очікуваних  

Машина М.  Імовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, 

недоодержання доходів чи появи додаткових витрат у результаті 

здійснення певної виробничої і фінансової діяльності 

Половкін П., 

Зозолюк А.  

Великий стимул для отримання додаткового прибутку, 

специфічного підприємницького доходу 

Шегда А., 

Голованенко М.  

Передбачає втрати (збитки), імовірність яких пов‘язана з 

наявністю невизначеності (брак або недостовірність інформації), 

а також зиск і прибуток, отримати які можливо лише завдяки 

діям 

Чобіток В.І. Імовірні несприятливі загрози діяльності підприємства, 

активізація яких, при певних умовах, спонукає виникненню 

певних збитків та потребує продукування управлінських рішень 

направлених на їх зменшення 
 

Отже, на основі проведеного дослідження сформульовано авторське 

визначення поняття «ризик» ‒ це ймовірні загрози діяльності підприємств 

в умовах невизначеності, які можуть призвести або до втрат підприємств, 

або до збільшення їх доходу, шляхом формування та впровадження 

управлінських рішень.  

Невизначеність та породжений нею ризик є неминучими майже в усіх 

прийнятих управлінських рішеннях щодо логістичної діяльності підприємств 

машинобудування. Незважаючи на те, що ризик може призвести як до 

збитків, недоодержання доходу, але він є рушійною силою господарювання в 

сучасних умовах.  

З досвіду лідируючих вітчизняних і зарубіжних провідних підприємств 

машинобудування відомо, що їх успіх пов‘язаний з проникненням на нові 

ринки завдяки впровадженню інноваційних технологій, розробкою нових 

товарів, а це все ризикові рішення. 
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Проаналізувавши роботи вчених-економістів можна виокремити такі 

функції ризику логістичної діяльності підприємств машинобудування, що 

наведені на рис.3.2. 

 

Функції ризику логістичної діяльності підприємств машинобудування

Інноваційна

виконуючи яку ризик стимулює пошук нетрадиційних 

розв‘язань проблем, що стоять перед підприємствами 

машинобудування 

Регулятивна

Конструктивна 

форма

Захисна

функція ризику виявляється в тому, що якщо для 

підприємств машинобудування ризик – природний стан, 

то нормальним повинно бути і терпеливе ставлення до 

невдач

Аналітична

пов‘язана з тим, що, аналізуючи всі можливі 

альтернативи, підприємства машинобудування прагнуть 

вибирати найбільш рентабельні і найменш ризиковані 

рішення

Деструктивна

форма

полягає в тому, що здатність 

ризикувати – один зі шляхів 

успішної діяльності

полягає в тому, що ризик може 

виступати як дестабілізуючий 

фактор

 

Рис. 3.2. Функції ризику логістичної діяльності підприємств 

машинобудування 

 

Багатовекторність економічних процесів породжує проблеми 

проведення процедури класифікації ризику логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, яка полягає, насамперед, в їх 

різноманітності.  

Ризик, як правило, ділять на два типи – динамічний та статичний [21, 

38, 79, 110]. 

Динамічний ризик – це, зокрема, ризик непередбачуваних 

(недетермінованих) змін вартості основного капіталу внаслідок прийняття 

управлінських рішень або непередбачуваних змін ринкових чи політичних 

обставин. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових 

доходів. 
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Статичний ризик – це ризик втрат реальних активів внаслідок збитків 

власності, а також втрат доходу через недієздатність підприємств 

машинобудування (стихійні лиха, пожежі, злочинні дії, прийняття 

неблагонадійного законодавства, недієздатність ключових спеціалістів і т.д.). 

Цей ризик може призвести лише до збитків. 

Враховуючи характерні особливості діяльності підприємств 

машинобудування можна виділити ризики, що наведені на рис. 3.3. 

 

Ризики, що виникають враховуючи характерні особливості діяльності 

підприємств машинобудування

виробничий

пов‘язаний з виробничою діяльністю підприємств машинобудування, 

в результаті якої неефективно використовується сировина, 

використовуються нові методи виробництва, підвищується 

собівартість продукції, або з можливістю невиконання 

підприємством машинобудування  своїх зобов‘язань щодо контракту 

чи договору з іншим суб‘єктом економічної діяльності

фінансовий

ринковий
пов‘язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок як 

національної грошової одиниці, так і курсів іноземних валют

портфельний
полягає у ймовірності втрати за окремими типами цінних паперів, а 

також за всіма категоріями кредитів

ризик, що виникає за фінансового підприємництва чи фінансових 

операцій тоді, коли в ролі товару виступають або грошові кошти, або 

валюта, або цінні папери; пов‘язаний з можливістю невиконання 

підприємством машинобудування своїх фінансових зобов‘язань 

перед інвестором внаслідок використання для фінансування 

діяльності кредиту

інвестиційний

пов‘язаний з можливістю знецінювання інвестиційно-фінансового 

портфеля, який складається як з власних цінних паперів, так і з 

позичених

 

Рис. 3.3. Ризики, що виникають враховуючи характерні особливості 

діяльності підприємств машинобудування 

 

Аналіз ризику логістичної діяльності підприємств машинобудування 

можна провести якісно і кількісно. При якісному аналізі визначаються 

фактори ризику, галузі ризику, етапи та роботи, при виконанні яких виникає 
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ризик, і після цього ідентифікуються всі можливі ризики. Цей аналіз вимагає 

поглиблених знань, досвіду та інтуїції. При кількісному аналізі визначається 

кількісне (числове) значення розмірів окремих ризиків логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. 

Логістична діяльність підприємств машинобудування пов‘язана з 

факторами випадковості, неповноти інформації (невизначеності), тобто з 

ризиком. Тому паралельно із заходами проведення аналізу, оцінки ризику 

логістичної діяльності підприємств машинобудування необхідно 

прогнозувати ризик і розсудливо реагувати на нього.  Процедура управління 

ризиком логістичної діяльності підприємств машинобудування є важливою 

структурною складовою процесу прийняття ефективних рішень. 

Управління ризиком (ризик-менеджмент) – це сукупність методів, 

прийомів, заходів, які покликані певною мірою прогнозувати настання 

ризикових ситуацій і вживати заходів до виключення чи зниження 

негативних наслідків таких подій. Готових сценаріїв управління ризиком при 

прийнятті господарських рішень в конкретній фірмі немає і бути не може 

[88, 95]. 

Кожне підприємство машинобудування при формуванні мети повинно 

виявляти ризики, яким воно може піддатися, визначати їх рівень, шукати 

шляхи зниження або уникнення ризиків.  

Складовими системи управління ризиком є: об‘єкт управління 

(керована підсистема);суб‘єкт управління (керівна підсистема) [43, 79]. 

Велике значення для одержання характеристик впливу ризиків має їх 

класифікація (рис. 3.4). У науковців різні погляди на виникнення ризиків, це 

підтверджується існуванням різних класифікаційних схем.  

Аналіз впливу ризиків є платформою для прийняття ефективних 

управлінських рішень з вибору оптимальних альтернативних варіантів щодо 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності  

підприємств машинобудування, а також заходів щодо уникнення або 

зниження рівня впливу ризиків.  
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Види виникнення ризиків за класифікаційними ознаками

За 

місцезнаходж

енням 

відповідно до 

об'єкту 

внутрішній

зовнішній

За ступенем 

системності

систематич-

ний

унікальний

За від 

кількості 

осіб, що 

приймають 

рішення

індивідуаль-

ний

колективний

За 

характером 

дії

динамічний

статистич-

ний

За 

можливістю 

страхування

страховий

нестраховий 

В залежності 

від причин 

виникнення

За ступенем 

обґрунтовано

сті 

прийнятого 

ризику

За 

адекватністю 

часу 

прийняття 

рішення

У 

відповідності 

до ступеня 

впливу

За джерелом 

впливу

пов'язані з 

невизначе-

ністю 

майбутнього 

природній

пов'язані з 

нестачею 

інформації

пов'язані із 

степенем 

впливом

обґрунтов-

аний

частково 

обґрунтова-

ний

авантюрний

попереджу-

вальний

поточний

запізнілий

допустимий

критичний

катастрофіч-

ний

соціальний

техногенний

економічний

політичний

За об'єктом 

впливу

соціальний

технічний

господар-

ський 

стратегічний

екологічний

індивідуаль-

ний

 

 

Рис. 3.4. Види виникнення ризиків за класифікаційними ознаками 
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При формуванні економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування необхідно виявити найбільш значимі 

ризики, кількісно їх оцінити, розробити та впровадити систему нейтралізації їх 

впливу. 

Система нейтралізації впливу ризиків на формування економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування передбачає використання наступних заходів:  зниження 

впливу ризиків,  лімітація концентрації впливу ризиків, хеджування ризиків, 

розподіл ризиків, страхування та інші. 

Уникнення впливу ризиків при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування цей напрям 

нейтралізації ризиків є найважливішим. 

Лімітація концентрації впливу ризиків при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування використовується звичайно за тими видами діяльності, які 

виходять за межі допустимого рівня, що здійснюються в зоні критичного або 

катастрофічного ризику. 

Хеджування впливу ризиків при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

проводиться шляхом проведення відповідних операцій та є високоефективним 

механізмом зменшення можливих втрат при настанні ризикового випадку.  

Диверсифікація ризиків при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

проводиться використовується для нейтралізації негативних наслідків 

несистематичних видів ризиків та дозволяє мінімізувати певною мірою і окремі 

види систематичних ризиків, перешкоджаючи їх концентрації. 

Розподіл ризиків при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

проводиться направлений на пряму нейтралізацію впливу ризиків, заснований 

на частковому їх трансферті партнерам за окремими фінансовими операціями. 
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При цьому партнерам передається та частина ризиків  підприємства 

машинобудування, за якою вони мають більшу нагоду нейтралізації їх 

негативних наслідків та ефективні засоби внутрішнього страхового захисту. 

Необхідно оцінювати обставини невизначеності ти міри їх позитивного 

чи негативного впливу при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування, а також 

виявлення того, чи є ці обставини невизначеності внутрішніми або зовнішніми. 

Метою аналізу ризику формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування є надання 

потенційним партнерам необхідної інформації щодо для прийняття рішень про 

доцільність співпраці. 

Роботи з аналізу ризиків при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування можуть 

виконуватись в наступній послідовності, що наведено на рис 3.5.  

 

Організація робіт з аналізу ризиків при формуванні економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування 

вибір методів проведення аналізу ризику при формуванні економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування 

встановлення факторів виникнення ризику та їх значимості при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

створення моделі механізму дії для зниження або уникнення впливу ризиків при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

встановлення взаємозв‘язку дії окремих ризиків та сукупного ефекту від їх наслідків при формуванні 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування 

 розподіл ризиків між учасниками або партнерами

розгляд результатів аналізу дії ризиків при формуванні економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування, складання  звіту  
 

Рис. 3.5. Організація робіт з аналізу ризиків при формуванні 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування  
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Використовують два види аналізу ризику, пов'язані з підготовкою і 

реалізацією економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування: систематичний;  несистематичний.  

Систематичний аналіз ризику при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування належить до зовнішніх факторів і перебуває поза 

загальним контролем над проектом (політична нестабільність, зміни умов 

оподаткування, рівень конкуренції, ціни на сировину).  

Несистематичний аналіз ризику при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування пов‘язаний з конкретними умовами (некваліфіковане 

керівництво підприємства, посилення конкуренції; нераціональна структура 

використання коштів та іншими чинниками). Однак, на відмін від 

систематичного аналізу ризику, його негативні наслідки можна усунути за 

рахунок ефективного управління економіко-організаційним процесом. 

При виборі конкретного методу управління ризиками при формуванні 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування необхідно дотримуватися певних принципів, основні з 

яких наведені на рис. 3.6.  

 

Принципи управління ризиками при формуванні економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування

Усвідомленість прийняття ризиків

Порівняння рівня ризиків з фінансовими 

можливостями підприємства 

Врахування можливості передачі ризиків

Незалежність управління окремими 

ризиками

Порівняння рівня ризиків з рівнем 

прибутковості

Економічність в управлінні ризиками

Врахування фактора часу при управлінні 

ризиками

Керованість ризиками

 
 

Рис. 3.6. Принципи управління ризиками при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування 
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Чим більша невизначеність під час формування та прийняття рішення 

щодо управління ризиками логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, тим більший ступінь ризику прийняти несприятливого 

рішення. 

За ступенем настання події невизначеність класифікують як повну 

невизначеність, часткову невизначеність та визначеність. Рішення 

приймаються в умовах визначеності, коли суб‘єкт внаслідок розробки 

деякого проекту отримує єдино можливий результат або точно знає результат 

кожного з альтернативних варіантів вибору.   

В абсолютному виразі міра ризику логістичної діяльності підприємств 

машинобудування може визначатися як добуток ймовірності невдачі 

(небажаних наслідків) на величину цих небажаних наслідків (збитки, 

платежі), які мають місце в окресленому випадку [31,53,79]:  

 

                                                   x
H

pW                                      (3.1) 

 

де W – величина ризику логістичної діяльності підприємств 

машинобудування;  

pН – ймовірність небажаних наслідків; 

 x – величина цих наслідків.  

Середнє сподіване значення (математичне сподівання), пов‘язане з 

невизначеною ситуацією логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, є середньозваженою всіх можливих результатів, де 

ймовірність кожного результату використовується як частота або вага 

відповідного значення:  
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)(                                    (3.2) 

 

де xі – значення і-го результату; 

pі – ймовірність настання і-го результату,  

Х – економічний показник (дискретна випадкова величина).  
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Середнє сподіване значення вимірює результат, який очікується в 

середньому. Ця формула застосовується у випадку, коли результати мають 

певні значення (є дискретною випадковою величиною). Проте коли 

результати набувають значень з інтервалу [a,b] (є неперервною випадковою 

величиною), середнє сподіване значення обчислюється за формулою:  

 


b

a
dxxxfXMx )()(                                      (3.3) 

 

де Х – економічний показник (неперервна випадкова величина);  

f (x) – щільність розподілу ймовірності (диференціальна функція 

розподілу). 

Ризик, насамперед, пов‘язаний з несприятливими ситуаціями. За цієї 

причини за міру ризику часто вибирають семіваріацію (неокласичний підхід 

до оцінювання ризику). Її обчислюють за формулою:  
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де pі – ймовірність настання і-го результату; 

dі – від‘ємні відхилення дійсних результатів від середнього 

сподіваного, тобто:  
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де x i – значення і-го результату;  

х  – середнє сподіване значення;  

P – сума ймовірностей, для яких di від‘ємні.  

Квадратний корінь із семіваріації називається семіквадратичним 

відхиленням:  

SVSSV                                             (3.6) 
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Зрозуміло, що чим більшою буде величина SV чи SSV , тим більшим 

буде ступінь ризику. 

Завдання прийняття рішень щодо управління ризиками логістичної 

діяльності підприємств машинобудування в умовах невизначеності виникає 

при необхідності діяти в ситуації, яка відома не повністю. Її формулюють 

переважно як задачу пошуку окремого найкращого (в певному розумінні) 

рішення на наперед заданій множині допустимих рішень.  

Основна проблема полягає в тому, що наслідки, пов‘язані з прийняттям 

будь-якого рішення, залежать від невідомої ситуації. Ступінь неприйнятності 

цих наслідків прийнято вимірювати умовними одиницями – втратами, яких 

за припущенням може зазнати активна особа (той, хто приймає рішення) 

[31,53].  

При формуванні ефективних рішень щодо управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств машинобудування необхідно 

використовувати економіко-математичні моделі, які допоможуть 

локалізувати та нейтралізувати негативні дії ризиків, а саме розрахувати 

критєрії: Байєса, Лапласа, Севіджа, Вальда, Гурвіца та ін.(табл.3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Економіко-математичні моделі, які допоможуть локалізувати та 

нейтралізувати негативні дії ризиків при формування управлінських 

рішень 

Назва критерію Сутність 

критерію 

Методика розрахунку та умови 

1 2 3 

Критерій 

Лапласа 

використовується 

при умові, коли 

ймовірності 

можливих станів 

систем невідомі, 

тобто в умовах 

повної 

невизначеності. 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 

Критерій 

Вальда 

є найбільш 

обережним, оскільки 

він ґрунтується на 

виборі альтернативи 

з усіх найгірших 

можливих 

Песимістичний критерій: 
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принципі мінімакса 

наслідків 

прийнятого 

помилкового 

рішення і старається 

мінімізувати 

втрачену вигоду 
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Критерій 

Гурвіца 

своєму алгоритмі 

охоплює декілька 

підходів до 

прийняття рішень: 

від найбільш 

оптимістичного до 

найбільш 

песимістичного 

для F
 

      jijjijii SAVSAVA ,min)1(,maxmax*  ; 

 

для F
 

      jijjijii SAVSAVA ,min,max)1(max*   

Критерій Байєса використовується за 

умови, коли відомий 

розподіл 

ймовірностей 

відбуття станів 

системи 
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За результатами розрахунку інтегрального показника логістичної 

діяльності підприємств машинобудування, автором проведено розрахунок 

рівня ризиків та визначення найменш ризикового машинобудівного 

підприємства (табл. 3.3-3.7) за допомогою економіко-математичних моделей 

(за останні три аналізовані періоди 2015-2017 р.р.). 
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Таблиця 3.3 

Розрахунок найменш ризикового підприємства машинобудування за 

Критерієм Лапласа 

Підприємства 

Роки 

 


n

j
ii SAV

1

,/1

 

maxi{1/n

V(Ai, Sj)} 

(ранг) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,497 0,654 0,509 1/3(0,497+0,654+0,509)= 0,553 ІІ 

АТ «Турбоатом» 0,597 0,654 0,609 1/3(0,597+0,654+0,609)=0,620 І 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,361 0,420 0,390 1/3(0,497+0,654+0,509)=0,390 
ІV 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,356 0,399 0,401 1/3(0,497+0,654+0,509)=0,385 
V 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,317 0,299 0,314 1/3(0,497+0,654+0,509)=0,310 
VII 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

0,485 0,494 0,459 1/3(0,497+0,654+0,509)=0,479 
ІІІ 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» 
0,389 0,290 0,340 1/3(0,429+0,951+0,627)=0,340 VI 

 

Таблиця 3.4 

Розрахунок найменш ризикового підприємства машинобудування за 

Критерієм Гурвіца  

Підприємства 

Роки       jijjijii SAVSAVA ,min)1(,maxmax* 

 

maxi{1/nV

(Ai, Sj)} 

(ранг) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,497 0,654 0,509 0,6∙0,654+0,4∙0,497=0,591 II 

АТ «Турбоатом» 0,597 0,654 0,609 0,6∙0,654+0,4∙0,597=0,631 I 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,361 0,420 0,390 0,6∙0,420+0,4∙0,361=0,396 
IV 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,356 0,399 0,401 0,6∙0,401+0,4∙0,356=0,383 
V 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,317 0,299 0,314 0,6∙0,317+0,4∙0,299=0,310 
VII 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

0,485 0,494 0,459 0,6∙0,494+0,4∙0,459=0,480 
III 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» 
0,389 0,290 0,340 0,6∙0,389+0,4∙0,290=0,349 VI 

 

Таблиця 3.5 

Розрахунок найменш ризикового підприємства машинобудування за 

Критерієм Севіджа 

Підприємства за 

кластерами 

Роки ;),(),(max*
j

S
i

AV
j

S
i

AV
iij

R 






  

max* 
ij

R

(ранг) 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,497 0,654 0,509 0,597-0,497=0,1 0,654-0,654=0 0,609-0,509=0,1 II 

АТ «Турбоатом» 0,597 0,654 0,609 0,597-0,597=0 0,654-0,654=0 0,609-0,609=0 I 

ПрАТ 

«Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,361 0,420 0,390 0,597-0,361=0,236 0,654-0,420=0,234 0,609-0,390=0,219 IV 

ПрАТ 

«Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,356 0,399 0,401 0,597-0,356=0,241 0,654-0,3994=0,255 0,609-0,401=0,208 V 

ПАТ 

«Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,317 0,299 0,314 0,597-0,317=0,28 0,654-0,299=0,355 0,609-0,314=0,295 VII 

ПАТ 

«Дніпропетровськ

ий агрегатний 

завод» 

0,485 0,494 0,459 0,597-0,485=0,11 0,654-0,494=0,16 0,609-0,459=0,15 III 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне 

НВО» 

0,389 0,290 0,340 0,597-0,389=0,208 0,654-0,290=0,364 0,609-0,340=0,269 VI 
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Таблиця 3.6 

Розрахунок найменш ризикового підприємства машинобудування за 

Критерієм Байєса 

Підприємства 

Роки 
 




















 ija

nNj

;
mNi

)*W(X maxmax

 

maxi{1/n

V(Ai, Sj)} 

(ранг) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,497 0,654 0,509 

0.333∙0,497+0.333∙0,654+0.333∙

0,509= 0,553 ІІ 

АТ «Турбоатом» 0,597 0,654 0,609 
0.333∙0,597+0.333∙0,654+0.333∙

0,609=0,620 І 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,361 0,420 0,390 
0.333∙0,497+0.333∙0,654+0.333∙

0,509=0,390 ІV 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,356 0,399 0,401 
0.333∙0,497+0.333∙0,654+0.333∙

0,509=0,385 V 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,317 0,299 0,314 
0.333∙0,497+0.333∙0,654+0.333∙

0,509=0,310 VII 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

0,485 0,494 0,459 
0.333∙0,497+0.333∙0,654+0.333∙

0,509=0,479 ІІІ 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» 
0,389 0,290 0,340 

0.333∙0,429+0.333∙0,951+0.333∙

0,627=0,340 VI 

 

 

Таблиця 3.7 

Розрахунок найменш ризикового підприємства машинобудування за 

Критерієм Вальда 

Підприємства 

Роки 

 



















 ija

nNj

;
mNi

)*W(X minmax  

maxi{1/n

V(Ai, Sj)} 

(ранг) 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» 
0,497 0,654 0,509 0,497 ІІ 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 5 6 

АТ «Турбоатом» 0,597 0,654 0,609 0,597 І 

ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний 

завод» 

0,361 0,420 0,390 0,361 

ІV 

ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний 

завод» 

0,356 0,399 0,401 0,356 

V 

ПАТ «Смілянський 

машинобудівний 

завод» 

0,317 0,299 0,314 0,314 

VII 

ПАТ 

«Дніпропетровський 

агрегатний завод» 

0,485 0,494 0,459 0,459 

ІІІ 

ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» 
0,389 0,290 0,340 0,290 VI 

 

Отже, результати розрахунків за наведеними критеріями свідчать про 

те, що найменш ризикованими є підприємства АТ «Турбоатом», АТ «ХМЗ 

«Світло шахтаря»» та ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод». 

Під ризиком розуміють ймовірність визначеного рівня втрат від 

формування економіко-організаційного забезпечення у розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування підприємств частини своїх 

ресурсів або недоотримання доходів чи появу додаткових витрат при 

реалізації проекту.  

Мінімізація ризиків за допомогою спеціальних інструментів реалізується 

за допомогою використання інструментів управління ризиками в процесі 

формування економіко-організаційного забезпечення  розвитку логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування. (рис. 3.7). 
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Управління ризиками  логістичної діяльності підприємств 

машинобудування

Виявлення ризиків логістичної діяльності підприємств машинобудування

Формування  економіко-організаційних механізмів з нейтралізації ризиків  

логістичної діяльності підприємств машинобудування

Ідентифікація ризиків  логістичної діяльності підприємств 

машинобудування

Оцінка ризиків логістичної діяльності підприємств машинобудування

Заходи щодо нейтралізації ризиків логістичної діяльності підприємств 

машинобудування

Контроль виконання економіко-організаційних заходів щодо нейтралізації 

ризиків логістичної діяльності підприємств машинобудування

Формування та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

нейтралізації ризиків економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування 

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Етап 6

Етап 7

Етап 8

Етапи прийняття ефективних управлінських рішень щодо виявлення та нейтралізації 

ризиків при формуванні економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування 

 

 

Рис. 3.7. Етапи прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

виявлення та нейтралізації ризиків при формуванні економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування  

 

Запропоновано науково-практичний підхід до управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств машинобудування, який базується на 

комплексному застосуванні економіко-математичних моделей з метою 

локалізації та нейтралізації негативних наслідків ризиків, враховуючи 

економічні інтереси підприємства та його потенціальні можливості, визначає 

об‘єктивні передумови адаптації економічного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування та є основою формування умов 

розвитку підприємств і формалізує процес прийняття ефективних 

управлінських рішень (рис.3.8) 
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Умовами виникнення ризикових ситуацій логістичної діяльності підприємств машинобудування

невизначеність та 

неповнота інформації для 

прийняття рішення

зрілість і розвинутість 

економіки

можливість керівництва та 

регулювання економікою

матеріальна зацікавленість 

керівників в результатах 

прийняття рішень

альтернативність та 

варіантність розвитку 

економічних процесів

Аналіз ризику  логістичної діяльності підприємств машинобудування

Етап 1 Виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що збільшують або зменшують конкретний вид ризику

Етап 2 Аналіз виявлених факторів

Етап 3
Оцінка конкретного виду ризику з фінансової сторони :визначення ліквідності (фінансового стану) 

проекту; визначення ефективності вкладень фінансових засобів (економічної доцільності)

Етап 4 Встановлення допустимого рівня ризику

Етап 5 Аналіз окремих операцій за вибраним рівнем ризику

Етап 6 Розробка заходів зі зниження ризику

Я
кі

сн
ий

 а
на

лі
з

К
ількісний аналіз

Управління ризиком  логістичної діяльності підприємств машинобудування

визначати шляхи зниження загрози втрат від ризиків
обирати найефективніші дії, що забезпечать прийнятний 

ступінь ризику

Уникнення ризику Попередження ризику Прийняття ризику Зниження ризику

 

Рис.3.8. Науково-практичний підхід до управління ризиками логістичної діяльності підприємств 

машинобудування 
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Ефективним інструментом у прийнятті рішень щодо управління 

ризиками логістичної діяльності підприємств машинобудування є аналіз, 

оцінка та врахування ризику. За допомогою цього аналіз проектів стає 

глибшим, а управлінські рішення – ефективнішими. 

Кожне сучасне підприємство машинобудування в своїй діяльності 

повинно постійно оцінювати ризики, які можуть впливати на логістичну 

діяльність. Рівень ризиків особливо збільшуються в періоди нестабільного 

стану економіки та політики країни. 

Ризик неможливо уникнути і тому керівництво підприємств 

машинобудування повинне розробляти систему оцінки ризиків і планувати та 

впроваджувати заходи щодо зниження їх негативного впливу. 

Отже, перевагою використання інструментів зниження або 

нейтралізації ризиків є високий ступінь альтернативності прийнятих рішень 

щодо управління ризиками логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, шляхом формування заходів зі зниження рівня ризику від 

їх діяльності, що формуються виходячи із умов функціонування  

підприємства і його можливостей, дозволяють найбільшою мірою врахувати 

вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на рівень розвитку в процесі 

нейтралізації їх негативних наслідків ризиків. 

Сучасний стан економіки вимагає використання нових, універсальних 

технологій в діяльності підприємств машинобудування, що дозволять 

розширити діапазон зв‘язків та будуть повідомляти про нові проекти, 

послуги, продукцію тощо. 

Однією з технологій для зниження рівня настання ризикової ситуації є 

блокчейн - це ланцюг блоків транзакцій (англ. Blockchain, Block chain від 

block — блок, chain — ланцюг) — розподілена база даних, яка підтримує 

перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. База захищена від 

підробки та переробки [18,53,125]. 

За допомогою розумних контрактів, що є елементом технології 

«блокчейн» планується знаходити нових клієнтів, знижувати витрати і 
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збільшувати обсяги виробництва та продажів. За допомогою технології 

«блокчейн» швидше можуть укладатися договори, шляхом скорочення 

термінів, необхідних для їх оформлення, ефективно проводитися фінансове 

планування і облік витрат. 

В існуючих умовах ланцюг поставок від закупівлі товару до кінцевого 

споживача включають велику кількість етапів де задіяні велика кількість 

учасників. В цій ситуації дуже складно забезпечити прозорість процесів 

(виробництва і транспортування товарів), надати гарантії якості та 

походження товару для кінцевого споживача.  

Основна проблема при операціях транспортування сировини, 

матеріалів або готової продукції, полягає у відставанні передачі інформації 

від фактичного знаходження товару. 

Головна перевага впровадження технології «блокчейн» - це 

забезпечення водночас аудиту між партнерами і оптимізації процесів в 

реальному часі. Блокчейн підвищить рівень довіри всередині всього ланцюга 

і спростить процес прийняття управлінського рішення на кожному 

виробничого циклу, за рахунок забезпечення одноразового доступу до 

інформації, що дозволяє спільно прогнозувати процеси і дії. 

Блокчейн - це багатофункціональна і багаторівнева інформаційна 

технологія, призначена для надійного обліку різних активів підприємств 

машинобудування. Потенційно ця технологія охоплює всі без винятку сфери 

економічної діяльності підприємств машинобудування і має безліч областей 

застосування. У їх числі: фінанси і економіка; операції з матеріальними і 

нематеріальними активами, облік на підприємствах машинобудування. По 

суті, блокчейн - це нова організаційна парадигма для координації будь-якого 

виду діяльності підприємств машинобудування.  

При впровадженні технології «блокчейн» в ланцюзі постачань навіть в 

самому базовому варіанті, технологія забезпечить: можливість відстежити 

продукт від місця походження до кінцевого споживача, захистить його від 

підробок і обману (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 Сутність технології «блокчейн» 

 

Завдяки застосуванню технології «блокчейн» всі дії з документами і 

товарами зафіксовані і загальнодоступні. Особливо інформація про те які 

документи підписані, ким і коли, де знаходяться матеріали, готовий товар та 

ін., і хто за них відповідає на конкретному етапі, а також наступні етапи 

переміщення. 

Проблеми для впровадження технології «блокчейн» в логістичній 

діяльності підприємств машинобудування: усунення людей від роботи 

(скорочення робочих місць); недовіра до технологій виробництва; складність 

координації учасників і стандартизації бізнес-процесів. 

Переваги від впровадження технології «блокчейн» в логістичній 

діяльності підприємств машинобудування: узгодженість і прозорість; 

відстеження і запис історії переміщення; зниження помилок при проведенні 

аудиту та платежів; захист від шахрайства (від хакерів); підвищення довіри 

споживачів. 

Зворотній зв'язок із споживачами, в режимі реального часу, дозволяє 

підприємствам машинобудування аналізувати і покращувати свою роботу. 
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Впровадження технології «блокчейн»  в логістичній діяльності 

підприємств машинобудування забезпечить збереження даних, захист 

сховища документів від злому, усуне можливість внесення зміни інформації 

про хід виробництва та доставки продукції.  

Отже, технологія «блокчейн» в логістичній діяльності підприємств 

машинобудування забезпечить зберігання послідовної інформації з 

ланцюжка блоків транзакцій з високим ступенем захисту даних, що в свою 

чергу знизить рівень ризику. Завдяки чому жоден з учасників ланцюжка 

виробництва та поставок не зможе додавати, змінювати або видаляти записи 

без згоди інших.  На даний момент, щоб надати клієнту достовірну повну 

інформацію про стан виробництва і переміщення продукції, 

використовуються додаткові засоби, які збільшують вартість логістичних 

процесів. Смарт-контракт автоматично забезпечить контроль за дотриманням 

умов договору і виконає взаємне врегулювання, якщо таке знадобиться. 

 

 

3.2. Наукові підходи до розробки механізму економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємства 

 

 

Управління підприємством є досить складний процес, що полягає в 

постійному і системному впливі на діяльність його структури з метою 

забезпечення узгодженої роботи й досягнення кінцевого позитивного 

результату, тобто отримання прибутку та задоволення суспільних потреб.  

В сучасних умовах господарювання діяльність суб‘єктів ринку 

неможлива без логістичної діяльності, яка перебуває у постійному 

інноваційному русі. Так, всі потоки товарів забезпечуються саме через 

постачальників, виробників та споживачів і потребує постійного 

вдосконалення.  
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Однак, питання використання сучасних технологій формування 

логістичної діяльності на сучасних підприємствах не повністю розкрито у 

працях зарубіжних і вітчизняних науковців та потребує подальшого 

вивчення.  

Логістична діяльність  – це процес, який підпорядкований визначеним 

цілям підприємства, здійснюється у логічній послідовності, може бути 

організована на стратегічному та тактичному рівнях, здійснюється 

безперервно і включає планування, організацію,  реалізацію та контроль 

товаропросування – руху  сировини, матеріалів і напівфабрикатів,  готової 

продукції (швидкості руху, об‘ємів руху, адаптивності) на виробництво, у 

процесі виробництва та до споживача на основі формування логістичної 

системи товаропросування та логістичної сітки.  

Особливими характеристиками логістичної діяльності можемо 

окреслити наступні:  один із специфічних видів діяльності, що відрізняє його 

від інших видів діяльності; головною формою логістичної діяльності 

виступає вплив відповідних суб‘єктів управління (керівників) на його об‘єкт 

(логістичну систему); вид діяльності, що здійснюється безперервно у часі та 

просторі; здійснюється як процес, що відбувається у чіткій структурно-

логічній послідовності окремих його етапів;  завжди підпорядкована 

визначеним цілям та завжди характеризується певним результатом; 

логістична діяльність потребує раціонального використання необхідних 

ресурсів та відбувається в умовах ризику і невизначеності [23, 85, 158]. 

Науковою базою логістичної діяльності  – є: теорія та методологія 

діяльності підприємства. Сучасна теорія логістики в концептуальному плані 

базується на чотирьох методологіях: системного аналізу; кібернетичного 

підходу; дослідження операцій; прогностики. 

Логістична діяльність підприємства визначається підходами, що 

наведені на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Підходи до визначення методології логістичної діяльності 

підприємства  

 

Окрім того підходами логістичного управління можуть бути: лінійне 

програмування; теорія черг; імітаційне моделювання; експертні оцінки; 

транспортні матриці; теорія керування запасами; мережні моделі; 

математична оптимізація; методи прогнозування попиту [88, 119]. 

Відповідно для реалізації методології логістичного управління слід долучати 

такі наукові та теоретичні положення: з математики, економічної 

кібернетики, технічної кібернетики, системного аналізу, проектного 

управління, прогностики, менеджменту загалом та ін. [15, 76, 108]. 

Функціональними галузями сучасного логістичного управління – є: 

закупівельна логістика; виробнича логістика; розподільча логістика;  

транспортна логістика;  логістика запасів;  логістика складування;  логістика 

сервісу;  інформаційна логістика [19, 57, 128]. 

Важливими положеннями логістичного управління – є не лише 

логістичні концепції, але й логістичні підходи, зокрема, системний, 

функціональний та процесний. 

Науковцями виділено великий комплекс принципів реалізації 

логістичної діяльності підприємства, зокрема:  принцип системного підходу; 

тотальних витрат; глобальної оптимізації; логістичної координації і 

інтеграції; використання теорії компромісів для перерозподілу витрат; 
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відмова від випуску універсального технологічного та підйомно-

транспортного обладнання; принцип розвитку логістичного сервісу; 

моделювання і інформаційно-комп'ютерної підтримки; розробки необхідного 

комплексу підсистем; TQM (total quality management) – загального 

управління якістю; гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в 

логістичній системі; стійкості і адаптивності [18, 94]. 

Основні принципи для логістичної діяльності підприємства можуть 

бути такі
:
 погодження логістики з корпоративною стратегією; удосконалення 

організації руху матеріальних потоків; забезпечення надходження необхідної 

інформації та сучасної технології и обробки; прагнення до ефективного 

управління людськими ресурсами; підтримка тісного зв'язку з іншими 

фірмами у виробленні стратегії; ретельна розробка логістичних операцій; 

прагнення до укрупнення партій товарів; сприйняття логістики як унікальної 

сфери творчості для стратегічної орієнтації фірми; оцінка ефективності 

діяльності логістичних підрозділів [17, 79]. Узагальнюючи наведені вище 

принципи можемо виокремити систему основних для логістичної діяльності 

підприємства.  

Управління логістичною діяльністю підприємства в сучасних умовах 

господарювання та розвитку інфраструктури послуг можна трактувати як 

планомірну дію на об‘єкт управління (матеріальне виробництво та людські 

ресурси) з метою зміни його стану або поведінки в зв‘язку зі зміною 

ринкового середовища та виникнення передових технологій та ін. У випадках 

складності вирішення проблеми, її новизни, недостатньої інформації, 

доводиться звертатися за рекомендаціями компетентних фахівців експертів.  

Експерти (від латинського «expertus» - досвідчений) - це особи, що 

мають достатній обсяг знань та вмінь,  здатні висловити аргументовану 

думку з проблеми, що вирішується. 

Процедура отримання оцінок від експертів називається експертизою. 

Метод експертних оцінок включає три складові (рис. 3.10). 
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Сутність методу експертних оцінок 

Логічне мислення і інтуїція експертів, 

засновані на їх знаннях і досвіді

 Рішення з даної проблеми і надається 

оцінка очікуваних результатів

Оброблення результатів з метою 

отримання підсумкової оцінки дл 

вирішення проблеми

Інтуїтивно-логічний аналіз завдання

Рішення і видача кількісних або 

якісних оцінок

Обробка результатів рішення

  

Рис. 3.10. Сутність методу експертної оцінки 

 

В умовах неповної і недостовірної інформації методи експертних 

оцінок дають цілком прийнятні результати. В сучасних умовах 

господарювання сфера застосування даного методу розширюється, що 

характеризується прискоренням науково-технічного прогресу, появою нових 

проблем організаційного, технічного, економічного, соціально-

психологічного характеру. 

Для вирішення проблемних питань можуть застосовуватися різні 

форми проведення експертизи: дискусія; анкетування; інтерв'ювання; 

«мозковий штурм»; нарада; ділова гра та ін. Іноді різні форми 

використовуються в комплексі (Дод. Ж). 

Проте, можна виділити основні етапи її підготовки і проведення. До 

них належать: формулювання мети експертного аналізу; формування групи 

організаторів експертизи; розробка процедур проведення експертної оцінки; 

добір експертів; отримання експертних оцінок; обробка результатів 

опитування і аналіз отриманих даних; визначення ступеня досягнення мети 

експертизи. Формалізація інформації, що отримується від експертів, має бути 

спрямована на підготовку рішення таких завдань, які не можуть бути повною 

мірою описані математично. Оцінка ступеня впливу складових логістичної 

діяльності сукупності підприємств машинобудування на рівень його 

формування наведена в табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Оцінка ступеня впливу складових на логістичну діяльність підприємств машинобудування 

Назва інтегрального 

показника 

Умовне 

позначе

ння 

інтеграл

ьного 

показни

ка 

Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 

Сума 

рангі

в 

Відхи- 

леня від 

середньої 

суми 

Квадрат 

відхи-

лення 

Середня 

оцінка 

Вагомий 

коефі-

цієнт 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Інтегральний показник 

організаційно-виробничої 

складової підприємств  

машинобудування 

OV 6 7 7 8 7 8 8 51 8,00 64,00 7,29 0,17 

Інтегральний показник  

інноваційної складової 

підприємств  

машинобудування 

IN 7 6 8 7 8 8 6 50 7,00 49,00 7,14 0,17 

Інтегральний показник  

управлінської складової 

підприємств  

машинобудування 

UP 6 8 5 7 6 7 8 47 4,00 16,00 6,71 0,16 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Інтегральний показник  

фінансово-економічної 

складової підприємств 

машинобудування 

FE 8 10 9 9 10 9 10 65 22,00 484,00 9,29 0,22 

Інтегральний показник  

маркетингової складової  

підприємств 

машинобудування 

MR 2 4 3 4 3 4 3 23 -20,00 400,00 3,29 0,08 

Інтегральний показник  

кадрової складової 

підприємств 

машинобудування 

KD 3 4 5 3 5 4 4 28 -15,00 225,00 4,00 0,09 

Інтегральний показник  

інвестиційної складової 

підприємств 

машинобудування 

IW 5 6 5 5 6 5 5 37 -6,00 36,00 5,29 0,12 

Сума 

 
       

301 - 1274,00 43 1,00 
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Група експертів оцінила складові логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, приймаємо  xj – оцінка j-го експерту, mj ,1=  , 

де m– число експертів. 

Для формування загальної оцінки групи експертів найчастіше всього 

використовуються середні величини.  

Використовуючи точкову оцінку для групи експертів, розраховуємо 

середнє арифметичне: 

                                     m

m

j
j

Х

ех

∑
1=

=
                                 (3.7)

  

 

Коли необхідно визначити узгодженість у ранжуваннях більшої (більш 

двох) кількості експертів, розраховується так званий коефіцієнт 

конкордації – загальний коефіцієнт рангової кореляції для групи, який 

складається з m експертів: 
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( 

де n  - кількість показників 

m -  число експертів 

 

Розраховане в дужках представляє собою середню суму рангів, 

отриманих i складовими від експертів. 

Коефіцієнт W змінюється в діапазоні від 0 до 1. Його рівність одиниці 

означає, що всі експерти присвоїли об‘єктам однакові ранги. Чим ближче 

значення коефіцієнту до нуля, тим менш узгодженими є оцінки експертів. 
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W = 
 777

59,127412
32 


= 0,929 

 

Результати розрахунків свідчать про те, що метод експертної оцінки є 

адекватним, оскільки експерти присвоїли приблизно однакові ранги 

складовим показникам логістичної діяльності підприємств машинобудування 

(табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Рівень значущості показників і складових логістичної діяльності 

підприємств машинобудування 

Показники  Складова Вагомий  

коефіцієнт 

1 2 3 

 вартість нематеріальних активів 

Організаційно-

виробнича 

складова 

0,17 

готова продукція 

накопичена амортизація 

 виробничі запаси 

середньорічна вартість основних засобів 

виробничі запаси 

витрати на науково-дослідну діяльність 

Інноваційна 

складова 
0,17 витрати на програмне забезпечення 

витрати на розробку нової продукції 

витрати на раціоналізацію виробництва 

витрати на систему управління 

Управлінська 

складова 
0,16 

витрати на контрольованість процесу 

витрати на підвищення кваліфікації 

управлінського складу 

дохід (виручка) від реалізації продукції 

Фінансово-

економічна 

складова 

0,22 
валовий прибуток 

чистий прибуток 

власний капітал 

собівартість реалізації 

витрати на рекламу 

Маркетингова 

складова 
0,08 

витрати на підвищення іміджу 

підприємства 

витрати на підготовку інформації щодо 

розповсюдження продукції 

витрати на дослідження ринку 

конкурентів 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 

кількість робітників які підвищили 

кваліфікацію 
Кадрова 

складова 
0,09 середньомісячний заробіток 

чисельність ПВП 

число робітників з вищою освітою 

рентабельність фінансових інвестицій 

Інвестиційна 

складова 
0,12 

питома вага власних коштів у 

фінансовому інвестування 

коефіцієнт реальної вартості майна 

коефіцієнт маневреності 

 

Отже, проаналізувавши метод експертної оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, можна зробити висновок, що за рівнем 

значущості показників і складових найважливішим фактором є фінансово-

економічна складова. Але, не зважаючи на це, можна стверджувати, що 

кожна зі складових логістичної діяльності підприємств машинобудування є 

важливим фактором у формуванні загального показника економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства. 

Відповідно, на кожному з етапів функціонування підприємства 

машинобудування виникають проблеми, які потребують формування та 

впровадження ефективних управлінських рішень.  

Наголошуючи, що в умовах ринкового господарювання в управлінні 

логістичною діяльністю підприємства, слід виділяти дві основні його форми, 

які зумовлюють вибір технології як сукупності засобів та методів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на керовану систему: управління 

матеріальними ресурсами та управління людськими ресурсами. Дані форми 

управління логістичною діяльністю підприємства зорієнтовані на 

задоволення потреб споживача, отримання соціального та економічного 

ефекту, а сама діяльність підприємства пов‘язана не з контролем, як це 

передбачалося за планової та традиційної економіки, а з наглядом на основі 

використання сучасних форм організації праці, договірних та контрактних 
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стосунків, інформаційного забезпечення управлінських потоків. Тому під 

сучасною технологією управління логістичної діяльності підприємства слід 

формулювати сукупність формалізованих знань про виконання процесу 

управління, яка включає організаційну складову та людські ресурси і містить 

вимоги до кваліфікації управлінського персоналу, обґрунтовуючи 

доцільність застосування методів отримання й перетворення вхідної 

інформації про стан об‘єкта управління та стан зовнішнього середовища 

транспортування в управлінські впливи для досягнення цілей підприємства.  

Засадами вибору сучасних технологій логістичної діяльності 

підприємства виступає технологічна зрілість. Саме вона виступає мірою 

готовності підприємства до ефективної логістичної діяльності підприємства 

шляхом запровадження сучасних управлінських технологій. Застосування 

сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити ефективність усього 

процесу за рахунок можливості швидкого доступу до інформації про 

суб‘єктів (покупець, перевізник, послуги) та об‘єктів доставки (товари, 

термінали, транспорт) і прийняти найбільш раціональне рішення.  

Серед видів сучасних технологій логістичної діяльності підприємства 

можемо виділити основні з них: логістичні технології (системи планування 

маршрутів внутрішньоміської доставки; програмно-апаратні системи 

gps/gprs-моніторингу стану та місця розташування; системи оптимізації 

завантаження; системи аналізу всього підприємства та обліку витрат; 

відслідковування та прискорення перевезень), технології управління 

персоналом (бюджетування, бенчмаркинг, реінжиніринг, аутсорсинг, 

скринінг, рекрутинг, хедхантинг, управління знаннями, ключові 

компетенції), технології маркетингу (сегментація споживачів, розробка 

стратегії ринку, система управління взаємодією з клієнтами, збалансована 

система показників) тощо.  

На основі проведеного дослідження автором запропоновано науково-

методичний підхід до розроблення механізму економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємства, який передбачає системне 
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поєднання організаційно-економічних засад управління об'єктами і процесами, 

якісні та кількісні характеристики яких формують орієнтованість, 

інтегрованість, адекватність, стратегічність, адаптивність, та є основою до 

розроблення стратегічно-орієнтованих напрямів розвитку підприємств 

машинобудування і забезпечити векторально-оптимальні параметри діяльності 

підприємств машинобудування  (рис. 3.11).  

Сутність якого полягає на поєднанні інтересів виробника, споживача та 

постачальника, з урахуванням економічного та організаційного забезпечення, 

який включає мету, завдання, функції та принципи, з використанням 

методичного інструментарію, проведенням комплексного аналізу діяльності 

підприємства та формування та впровадження ефективних управлінських 

рішень щодо логістичної діяльності підприємства. 

Враховуючи, що на основі впровадження цього механізму можна як 

залучати, так і втратити своїх кваліфікованих працівників, то керівник 

підприємства серед методів управління персоналом значне місце має відвести 

функції довгострокової мотивації, що полягає в кар‘єрному плануванні, 

програмах підвищення лояльності, створення високоефективної команди 

підприємства.  

Таким чином, застосування сучасних технологій логістичної діяльності 

підприємства на засадах економіко-організаційного забезпечення вимагає 

формування комплексу інноваційних та організаційних технологій, які 

еволюційно та революційно розвиваються, в залежності від розвитку 

суспільства та його світогляду і потреби на даний період часу. Але при цьому 

керівник має пам‘ятати, що рушійною силою підприємства є працівник, який 

має бути вмотивований до ефективного виконання своїх обов‘язків.  

Отже, застосування сучасних технологій логістичної діяльності 

підприємства на засадах економіко-організаційного забезпечення буде сприяти 

його ефективній діяльності, а саме: стабільності функціонування підприємств 

на ринку; забезпечення гнучкості у наданні послуг; підвищення якості надання 

послуг; підвищення конкурентоспроможності підприємств та інше. 
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Логістична діяльність 

підприємства

Інтереси виробника 

Інтереси споживача  Інтереси постачальника 

Економічне забезпечення
Організаційне 

забезпечення

Мета
ефективність організації, планування, координації та синхронізації, контролю 

логістичної діяльності підприємстві з урахуванням витрат, часу та якості, що 

співпадають з кінцевою стратегічною метою підприємства

Завдання

Глобальні

Загальні

Специфічні 

досягнення максимального ефекту із мінімальними витратами в умовах 

перманентного ринкового середовища

створення інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю 

матеріальних та інформаційних потоків, що забезпечують високу якість 

поставки продукції

на рівні підприємства стосуються покращання обслуговування споживачів та 

зменшення витрат при виконанні логістичних операцій 

Функції

Закупівлі 

Збереження 

Складування 

Транспортування 

Виробнича

Розподілу 

Управління 

запасами

Збуту

Принципи 

Системно-процесний

Комплексно-операційний

Функціонально-вартісний

Відтворювально-

оптимістичний 

Варіативно-ситуаційний

Маркетингово-

поведінковий

Адаптивно-гнучкий

Глобально-інтеграційний 

Координаційно-

інфраструктурний

Централізовано-

контролюючий

Автоматизовано- 

комп'ютеризований 

Директивно-динамічний

Використання методичного інструментарію для оцінки логістичної діяльності підприємства

Проведення комплексного аналізу логістичної діяльності підприємства

Формування та впровадження управлінських рішень щодо ефективної логістичної діяльності 

підприємства

 

Рис. 3.11. Науково-методичний підхід до розроблення механізму 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства 
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Трансформація ринкових процесів, процес реформування відносин, 

пов‘язані з входженням України до світового економічного простору, 

вимагають від керівництва вітчизняних підприємств створення суттєвої 

інноваційної системи управління, що надасть можливість підвищити рівень 

їх конкурентоспроможності. Одним з інноваційних підходів до розвитку 

вітчизняних підприємств та підвищенню їх конкурентоспроможності є 

логістичний підхід, сутність якого полягає у  забезпечені своєчасного 

отримання продукції чи послуг в конкретний проміжок часу та з урахуванням 

усіх домовленостей. 

Розвиток галузей економіки потребує залучення додаткових резервів 

пов‘язаних з логістичною діяльністю з метою ефективного використання 

потенціалу вітчизняних підприємств, зберігання, переробки та своєчасної 

доставки продукції чи послуг в конкретному обсязі та в оговорені строки. 

Впровадження логістичної діяльності надасть можливість задовольнити 

інтереси виробників продукції чи послуг та їх споживачів.  

В процесі виникнення і розвитку нових організаційних форм, що 

впроваджуються з метою збільшення обсягу реалізації товарів чи послуг, все 

більшого значення набувають інноваційні форми управління та забезпечення 

логістичної діяльності взаємодії підприємств-виробників, споживачів, 

посередників, складів і транспорту, що підвищує конкурентні переваги 

вітчизняних підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Сутність конкурентних переваг вітчизняних підприємств полягає у 

тому, що система управління логістичною діяльністю є ефективним засобом 

організації та контролю всіх процесів виробництва та доставки продукції з 

максимально ефективним використанням потенціалу підприємства за 

оптимальним маршрутом, у передбачені терміни з мінімальними витратами. 

Логістична діяльність вітчизняних підприємств повинна реагувати на 

постійні зміни попиту на продукцію та послуги. Результати системи 

логістичної діяльності оцінюється величиною частки витрат на виробництво 
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та інші операції із розподілення продукції в загальній сумі прибутку від 

продажу. 

Практичний досвід роботи підприємств різних країн доводить, що 

впровадження логістичної діяльності може проходити як поступово, так і 

скачками (при відповідних умовах: об‘єднання підприємств, новий режим 

управління, політичні ініціативи).  

Виходячи з цього сутність логістичної діяльності полягає у 

забезпеченні отримання продуктів та послуг в конкретний проміжок часу та з 

урахуванням усіх домовленостей. Кінцеву мету логістичної діяльності часто 

представляють у вигляді «правил логістичної діяльності». Найбільш 

розповсюдженим підходом є виділення «семи правил логістики» чи 

комплексу логістики «7R» (правила «семи R») (від англ. right — відповідний, 

правильний) [18, 35, 114], що наведено на рис. 3.12. 

 

Сутність комплексу логістичної діяльності підприємств «7R» 

1 R the right product продукт (необхідний продукт)

2 R in the right quantity кількість (відповідна кількість)

3 R in the right condition якість (відповідна якість)

4 R at the right time час (потрібний час) 

5 R at the right place місце  (відповідне місце) 

6 R or the right customer споживач (відповідний споживач)

7 R at the right cost
витрати (необхідні мінімальні 

витрати)

 

Рис. 3.12. Сутність комплексу логістичної діяльності підприємств «7R»  
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Результати дослідження сучасних тенденцій впровадження логістичної 

діяльності підприємств доводять наявність позитивного взаємозв‘язку між 

ефективною логістикою та успіхом діяльності. Застосування логістики дає 

змогу визначити оптимальну технологію просування продукції, доцільність 

створення оптових ринків, залучити комерційні й логістичні процеси до 

збуту продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Отже, сутність логістичної діяльності вітчизняних підприємств 

повинна полягати в  управлінні та узгодженні інтересів учасників 

(виробників, споживачів, постачальників) шляхом найефективнішого 

використання потенціалу в найбільш оптимальні терміни. Ефективна 

логістична діяльність має призвести до загального зміцнення позицій 

вітчизняного підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках та підвищити 

його конкурентоспроможність . 

 

 

3.3. Розробка стратегії економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємств машинобудування 

 

 

Конкурентна боротьба стимулює підприємства машинобудування 

шукати нові резерви підвищення конкурентоспроможності, які раніше не 

розглядалися як джерело зміцнення конкурентного становища , а саме 

вагомішу роль починає відігравати логістика. 

Розгляд логістики в якості чинника підвищення 

конкурентоспроможності підприємств машинобудування припускає, що 

наслідки рішень, що приймаються, повинні бути направлені на підвищення 

фінансового стану цих підприємств. У зв'язку з цим актуалізується завдання 

знаходження засобів контролю показників діяльності підприємств 

машинобудування, що найбільш коректно відбивають зв'язок логістики з 

економічними і організаційними показниками. 
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Існують дві форми організації логістичного управління: 

централізована; децентралізована. Кожною з цих форм властива згрупована 

або розкидана служба постачання і збуту. Централізована система доцільна, 

коли не сковується ініціатива підприємств залізничного транспорту. 

Децентралізована система застосовується на підприємствах 

машинобудування з диверсифікованим виробництвом. 

Власне, логістична діяльність - це процес, в який взаємодіють 

фінансові, матеріальні та виробничі ресурси підприємства 

машинобудування [41,53]. 

Сутність підходів до управління економічним та організаційним 

забезпеченням логістичної діяльності підприємств машинобудування 

полягає в тому, що ці підприємства та ланцюги поставок розглядаються не 

як ізольовані елементи, що самостійно планують обсяги виробничих потреб, 

а вивчаються комплексно, в тісному взаємозв'язку один з одним. 

Порушення даних зв'язків може привести до неузгоджених дій, коли в 

учасників ланцюга поставок можуть на фінішних етапах з'явитися 

надлишки комплектуючих, матеріалів та ін. Може виникнути ситуація, при 

якій дуже незначні коливання попиту кінцевого споживача можуть істотно 

впливати на виробничу ситуацію всіх учасників процесу, а саме виробників, 

постачальників, посередників та ін.  

Основними причинами виникнення такої ситуації можуть виступати 

як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Суб'єктивними причинами є, перш 

за все, недостатньо точні результати прогнозів попиту на продукцію 

учасників ланцюга, збільшення підприємствами машинобудування 

складських запасів сировини і комплектуючих, не обґрунтоване збільшення 

розмірів партій, прагнення підприємств машинобудування мати страховий 

запас. 

Об'єктивними причинами виступають можливі коливання цін на 

сировину, енергоносії, кінцеві вироби, неузгодженість планів поставок, 

зниження обсягів реалізації, зростаюча дебіторська заборгованість 

підприємства машинобудування [62, 178]. 
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Таким чином, виникає об'єктивна необхідність синхронізації всіх дій з 

планування та управління підприємством машинобудування, 

постачальниками, клієнтами усіма учасниками логістичного ланцюга на 

основі створення єдиних інформаційних каналів. Головним критерієм, що 

визначає затребуваність новоствореного інформаційного каналу, виступає 

вимога гнучкості економічного і організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування . 

Дана умова є дуже важливим, так як забезпечує узгодженість 

взаємодії всієї логістичної ланцюга, особливо при виробництві 

високотехнологічної продукції. 

Отже, формування управлінського рішення щодо економічного та 

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 

машинобудування – це процес розробки стратегії, планування, управління і 

контролю за переміщенням і складуванням сировини, матеріалів, 

виробничих запасів, готових виробів та формуванням інформації від пункту 

виникнення до пункту використання (споживання) з метою 

найефективнішого пристосування та задоволення потреб споживача. 

Управлінське рішення щодо економічного та організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування досягло 

рівня інтегрованого управління як сутності сучасного управління 

підприємством машинобудування. Інтегроване управління передбачає такі 

фази: аналіз і прогноз; формування стратегічної концепції логістичної 

діяльності; конкретизація стратегічних завдань у програмах і оперативно-

тактичних планах; реалізація і контроль логістичних планів. 

Функціональними сферами економічного та організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування є: 

оптимізація фізичного переміщення матеріалів; поліпшення інформаційних 

процесів; зберігання оптимальних матеріальних запасів; синхронізація 

інфраструктури логістичних процесів; управління загальними логістичними 

витратами тощо. 

Сутність управлінського рішення щодо економічного та 

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств 
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машинобудування структурується за стратегічними та оперативними 

сферами.  

Завдання стратегічного управління економічним та організаційним 

забезпеченням логістичної діяльності підприємств машинобудування в 

аспекті інтегрованого управління пов‘язані з такими процесами:  

включенням логістики до структури стратегічного планування підприємств 

машинобудування;  формулюванням стратегії логістики та її місця в 

загальній стратегії підприємства машинобудування; конкретизацією 

стратегічних положень у сфері стратегічних цілей і стратегічних проектів їх 

реалізації, як і стратегічного контролю логістичного планування на 

підприємствах машинобудування; визначенням адекватної стратегії 

економічного та організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування. 

Головна мета операційного формування управлінського рішення щодо 

економічного та організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування – гарантування гармонійної співпраці та 

«проникнення» логістичних систем у функціональну структуру і структуру 

управління на підприємстві машинобудування. 

Отже, логістична діяльність впливає майже на кожен аспект 

формування прибутків підприємств машинобудування завдяки ефективному 

формуванні управлінського рішення його економічного та організаційного 

забезпечення.  

В сучасних умовах господарювання для виходу на нові ринки та 

задоволення попиту споживачів необхідно керівникам підприємств 

машинобудування продукувати управлінські рішення щодо підвищення 

логістичної діяльності шляхом забезпечення економічного та 

організаційного напрямків на тактичному та стратегічному рівнях. 

Вітчизняні підприємства машинобудування стикаються з великою 

кількістю проблем, які формуються під впливом зовнішніх загроз та 

ефективністю використання потенціалу внутрішніх ресурсів підприємства. 
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Застосування логістики на підприємстві машинобудування має 

здійснюватись системно, а саме впроваджувати та активно використовувати 

елементи логістичної діяльності. 

Логістична діяльність є ефективним інструментом в удосконаленні 

діяльності підприємств машинобудування. Тому, керівництву сучасних 

підприємств машинобудування необхідно створити систему логістичної 

діяльності, яка в кризових умовах допоможе встановлювати нові 

господарські зв'язки, що надасть можливість підвищити виробничий ритм, 

вирішити виробничі питання у господарських стосунках. 

В діяльності сучасних вітчизняних підприємств виділяють декілька 

стадії логістичної діяльності. 

Сутність першої стадії логістичної діяльності полягає в тому, що  

підприємства машинобудування  функціонують на основі виконання 

добових планових завдань - форма управління логістичною діяльністю 

найменш удосконалена (збереження готової продукції та її 

транспортування). 

Для наступної стадії розвитку логістичної діяльності характерним є 

управління виробничим циклом від отримання замовлення до реалізації 

продукції споживачам. Контроль логістичної діяльності поширюється на 

такі функції: виконання  та обробка завдань замовника, зберігання готової 

продукції, управління запасами, планування роботи системи логістичної 

діяльності.  

Системи логістичної діяльності наступного рівня контролюють 

логістичні операції від закупівлі сировини до обслуговування кінцевого 

споживача продукції з урахуванням додаткових функцій (закупівля та 

доставка сировини на підприємство; планування та прогнозування збуту; 

управління запасами сировини; проектування систем логістичної 

діяльності). 

Сфера дій в логістичній діяльності наступної стадії iнтегруює процеси 

планування та контролю операцій логістичної діяльності з операціями 
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маркетингу, збуту, виробництва i фінансів. Така інтеграція сприяє тому, що 

пов‘язуються часом протилежні цiлі різних підрозділів підприємства.  

Управління системою здійснюється на основі тривалого планування. 

Робота системи при цьому оцінюється з урахуванням вимог міжнародних 

стандартів. Підприємства здійснюють свою діяльність, як правило, не 

тальки на національному або регіональному рівні, але й на глобальному. 

Вони виробляють продукцію для світового ринку і управляють часткою 

світових систем виробництва та розподілення, враховуючи оптимізацію 

витрат та задоволення потреб замовників [72, 94, 156]. 

Підприємства машинобудування з різним рівнем розвитку логістичної 

діяльності значно відрізняються за цільовим спрямуванням інвестицій. Як 

правило, на першому рівні розвитку крупні капітальні вклади 

спрямовуються на те, щоб нейтралізувати негативний вплив, а на більш 

високому рівні – на формування логістичної інфраструктури [37, 94, 117]. 

Питаннями генерації ідей, обміну досвідом і розробкою наукових та 

практичних підходів до стратегії і тактики логістичної діяльності в 

розвинутих країнах займаються національні i міжнародні спеціалізовані 

товариства та асоціації, які об‘єднують промислові фірми i наукові 

організації. Такого типу об‘єднання мають свої дослідницькі центри, в яких 

поставлена методика аналізу ситуацій в промисловості, консультативні 

відділи, банки інформації, навчальні центри і т.д. Зараз тільки в Європі 

налічується більш 20 національних асоціацій, які є членами Європейської 

асоціації логістики. [23, 61, 89] 

Основною причиною зростання рівня логістичної діяльності та її 

значення став пошук резервів у виробничій та невиробничій сфері за 

рахунок системного розгляду процесів та їх економіко-організаційного 

забезпечення.  

На даному етапі розвитку науково-технічного прогресу існує 

технологічна межа резервів виробництва, тому, необхідне впровадження 
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логістичної діяльності як засобу виявлення та використання економіко-

організаційних резервів забезпечення.  

На вітчизняних підприємствах машинобудування  визначають наступні 

пріоритетами логістичної діяльності, що наведено на рис.3.13. 

 

 

 

Рис. 3.13. Пріоритети логістичної діяльності на вітчизняних 

підприємствах машинобудування 

 

Для того щоб підвищити рівень розвитку логістичної діяльності на 

вітчизняних підприємствах машинобудування, треба з'ясувати причини, що 

стримують її впровадження у практику (рис. 3.14).  

Поряд з функціональними підсистемами, логістична діяльність повинна 

мати також забезпечувальні підсистеми, а саме: інформаційну, правову, 

кадрову та ін.  

Постачання матеріалів, сировини, готової продукції у визначені 

терміни позитивно впливає на функціонування усієї економічно-

організаційної системи, дає змогу істотно скоротити запаси на складах 

підприємств машинобудування.  
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Причини, що стримують впровадження логістичної діяльності на вітчизняних 

підприємствах машинобудування

Відсутність державного підходу до вирішення проблем логістичної 

діяльності, що проявляється у відсутності правової бази, спеціалістів та 

центрів з їх підготовки

Загальна економічна криза з невирішеними питаннями власності та 

зниженням обсягів виробництва, інфляція, стагнація та ін.

Логістична діяльність передбачає комплексний облік витрат, який 

перекривається отриманим ефектом. Існуюча система бухгалтерського 

обліку не дає змоги комплексно оцінити витрати й результати 

діяльності підрозділів та служб підприємства

Логістична діяльність передбачає кардинальні зміни в структурi 

підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур

Розвиток ідей логістичної діяльності гальмується недоліками 

професiйної підготовки кадрів

Вирішення цих питань прискорить впровадження логістичної діяльності в  

практику вітчизняних підприємств машинобудування

  

Рис. 3.14 Причини, що стримують впровадження логістичної діяльності 

на вітчизняних підприємствах машинобудування 

 

Логістична діяльність повною мірою працює на споживача, тому 

функції збуту у сфері логістичної діяльності реалізуються, через виконання 

окремих вимог, що наведено на рис.3.15. 

Логістична діяльність 

підприємства 

машинобудування

- вантаж;

- якість;

- кількість;

- час;

- витрати;

- пункт призначення

Споживач

Визначені терміни

 

Рис. 3.15. Залежність логістичної діяльності підприємств 

машинобудування та задоволення попиту споживачів 



168 

Для виконання цих вимог ефективна логістична діяльність повинна 

оптимізувати матеріальні потоки, здійснювати комплекс заходів щодо 

раціоналізації тари та пакування, уніфікувати вантажні одиниці, у тому числі 

пакетизація та контейнеризація перевезень, реалізація ефективної системи 

складування, оптимізація розміру замовлень та рівня запасів, планування 

найвигідніших маршрутів переміщення вантажів на складських 

об'єктах підприємств та за їх межами на магістральному 

транспорті [63, 84, 107] . 

Для формування стратегічних орієнтирів удосконалення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування на засадах економіко-

організаційного забезпечення використано метод прогнозування 

експоненціального згладжування, який є одним з методів короткострокового 

прогнозування, що базується на аналізі ряду динаміки. 

Визначено прогноз рівня інтегрального показника логістичної 

діяльності підприємств машинобудування за допомогою методу 

експоненціального згладжування за допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування АТ«ХМЗ «Світло Шахтаря» за 

допомогою методу експоненціального згладжування  

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,638 #Н/Д 

2009 2 0,655 0,655 

2010 3 0,541 0,564 

2011 4 0,636 0,622 

2012 5 0,642 0,638 

2013 6 0,657 0,653 

2014 7 0,561 0,579 

2015 8 0,497 0,513 

2016 9 0,654 0,626 

2017 10 0,509 0,532 

2018 11  0,470 

2019 12  0,484 

2020 13  0,479 

2021 14  0,483 

2022 15  0,492 
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Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності АТ«ХМЗ 

«Світло Шахтаря» наведено на рис. 3.16. 

 

 

 

Рис. 3.16. Динаміка зміни методом експоненціального згладжування 

рівня інтегрального показника логістичної діяльності АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» за 2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2021 р.р.  

 

Отже, результати прогнозування за допомогою методу 

експоненціального згладжування рівня інтегрального показника логістичної 

діяльності АТ«ХМЗ «Світло Шахтаря» на 2018-2021 р.р., показали 

прогнозний рівень інтегрального показника логістичної діяльності АТ«ХМЗ 

«Світло Шахтаря», який свідчить про його зниження. Аналіз динаміки зміни 

рівня інтегрального показника логістичної діяльності АТ«ХМЗ «Світло 

Шахтаря» за 2008 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2021 р.р. дає зробити 

висновок, про те що розрахункові прогнозні показники дуже близькі до 

заявлених, що підтверджує достовірність та доцільність використання методу 

експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегрального показника логістичної 

діяльності підприємства машинобудування АТ «Турбоатом» за допомогою 
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методу експоненціального згладжування за допомогою програми 

STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведено в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування АТ «Турбоатом» за допомогою методу 

експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,781 #Н/Д 

2009 2 0,725 0,725 

2010 3 0,741 0,738 

2011 4 0,626 0,648 

2012 5 0,642 0,643 

2013 6 0,657 0,654 

2014 7 0,761 0,740 

2015 8 0,597 0,626 

2016 9 0,654 0,648 

2017 10 0,609 0,617 

2018 11 - 0,612 

2019 12 - 0,634 

2020 13 - 0,598 

2021 14 - 0,582 

2022 15 - 0,607 
 

Графічні результати прогнозування логістичної діяльності підприємств 

машинобудування АТ «Турбоатом» наведено на рис. 3.17. 

 

 
 

Рис. 3.17. Динаміка зміни методом експоненціального згладжування 

рівня інтегрального показника логістичної діяльності АТ «Турбоатом» за 

2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2021 р.р. 
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Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності АТ 

«Турбоатом» на 2018 - 2021 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального 

показника логістичної діяльності, який свідчить про його зниження. Аналіз 

графіка динаміки зміни рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

АТ «Турбоатом» за 2008 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2021 р.р. дає 

підстави зробити висновок про те, що розрахункові прогнозні показники 

дуже близькі до заявлених, що підтверджує достовірність методу 

експоненціального згладжування. 

Визначено прогноз рівня інтегрального показника потенціалу 

конкурентоспроможності за допомогою методу експоненціального 

згладжування для промислового підприємства залізничного транспорту 

третього кластеру ПрАТ «Куп‘янський машинобудівний завод» за 

допомогою програми STATISTICA 6.0. 

Отримано наступні результати, які наведені в табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Куп’янський машинобудівний 

завод» за допомогою методу експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,385 #Н/Д 

2009 2 0,371 0,371 

2010 3 0,376 0,375 

2011 4 0,418 0,409 

2012 5 0,352 0,363 

2013 6 0,386 0,381 

2014 7 0,375 0,376 

2015 8 0,361 0,364 

2016 9 0,420 0,409 

2017 10 0,390 0,394 

2018 11 - 0,372 

2019 12 - 0,384 

2020 13 - 0,398 

2021 14 - 0,382 

2022 15 - 0,357 
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Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Куп‘янський машинобудівний завод» 

наведено на рис. 3.18. 

 

 

 

Рис. 3.18. Динаміка зміни показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПрАТ «Куп‘янський 

машинобудівний завод» за 2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  

 

Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Куп‘янський машинобудівний завод» 

на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника 

логістичної діяльності, який свідчить про його зниження. Аналіз графіка 

динаміки зміни рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Куп‘янський машинобудівний завод» 

за 2008 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. дає можливість зробити 

висновок про те, що розрахункові прогнозні показники дуже близькі до 

заявлених, що підтверджує достовірність методу експоненціального 

згладжування. 
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Таблиця 3.13 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Полтавський машинобудівний 

завод» за допомогою методу експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,412 #Н/Д 

2009 2 0,437 0,437 

2010 3 0,405 0,411 

2011 4 0,383 0,389 

2012 5 0,368 0,372 

2013 6 0,391 0,387 

2014 7 0,366 0,370 

2015 8 0,356 0,359 

2016 9 0,399 0,391 

2017 10 0,401 0,399 

2018 11 - 0,392 

2019 12 - 0,371 

2020 13 - 0,364 

2021 14 - 0,357 

2022 15 - 0,346 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод» 

наведено на рис. 3.19. 

 

 

 

Рис. 3.19. Динаміка зміни показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний завод»  за 2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2021 р.р.  
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Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня показника логістичної діяльності підприємств 

машинобудування ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод»  на 2018 - 

2021 р.р., показали, що рівень показника логістичної діяльності підприємств 

машинобудування ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод»  

знижується.  

Аналіз динаміки зміни рівня інтегрального показника дає 

можливість зробити висновок про те, що розрахункові прогнозні 

показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує достовірність 

методу експоненціального згладжування. 

 

Таблиця 3.14 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Смілянський машинобудівний 

завод» за допомогою методу експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,282 #Н/Д 

2009 2 0,307 0,307 

2010 3 0,265 0,273 

2011 4 0,283 0,281 

2012 5 0,318 0,311 

2013 6 0,291 0,295 

2014 7 0,306 0,304 

2015 8 0,317 0,314 

2016 9 0,299 0,302 

2017 10 0,314 0,312 

2018 11 - 0,284 

2019 12 - 0,271 

2020 13 - 0,264 

2021 14 - 0,276 

2022 15 - 0,249 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Смілянський машинобудівний завод» 

наведено на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Динаміка зміни показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПАТ «Смілянський 

машинобудівний завод»   за 2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  

 

Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Смілянський машинобудівний завод»   

на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника, 

що свідчить про його зниження.  

Аналіз динаміки зміни рівня інтегрального показника логістичної 

діяльності підприємств машинобудування ПАТ «Смілянський 

машинобудівний завод» за 2008 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. 

дає можливість зробити висновок про те, що розрахункові прогнозні 

показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує достовірність 

методу експоненціального згладжування. 
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Таблиця 3.15 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Дніпропетровський агрегатний 

завод» за допомогою методу експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,465 #Н/Д 

2009 2 0,524 0,524 

2010 3 0,515 0,517 

2011 4 0,497 0,501 

2012 5 0,517 0,514 

2013 6 0,485 0,491 

2014 7 0,499 0,497 

2015 8 0,485 0,487 

2016 9 0,494 0,493 

2017 10 0,495 0,495 

2018 11 - 0,464 

2019 12 - 0,451 

2020 13 - 0,441 

2021 14 - 0,456 

2022 15 - 0,439 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» 

наведено на рис. 3.21. 

 

 

Рис. 3.21. Динаміка зміни показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування 

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»  за 2008 – 2010 р.р. та прогноз 

на 2011-2015 р.р.  
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Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»   

на 2018 - 202 р.р., показали прогнозний рівень інтегрального показника, 

який свідчить про його зниження. Аналіз динаміки зміни рівня 

інтегрального показника логістичної діяльності підприємств 

машинобудування ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» за 2008 – 

2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р., дає можливість зробити висновок 

про те, що розрахункові прогнозні показники дуже близькі до заявлених, 

що підтверджує достовірність методу експоненціального згладжування.  

 

Таблиця 3.16 

Прогноз рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Сумське машинобудівне НВО»  за 

допомогою методу експоненціального згладжування 

Роки Періоди Заявки Прогноз 

1 2 3 4 

2008 1 0,269 #Н/Д 

2009 2 0,363 0,363 

2010 3 0,351 0,353 

2011 4 0,386 0,379 

2012 5 0,397 0,393 

2013 6 0,242 0,272 

2014 7 0,294 0,290 

2015 8 0,389 0,369 

2016 9 0,290 0,306 

2017 10 0,340 0,333 

2018 11 - 0,334 

2019 12 - 0,311 

2020 13 - 0,321 

2021 14 - 0,306 

2022 15 - 0,2999 

 

Графічні результати прогнозування методом експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника логістичної діяльності 

підприємств машинобудування ПАТ «Сумське машинобудівне НВО» 

наведено на рис. 3.22. 
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Рис. 3.22. Динаміка зміни показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО»   за 2008 – 2017 р.р. та прогноз на 2018-2022 р.р.  

 

Результати прогнозування за допомогою методу експоненціального 

згладжування рівня інтегрального показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» на 2018 - 2022 р.р., показали прогнозний рівень 

інтегрального показника, який свідчить про його зниження. Аналіз 

динаміки зміни рівня інтегрального показника інтегрального показника 

логістичної діяльності підприємств машинобудування ПАТ «Сумське 

машинобудівне НВО» за 2008 – 2017 р.р. та прогнозу на 2018-2022 р.р. дає 

можливість зробити висновок про те, що розрахункові прогнозні 

показники дуже близькі до заявлених, що підтверджує достовірність 

методу експоненціального згладжування. 

Отже, прогнозування інтегрального показника інтегрального 

показника логістичної діяльності підприємств машинобудування методом 

експоненціального згладжування показало свою достовірність, майже всі 

прогнозні показники близькі, а в деяких випадках співпадали із заявками, 
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тому цей метод може використовуватись підприємствами 

машинобудування для прогнозування своєї діяльності. 

Логістична діяльність підприємств машинобудування складається з 

п'яти базисних компонентів:  місцезнаходження і планування;  комунікація;  

транспорт; запаси; склади й упаковка. 

Коли спостерігається дисбаланс між цими компонентами, то реальні 

збитки за масштабами наближаються до потенційних, знижується прибуток. 

Для досягнення балансу необхідно і достатньо, щоб між компонентами 

існувала координація на основі системного підходу. Саме в такий спосіб 

вони вибудовуються в логістичну систему. 

Для досягнення цієї мети керівництву підприємств машинобудування  

необхідно формувати стратегію логістичної діяльності підприємств 

машинобудування на засадах економіко-організаційного забезпечення. 

Серед великої кількості стратегій логістичної діяльності підприємств 

машинобудування, можна виділити основні і додаткові стратегії.  

Необхідно  обов‘язково визначити цілі і завдання логістичної 

діяльності підприємств машинобудування з урахуванням економічного та 

організаційного забезпечення та з урахуванням потенціалу внутрішніх 

ресурсів підприємства і факторами впливу зовнішнього середовища. 

Запропоновано стратегію формування економіко-організаційного 

забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування, сутність 

якої полягає у виявленні потенціалу внутрішніх ресурсів підприємства і 

факторів впливу зовнішнього середовища, постановці цілей і завдань 

логістичної діяльності з урахуванням економічного та організаційного 

забезпечення; спрямована на диференціацію, лідерство, фокусування та 

диверсифікацію виробничого процесу, на основі прогнозування, що 

дозволить підприємствам машинобудування передбачати та нівелювати 

негативні виклики середовища (рис. 3.23). 

Визначити напрям стратегічного розвитку шляхом аналізування та 

обрання необхідного вектору розвитку підприємства машинобудування. 
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Стратегія логістичної діяльності підприємств машинобудування на засадах економіко-організаційного забезпечення

Постановка цілей і завдань логістичної діяльності підприємств машинобудування з урахуванням 

економічного та організаційного забезпечення

Фактори впливу зовнішнього 

середовища

Потенціал внутрішніх ресурсів 

підприємства

Стратегія диференціації Стратегія лідерства Стратегія фокусування Стратегія диверсифікації 

Матеріально-технічне забезпечення тих 

напрямів, які мають вплив на якість 

кінцевого продукту

Дії, пов'язані зі створенням товару з 

урахуванням інновацій в науці та 

техніці, підвищують характеристики 

виробу, розширюють сферу 

використання

Удосконалення виробничого процесу  

скорочує брак, збільшує термін 

використання товару, підвищує 

безпеку, збільшує економічність 

використання

Забезпечення оптимізації вантажно-

розвантажувальних робіт і дії щодо 

розподілу продукції дозволяють 

прискорити постачання, більш 

відповідально виконувати замовлення, 

знизити запаси готової продукції

Дії з обслуговування споживачів, 

проведення маркетингових досліджень  

можуть створити такі умови, як 

допомога покупцю, швидке 

обслуговування або виконання 

замовлення

 найдешевші матеріальні ресурси

раціоналізація чисельності персоналу

найдешевші сервісні служби

найефективніші форми організації 

виробництва

досягнення найвищого синергізму

максимальне використання 

виробничих можливостей

раціональне та доцільне використання 

ресурсів

дотримання нормативів витрат 

ресурсів

запровадження ресурсозберігаючих 

технологій

скорочення нераціональних 

перевезень ресурсів і продукції

раціоналізація складського 

господарства

впровадження досягнень НТП з 

питань економії витрат

раціоналізація соціальної сфери 

підприємства та інші заходи

наявність чіткого розмежування різних 

груп покупців, які мають специфічні 

потреби

відсутності конкурентів, що 

претендують на обслуговування 

вузького конкретного сегменту

неможливість використання наявних 

ресурсів підприємства на більш 

широкому сегменті

наявності значних відмінностей у 

розмірах, темпах зростання, 

прибутковості інтенсивності впливу

знайти ефективні засоби конкуренції в 

тому самому сегменті, на який націлене 

підприємство

більша залежність підприємства від 

прихильностей та зміни потреб 

споживачів інші

«пересегментація» ринку

запровадження винаходу (інновації), що 

дає змогу задовольнити потреби 

сегмента іншим способом

ринки для здійснюваного 

виробництва виявляються в стані 

насичення або ж скорочення 

попиту на продукцію 

поточне виробництво дає 

перевищуючі потреби 

надходження грошей, що можуть 

бути прибутково вкладені в інші 

сфери виробництва

нове виробництво може викликати 

синергічний ефект, наприклад за 

рахунок кращого використання 

устаткування, сировини тощо

антимонопольне регулювання не 

дозволяє подальшого розширення 

виробництва в рамках даної галузі

можуть бути скорочені втрати від 

податків

може бути полегшений вихід на 

світові ринки

можуть бути залучені нові 

кваліфіковані працівники або ж 

краще використаний потенціал 

наявних менеджерів

наявність глобальної та відповідних 

підгримувальних стратегій

можливість формування величини та структури 

виробництва з точки зору вимог логістичного підходу

вертикальність інтеграції сфер 

логістичного управління

орієнтованість структур постачання, виробництва та 

розподілу на потоки матеріалів та готових виробів

відповідність систем управління та 

інформації

відповідність заходів 

ефективності

відповідність рівнів автоматизації техніки 

виробництва, переміщення матеріалів та інформації

використання кадрів 

відповідної класифікації 

Прийняття ефективної стратегії логістичної діяльності підприємств машинобудування на засадах економічного та організаційного забезпечення
 

 Рис. 3.23. Стратегічні орієнтири удосконалення логістичної діяльності підприємств машинобудування на 

засадах економіко-організаційного забезпечення 
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Стратегія диференціації - прагнення підприємства машинобудування 

до унікальності. Успіх стратегії диференціації полягає у створенні 

купівельної цінності іншим чином, ніж у конкурентів.  

Стратегія лідерства за витратами - стратегія лідерства на ринку за 

рахунок зниження логістичних витрат по ланцюгу поставок; найбільш 

прийнятна тоді, коли на ринку багато споживачів, які достатньо активно 

реагують на ціни. Вона спрямована на зниження витрат за усім ланцюгом 

цінностей підприємства, на всіх етапах та напрямах його виробництва і обігу. 

Її завдання: створення стійкої переваги над конкурентами у витратах. 

Стратегія фокусування - концентрація на задоволенні та виконанні 

вимог споживачів одного сегмента чи конкретної групи покупців без 

прагнення охопити весь ринок. Мета такої стратегії - задовольняти потреби 

споживачів обраного цільового сегмента краще, ніж конкуренти. Стратегія 

фокусування може спиратися як на диференціацію, так і на лідерство за 

витратами або і на те і на інше, але тільки в рамках цільового сегмента.  

Стратегія диверсифікації - освоєння виробництва нових товарів, 

товарних ринків, а також видів послуг, що включає не просто 

диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької 

діяльності на нові та не пов‘язані з основними видами діяльності фірми 

області. Це система заходів, що використовується для того, щоб 

підприємство не стало занадто залежним від одного стратегічного 

господарчого підрозділу чи однієї асортиментної групи. Стратегія 

диверсифікації передбачає розробку нових видів продукції одночасно з 

освоєнням нових ринків. При цьому товари можуть бути новими для всіх 

підприємств, працюючих на цільовому ринку, або тільки для даного 

підприємства.  

Така стратегія забезпечує прибуток, стабільність і стійкість фірми у 

віддаленому майбутньому. Вона є найбільш ризикованою та потребує 

значних витрат. Займатися диверсифікацією підприємства змушує ряд 

причин, серед яких одними з головних є прагнення зменшити або 
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розподілити ризик, а також прагнення піти з ринків, що станують та 

отримати фінансові вигоди від роботи в нових областях. Диверсифікація 

передбачає виявлення саме того виду діяльності, в якому можна найбільш 

ефективно реалізувати конкурентні переваги підприємства [25, 73,94, 117]. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна 

довести, що стратегія логістичної діяльності підприємств машинобудування 

повинна формуватися паралельно з корпоративною стратегією. Помилки у 

виборі стратегії логістичної діяльності підприємств машинобудування 

можуть призвести до порушення руху матеріального потоку від підприємства 

до споживача, порушуючи строки доставки та ін. 

Отже, для ефективного функціонування керівництву підприємств 

машинобудування необхідно розробляти та впроваджувати стратегію 

логістичної діяльності підприємств машинобудування на засадах економіко-

організаційного забезпечення з метою підвищення їх рівня як на вітчизняних 

так і на зарубіжних ринках 

Стратегічні перспективи України щодо завоювання європейських 

ринків товарів та послуг є викликом для розвитку вітчизняних підприємств 

машинобудування, які повинні адаптуватись до нових умов економічної 

діяльності. Для ефективного функціонування вітчизняним підприємствам 

машинобудування необхідно впроваджувати адаптаційне економіко-

організаційне забезпечення, що формуються під впливом науково-технічного 

прогресу і модифікації ринків товарів і послуг. 

При ефективному управлінні підприємствами машинобудування 

необхідно керуватися логікою інтегрованого введення логістичної діяльності, 

за умови постійної її підтримки керівниками всіх підрозділів підприємства. 

Для економіко-організаційного забезпечення виконання логістичної 

діяльності необхідно сформувати високий ступінь централізації управління 

процесом виробництва. Всі працівники різних функціональних підрозділів 

підприємства машинобудування повинні виконувати свої обов‘язки, якщо 

будь який підрозділ не здатний виконати свої обов‘язки у реалізації 
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механізму виробничого процесу, то зусилля працівників інших підрозділів 

будуть марними. 

Для того, щоб забезпечити ефективність логістичної діяльності 

необхідно впроваджувати передовий досвід з визначення витрат і постійного 

підвищення рівня якості продукції і послуг (рис.3.24). Сутність формування 

ефективності логістичної діяльності полягає в тому, що для її оцінки 

необхідно виявити та вивчити етапи виконання конкретних дій. Для 

перегляду й аналізу ефективності виконання окремих дій, вирішення завдань, 

використання ресурсів, управління окремими функціональними сферами чи 

навіть роботи всієї логістичної діяльності на підприємствах 

машинобудування використовуються майже однакові процедури. 

 

Ефективність логістичної 

діяльності на підприємствах 

машинобудування

Визначення 

витрат

Підвищення 

рівня якості 

продукції і 

постуг

Оцінка можливих необхідних масштабів інтеграції логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування

Виявлення та вивчення етапів використання конкретних дій логістичної 

діяльності на підприємствах машинобудування

Управління окремими 

функціональними 

сферами підприємств 

машинобудування

Перегляд і аналіз 

ефективності 

виконання окремих дій 

на підприємствах 

машинобудування

Вирішення завдань на 

підприємствах 

машинобудування

Використання ресурсів 

підприємствами 

машинобудування

 

Рис.3.24. Формування ефективної логістичної діяльності на 

підприємствах машинобудування 

 

У переліку багатьох проблем, що виникають на підприємствах 

машинобудування є використання логістичного консалтингу, який 

забезпечує виділення й проведення аналізу проблемних ситуацій у його 

логістичній діяльності підприємств машинобудування та є інструментом 
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адаптації для формування економіко-організаційного забезпечення, що 

спрямоване на дії превентивного характеру з метою нівелювання можливих 

відхилень у бізнес-процесах. 

Конкуренті позиції займають ті підприємства машинобудування, які 

постійно трансформують і модернізують свої внутрішні і зовнішні зв‘язки, і 

пріоритетними напрямами яких є оптимальна вартість, висока якість 

продукції і оперативність обслуговування споживачів, що є основними 

передумовами виживання у сучасних умовах шляхом використання 

логістичного консалтингу. 

Логістичний консалтинг – є інструментом адаптації для економіко-

організаційного забезпечення діяльності підприємств машинобудування, 

який виявляє проблеми у системі логістичної діяльності підприємств шляхом 

проведення аналізу та з подальшим формуванням системи ефективних 

заходів з усунення цих проблем. 

Успіх логістичної діяльності підприємств машинобудування 

визначається рівнем знань та умінь спеціаліста з логістичного консалтингу, 

його здатністю пропонувати замовнику обґрунтовані адаптивні підходи, що 

дозволять попередити виникнення проблемних ситуацій або адаптуватись до 

складних умов розвитку виробничо-економічних відносин. 

Робота професійного спеціаліста з логістичного консалтингу дозволяє 

визначати і формувати для розвитку підприємства машинобудування єдину 

головну ідеологію  впровадження логістичної діяльності; виявляти загальні 

ключові напрями розвитку, які будуть одночасно масштабними і 

усвідомленими та адаптуватись до мінливих умов господарювання. Тільки за 

умови, що керівники підприємства машинобудування і професійний 

консультант діють узгоджено і цілеспрямовано можна досягти високих 

результатів. 

Усі програми логістичного консультування об'єднують чотири загальні 

властивості: перша властивість - підвищення рівня інтеграції деяких чи всіх 

функціональних підрозділів підприємств машинобудування; друга 
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властивість - критичне порівняння існуючої системи логістичної діяльності з 

кращими зразками галузевої практики і використання передового досвіду; 

третя властивість - необхідність виконання декомпозиції відповідних видів 

діяльності; четверта властивість -  логістичний консалтинг передбачає 

постійну роботу над підвищенням якості продукції та послуг. 

Для того, щоб сформувати ефективну систему управління процесом 

логістичного консультування, керівник такого проекту повинен побудувати 

чітко структуровану систему надходження оперативної та планової 

інформації. Інформація про стан підприємства машинобудування є таким же 

ресурсом, як і персонал, середовище и інфраструктура.  

Показники, які характеризують процес логістичного консультування, 

необхідно обирати, виходячи з наступних вимог, що наведено на рис.3.25. 

 

Вимоги, що характеризують процес логістичного консультування на 

підприємствах машинобудування

адекватність, повнота і об'єктивність відображення існуючого стану справ

можливість збору й опрацювання даних із встановленою періодичністю

трудовитрати на збір і опрацювання не повинні перевищувати цінності 

інформації (корисність збору інформації)

система показників повинна охоплювати якісні й кількісні характеристики 

процесу логістичного консультування

форма надання інформації повинна бути максимально зрозумілою

інформація повинна бути порівнянна з аналогічною

 

Рис. 3.25. Вимоги, що характеризують процес логістичного 

консультування на підприємствах машинобудування 

 

Результативність логістичного консультування на підприємствах 

машинобудування відображається ступенем реалізації запланованої 

консультаційної діяльності і досягнення запланованих результатів з 

урахуванням адаптації для економіко-організаційного забезпечення 

діяльності підприємств машинобудування. 
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Ефективність логістичного консультування – співвідношення між 

досягнутим результатом і витраченими на це ресурсами [42,57,99]. 

Показники процесу логістичного консультування підприємств 

машинобудування мають бути згруповані за трьома основними напрямами: 

функціональності процесу логістичного консультування; ефективності 

процесу логістичного консультування; задоволеності споживача результатом 

логістичного консультування. 

Результатом проведеного аналізу оцінки ефективності логістичного 

консультування має бути довідка про хід процесу логістичного 

консультування, яка включає в себе наступну інформацію: показники 

виробництва основного продукту процесу; показники виконання процесу 

логістичного консультування; показники задоволеності проведеною 

роботою; звіт про результати аудиторів логістичної діяльності підприємства 

машинобудування, розробка планів та заходів щодо її покращення; 

інформація про можливі зміни, які можуть вплинути на діяльність 

підприємства машинобудування. 

На рис. 3.26 наведено етапи проведення процедури логістичного 

консультування підприємств машинобудування . 

На першому етапі відбувається вибір мети логістичного 

консультування підприємств машинобудування. Це найбільш важлива та 

точна місія в процесі консультування - визначити види діяльності чи функції 

логістики, що підлягають перегляду, встановити діапазон адаптивних 

покращень, визначити перспективи якісного та кількісного прориву якості 

логістичного обслуговування і знижені витрат.  

На другому етапі  складається детальний послідовний перелік окремих 

логістичних операцій, які направлені для перебудови в діяльності 

підприємств машинобудування, з урахуванням адаптації для економіко-

організаційного забезпечення. У випадку коли зміни передбачають залучення 

додаткових капіталовкладень, то необхідно розрахувати прибутковість 

альтернативних стратегій інвестування. 
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Етапи проведення процедури логістичного консультування підприємств машинобудування 

з урахуванням адаптації для економіко-організаційного забезпечення

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Етап 6

вибір мети логістичного консультування підприємств машинобудування

складається детальний послідовний перелік окремих логістичних операцій, 

які намічені для перебудови діяльності підприємств машинобудування

визначення найкращої схеми логістичних перетворень на підприємствах 

машинобудування

проведення порівняльного аналізу практики інших підприємств 

машинобудування

оцінка отриманих результатів логістичного консультування підприємств 

машинобудування

впровадження запланованих заходів на підприємствах машинобудування

 

Рис. 3.26. Етапи проведення процедури логістичного консультування 

підприємств машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-

організаційного забезпечення 

 

На третьому етапі визначається найкращі схеми логістичних 

перетворень машинобудівних підприємств – це моделювання поточної 

логістичної ситуації і шляхів її удосконалення та адаптації до мінливих умов 

господарювання. 

На четвертому етапі проводиться порівняльний аналіз практики інших 

підприємств машинобудування, щоб знайти еталони для повторення й 

оптимізації програм перебудови. Кінцевий результат повинен бути 

комбінацією внутрішніх і зовнішніх перспектив розвитку логістичної 

діяльності підприємства машинобудування з урахуванням адаптації для 

економіко-організаційного забезпечення . 

На п‘ятому етапі  проводиться оцінка отриманих результатів 

логістичного консультування підприємств машинобудування, виокремлення 

вигод від впровадження запланованих змін, з порівнянням витрат і вигод. 

На шостому етапі впроваджуються заплановані заходи на 

підприємствах машинобудування, пов‘язані зі змінами, попередніми 
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випробуваннями і перенавчанням персоналу. Впровадження запланованих 

заходів залежать від рівня ризикованості й розміру можливих змін. 

Сучасні науковці використовують декілька методик суб'єктивної 

оцінки процесів проведення процедури логістичного консультування 

підприємств машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-

організаційного забезпечення, які запропоновані у працях основоположників 

реінжинірингу процесів, таких, як: Хаммер і Чампі, Робсон і Улах.  

Для аналізу логістичних процесів можуть бути також використані 

загальновідомі методи: аналіз проблемних зон процесу, SWOT-аналіз, 

ранжування процесів за ознакою важливості для діяльності підприємства 

машинобудування. 

Аналіз логістичного процесу з виділенням проблемних сфер є найбільш 

простим методом якісного аналізу логістичних процесів на підприємствах 

машинобудування, сутність якого полягає в тому, щоб визначити напрямки 

подальшого більш поглибленого аналізу. 

Для виявлення проблемних сфер логістичної діяльності підприємств 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення, необхідно сформувати розгорнуту схему логістичного процесу, 

відобразивши конкретні функції та їх виконавців, позначити проблемні зони 

та охарактеризувати їх (можливе застосування методів анкетування або 

інтерв‘ю). 

Таким чином, схема процесу виконання замовлення може бути 

предметом для обговорення й аналізу при виконанні проекту його 

реорганізації. При цьому інформація про наявність проблем щодо виконання 

замовлення може розглядатися досить детально: який порядок виконання 

робіт, як і ким відпускаються матеріали, як ведеться облік, хто відповідає за 

контроль кошторисів, хто оперативно керує процесом та ін. [15,55,79]. 

Виділення проблемних зон є засобом акцентування уваги керівників і 

експертів на певних фрагментах логістичного процесу. 
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Оптимальний вибір методів аналізу показників ефективності 

логістичного процесу на підприємствах машинобудування з урахуванням 

адаптації для економіко-організаційного забезпечення визначається 

вимогами, що наведено на рис. 3.27. 

 

Вимоги щодо оптимального вибору методів аналізу показників ефективності 

логістичного процесу на підприємствах машинобудування з урахуванням адаптації 

для економіко-організаційного забезпечення 

Для вимірювання 

економічної ефективності 

логістичного процесу

Для узагальнення 

показників, які 

характеризують 

ефективність 

логістичного процесу

Для побудови 

інтегрального показника 

ефективності логістичного 

процесу

специфічність

універсальність

комплексність

лаконічність

доступність

повну системність 

обґрунтованість

пропорційність

системність

інформативність

значимість

інтепретаційність

встановлення 

слабких сторін 

зіставлення 

 

 

Рис.3.27. Вимоги щодо оптимального вибору методів аналізу 

показників ефективності логістичного процесу на підприємствах 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення  

 

Аналіз показників логістичного процесу на підприємствах 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення є важливим інструментом, що дозволяє консультанту 

знаходити шляхи покращення процесів. Процес можуть характеризувати 

декілька груп показників: процесу; продукту процесу; задоволеності 

споживачів процесу. 

Показники логістичного процесу на підприємствах машинобудування з 

урахуванням адаптації для економіко-організаційного забезпечення можуть 
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бути визначені як: натуральні величини (часові, фінансові, ресурсні, трудові 

та ін.); абсолютні і відносні (приведеними до обсягу послуг, тарифним 

змінам і іншим зовнішнім факторам, що не залежать від управління 

аналізованим процесом). 

Показники продукту логістичного процесу на підприємствах 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення - це числові величини, що характеризують продукт як результат 

виконання логістичного процесу. 

Показники задоволеності споживачів результатом логістичного 

процесу на підприємствах машинобудування з урахуванням адаптації для 

економіко-організаційного забезпечення – числові величини, що 

характеризують ступінь задоволеності споживача результатами процесу.  

На підставі якісних оцінок логістичного процесу на підприємствах 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення практично неможливо приймати обґрунтовані управлінські 

рішення, тому, що вони розглядаються як попередній етап аналізу, що йде 

перед кількісним аналізом процесу. 

Кількісні показники логістичного процесу на підприємствах 

машинобудування з урахуванням адаптації для економіко-організаційного 

забезпечення поділені на дві групи: абсолютні (показники часу виконання 

процесу, технічні показники, показники вартості і якості) і відносні 

(розраховуються на основі абсолютних показників процесу шляхом 

формування різних відношень між ними). 

Отже, результати проведеного дослідження свідчать про те, що 

логістичний консалтинг є ефективним інструментом адаптації для економіко-

організаційного забезпечення діяльності підприємств машинобудування в 

сучасних умовах господарювання і є основою підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

 

В третьому розділі сформовано систему прийняття управлінських 

рішень щодо удосконалення економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності  підприємств машинобудування; запропоновано наукові 

підходи до розроблення механізму економіко-організаційного забезпечення 

логістичної діяльності підприємства; розроблено стратегію економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності  підприємств 

машинобудування. 

В діяльності будь-якого підприємства машинобудування виникають  

ризикові ситуації, що значно зростають в періоди нестабільного внутрішнього 

чи зовнішнього стану. Ефективними інструментами у прийнятті рішень щодо 

управління ризиками логістичної діяльності підприємств машинобудування є 

аналіз, оцінка та нейтралізація ризиків.  

Запропоновано науково-практичний підхід до управління ризиками 

логістичної діяльності підприємств, який базується на комплексному 

застосуванні економіко-математичних моделей (критєрії Байєса, Лапласа, 

Севіджа, Вальда, Гурвіца) з метою локалізації та нейтралізації негативних 

наслідків ризиків, враховуючи економічні інтереси підприємства та його 

потенціальні можливості та є основою формування умов розвитку 

підприємств і формалізує процес прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

В логістичній діяльності підприємств машинобудування необхідно 

використовувати технологію «блокчейн», яка забезпечує зберігання 

послідовної інформації з ланцюжка блоків транзакцій з високим ступенем 

захисту даних. Завдяки цьому жоден з учасників ланцюжка виробництва та 

поставок не зможе додавати, змінювати або видаляти записи без згоди інших. 

На даний час для того щоб надати клієнту достовірну й повну інформацію про 

стан виробництва і переміщення продукції, використовуються додаткові 
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засоби, які збільшують вартість логістичних процесів. Смарт-контракт 

автоматично забезпечить контроль за дотриманням умов договору і взаємне 

врегулювання, якщо в цьому виникне потреба. 

На основі аналізу проведеної експертної оцінки визначено, що серед 

видів сучасних технологій логістичної діяльності підприємства 

машинобудування можна виділити такі основні: логістичні технології, 

технології управління персоналом, технології маркетингу тощо, 

запропоновано науково-методичний підхід до розроблення механізму 

економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємства, який передбачає системне поєднання організаційно-

економічних засад управління об'єктами і процесами та є основою до 

розроблення стратегічно-орієнтованих напрямів розвитку підприємств 

машинобудування і забезпечити векторально-оптимальні параметри 

діяльності підприємств машинобудування. 

На основі проведеного прогнозування запропоновано стратегію 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, сутність якої полягає у виявленні потенціалу 

внутрішніх ресурсів підприємства і факторів впливу зовнішнього 

середовища, постановці цілей і завдань логістичної діяльності з урахуванням 

економічного та організаційного забезпечення; спрямована на 

диференціацію, лідерство, фокусування та диверсифікацію виробничого 

процесу, на основі прогнозування, що дозволить підприємствам 

машинобудування передбачати та нівелювати негативні виклики середовища. 

Наукові результати дослідження висвітлено у роботах [54, 107, 108, 

109, 116, 117, 118]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації подано нове вирішення важливого наукового завдання 

формування економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, що дозволило сформулювати такі науково-

теоретичні та практичні висновки, які характеризують сутність вирішених 

завдань відповідно до мети дослідження. 

1. Проведене дослідження дозволило удосконалити теоретичний базис 

дослідження шляхом доповнення та встановлення логічних зв‘язків між 

базовими поняттями через уточнення їх сутності «економічне забезпечення», 

«організаційне забезпечення», «економіко-організаційне забезпечення», 

«логістична діяльність підприємств», «економіко-організаційне забезпечення 

логістичної діяльності підприємств», зміст якого полягає у встановленні 

інтегральної характеристики впливу організаційно-економічного 

забезпечення на формування логістичної діяльності підприємства. Це є 

базово-визначальною платформою проведеного дослідження, результатом 

якого має стати  перспективність, доказовість, концептуальність наукових 

поглядів. Результати дослідження дозволяють конкретно в теоретичному 

напрямі обґрунтувати науково-практичні аспекти економіко-організаційного 

забезпечення та формування проблематики логістичної діяльності 

підприємств в економічній думці. 

2. У роботі обґрунтовано методичні аспекти забезпечення логістичної 

діяльності підприємств, які включають науково-теоретичне та практичне 

обґрунтування ключових інструментів дослідження характеру зміни 

результативного показника логістичної діяльності підприємства. 

Застосування цих методичних аспектів дозволяє своєчасно продукувати й 

коригувати дії керівників, є основою для розроблення економіко-

організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств. Сутність 

методичних аспектів забезпечення логістичної діяльності підприємств 
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полягає у перерозподілі функцій управління щодо адаптації нововведень для 

формування ціннісно-орієнтованих напрямів задоволення потреб споживачів 

(рівень обслуговування,  якість та ціни товарів і послуг). 

3. Розроблено методичний підхід до оцінки логістичної діяльності 

підприємств машинобудування, який базується на систематизації етапів 

оцінки складових логістичної діяльності підприємств машинобудування за 

функціональними ознаками, властивостями їх елементів і причинно-

наслідковими зв'язками для формування організаційно-економічного 

забезпечення. Це дозволяє встановити закономірності протікання 

управлінських процесів та є об‘єктивною базою удосконалення логістично-

орієнтованих систем на вітчизняних підприємствах машинобудування. 

4. У дисертації запропоновано науково-практичний підхід до 

управління ризиками логістичної діяльності підприємств, який базується на 

комплексному застосуванні економіко-математичних моделей з метою 

локалізації та нейтралізації негативних наслідків ризиків, з урахуванням 

економічних інтересів підприємства та його потенціальних можливостей. 

Практичним результатом використання даного підходу можна визначити 

об‘єктивні передумови адаптації економічного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування. Наявність результативних 

показників дає можливість формувати відповідні умови розвитку 

підприємств та формалізувати процес прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

5. Запропоновано й  обґрунтовано науково-методичний підхід до 

розроблення механізму економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємства, сутність якого полягає у системному поєднанні 

організаційно-економічних засад управління об'єктами і процесами, якісні та 

кількісні характеристики яких формують орієнтованість, інтегрованість, 

адекватність, стратегічність, адаптивність.  Отримані результати є  основою 

для розроблення стратегічно-орієнтованих напрямів розвитку підприємств 
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машинобудування і забезпечення векторально-оптимальних параметрів 

діяльності підприємств машинобудування. 

6. Результати наукового дослідження дозволили удосконалити 

стратегію формування економіко-організаційного забезпечення логістичної 

діяльності підприємств машинобудування, сутність якої полягає у виявленні 

потенціалу внутрішніх ресурсів підприємства машинобудування та факторів 

впливу зовнішнього середовища, у постановці цілей і завдань логістичної 

діяльності з урахуванням економічного та організаційного забезпечення; яка 

спрямована на диференціацію, лідерство, фокусування та диверсифікацію 

виробничого процесу. Усе це дозволить підприємствам машинобудування в 

стратегічній перспективі передбачати та нівелювати негативні виклики 

середовища на їх діяльність. 
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Додаток А 

Історичні аспекти розвитку логістики 

 

На думку переважної більшості вчених і дослідників, термін 

"логістика" походить від грецького слова й означає "мистецтво обчислювати, 

міркувати". Відомо, що в Древній Греції на службі перебувало десять 

логістів, що займалися державними обчисленнями (розрахунками). У період 

існування Римської імперії на державній службі в римлян також були 

служителі, що носили титул логіста. Основною функцією логістів був 

розподіл продуктів харчування.Однак джерела виникнення логістики ідуть 

глибоко корінням в історію. Останні археологічні дослідження закордонних 

учених однозначно підтверджують це. От один із багатьох, що заслуговує 

особливої уваги показовий факт. У 1928 р. плуг сірійського землероба 

натрапив на камінь, під яким виявився склеп із древньою керамікою. Навряд 

чи той землероб усвідомлював цінність свого відкриття. Довідавшись про 

випадкову знахідку, на те місце в наступному році приїхали французькі 

археологи. Незабаром був знайдений напис, що дозволив археологам 

визначити, руїни якого міста перебувають під землею. Це був Угаріт, одне з 

найважливіших древніх міст Близького Сходу. А самі документи були 

датовані XIV століттям до н.е. 

Процвітання Угаріта було пов'язано не тільки з його вдалим 

географічним розташуванням, але й з розвитком науки. Про це свідчать 

знайдені серед руїн Угаріта тисячі глиняних табличок з записом різного роду 

документів. У їхньому числі господарські, дипломатичні, юридичні й 

економічні документи, що були записані на восьми мовах з використанням 

п'яти видів письменності. Сучасна розшифровка, зокрема економічних 

документів, ясно свідчить про існування в той далекий час логістики як 

науки про переміщення продуктів і безлічі товарів усередині самого міста й 

між містами суміжних держав по суші і морськими шляхами. 
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Однак сьогодні у переважній більшості наукових статей, навчальних 

посібників і підручників поява і розвиток логістики розглядається в 

історичному ракурсі як складова частина військового мистецтва, а точніше, 

як військова наука. Розглянемо коротко основні віхи становлення логістики 

як військової науки. 

Сьогодні в історичних дослідженнях дуже багато написане про 

Візантію. Ретельне вивчення цих матеріалів змушує звернути увагу на час 

правління імператора Лева VI, що приходиться на 866-912 pp. н.е. 

Зазначений період у розвитку Візантії відомий, зокрема, сильною армією й 

розквітом військового мистецтва. Військові перемоги імператора Лева VI 

зв'язують із умілим переміщенням і матеріально- технічним постачанням 

військ, які здійснювалися на основі використання правил і принципів 

логістики. Тоді вважалося, що завданнями логістики є озброєння армії, 

постачання її військовим майном, своєчасна турбота про її потреби й, 

відповідно, підготовка кожного акту військового походу. 

Якщо далі розглядати історичні події, то слід звернутися до періоду, 

коли відбувалася визвольна війна (1775-1783 pp.) тринадцяти англійських 

колоній, у ході якої була створена незалежна держава США. Тут у плані 

вивчення розвитку логістики корисним у пізнавальному плані є наступний 

факт. У розпал війни в складі британської армії на американському 

континенті діяло понад 11 900 бойових загонів. Природно те, що ці загони 

перебували в підпорядкуванні британського уряду, а це значить, що продукти 

харчування, обмундирування, боєприпаси доставлялися безпосередньо з 

Англії. Хід війни, принаймні, перші шість років, визначався поганим 

матеріально-технічним забезпеченням англійських військ. Сьогодні військові 

аналітики вказують основну причину поразки Англії в цій війні – незнання 

воєначальниками принципів логістики, що на той час призвело до 

незадовільної організації постачання військ як продовольством, так і 

військовою амуніцією. Інакше кажучи, на рівні уряду Англії в забезпеченні 
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своїх військ у період проведення військової кампанії логістика практично "не 

працювала". 

Звичайно, військове керівництво армій різних країн до логістики 

ставилося по-різному: одні її не приймали й вважали, що ефективність 

ведення бойових операцій залежить від таланта полководця, інші вбачали в 

логістиці раціональне зерно удосконалювання військового мистецтва. 

Приміром, наприкінці XVII століття у французькій армії була організована 

нова структура штабу, що включала посаду старшого маршала з логістики. 

Старший маршал з логістики відповідав за постачання, транспортування, 

вибір місця розташування табору при здійсненні маршу армією. 

Військовий теоретик XIX ст. Антуан Анрі Жоміні (1779-1869 pp.) 

виділив саме логістику як один з основних інструментів успіху ведення 

військами бойових дій. У своїх фундаментальних роботах він визначив 

логістику як "практичне мистецтво руху військами". 

Вивчивши величезний досвід проведення бойових операцій, Жоміні 

стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але й досить 

широке коло питань, куди входять планування, управління, постачання й 

визначення місць дислокації військ, а також будівництво мостів, доріг й ін. 

Середина XIX – початок XX ст. ознаменовані закінченням формування 

й становленням логістики як військової науки. Вона використовувалася при 

веденні військових кампаній багатьма видатними воєначальниками й 

полководцями. Логістика скорила розум багатьох командирів різних рівнів. 

Так, всім кадровим військовим відоме відношення до логістики М.В. Фрунзе, 

що дуже чітко розумів тверду залежність між своєчасним й якісним 

постачанням армії і її високою бойовою готовністю. Він стверджував, що 

"без самої ретельної, заснованої на точних математичних розрахунках, 

організації тилу, без налагодження правильного забезпечення фронту всім 

тим, що йому необхідно для ведення військових операцій, без самого точного 

обліку перевезень, що забезпечують тилове постачання ... немислимо ніяке 

скільки-небудь правильне, розумне ведення великих військових операцій". 
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Особливо бурхливий практичний розвиток логістика одержала під час 

другої світової війни. Варто вказати, що тут великих успіхів досягла 

американська армія. Завдяки чіткій взаємодії військово-промислового 

комплексу (ВПК), транспортної системи й баз постачання вдалося 

організувати стійке постачання американських військ зброєю й військовою 

амуніцією. Успішному рішенню цього складного завдання сприяло 

застосування прогресивних контейнерних і пакетних перевезень. Вони ж 

принесли відчутну користь американським військам й у період війни у 

В'єтнамі. Не можна не відзначити також те, що ВПК США високою 

ефективністю функціонування також був зобов'язаний застосуванню у 

виробництві бойової техніки принципів і правил логістики. Наприклад, 

спроектована Чарльзом Соренсоном конвеєрна лінія з виробництва літаків-

бомбардувальників В-24 Liberator дозволяла випускати один літак на годину 

завдяки використанню методів логістики по управлінню запасами, 

сировиною та вузлами і агрегатами, якими комплектувалися літаки. 

Прикладів використання логістики в управлінні військами і їхнім 

матеріально-технічним забезпеченням під час Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 pp., в'єтнамо-американської й радянсько-афганської війн, а також у 

господарській діяльності людини можна навести безліч. Однак це не дасть 

відповідь на питання: "А що ж лежить в основі логістики й завдяки чому вона 

може так ефективно вирішувати завдання як управлінського характеру, так і 

планування, розподілу, забезпечення?". (ел. ресурс : 

https://textbook.com.ua/logistika/1473450861/s-2) 

 

https://textbook.com.ua/logistika/1473450861/s-2
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Додаток Б 

 

Види логістики 

Види логістики класифікують за рядом ознак: 

1. За масштабами розроблюваних проблем виділяють такі рівні 

логістики: 

- макрологістику; 

- мікрологістику. 

Деякі автори розглядають ще мезологістику та металогістику. 

Макрологістика досліджує процеси, що проходять на 

загальнонаціональному і міждержавному рівні. Макрологістика — 

проведення національної або глобальної логістичної стратегії, що спрямована 

на формування стійких торгово-економічних зв'язків між окремими країнами 

та регіонами. Прикладами глобальної логістичної стратегії є угоди про 

створення регіональних міжнародних організацій (ЄС, СНД, АСЕАН, 

НАФТА та інших), згідно з якими спрощуються або скасовуються митні 

формальності, впроваджуються загальні стандарти та інше. 

Мезологістика розглядає процеси, які протікають на регіональному 

рівні та у повних ланцюгах поставок від добування сировини до споживання. 

Металогістика стосується груп підприємств, об'єднаних загальними 

цілями щодо оптимізації господарських зв'язків. 

Мікрологістика розглядає проблеми управління логістичними 

потоками на рівні окремого підприємства. Окрім внутрішньовиробничих, 

мікрологістика охоплює логістичні процеси між підприємством та його 

постачальниками, споживачами, транспортними фірмами, посередниками 

тощо. 

Згідно з іншим підходом: мікро — рівень підприємства; мезо — 

область; макро — рівень держави; мега — рівень регіону світу або 

інтеграційного угрупування, наприклад, єврологістика; мета рівень — 

глобальна логістика. 
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2. За зонами управління логістика підприємства поділяється на: 

- зовнішню (займається питаннями управління потоками, які виходять 

за межі підприємства, але перебувають у сфері його впливу); 

- внутрішню (спрямована на управління потоковими процесами в 

межах підприємства). 

3. За функціональними областями логістика поділяється на: 

- закупівельну (постачання); 

- виробничу (виробничих процесів); 

- збутову (розподільну). 

Закупівельна логістика вирішує питання, що належать до сфери 

забезпечення підприємства необхідними ресурсами. 

Виробнича логістика охоплює питання з управління переміщенням та 

зберіганням ресурсів безпосередньо в процесі виробництва. 

Збутова логістика пов'язана із управлінням потоком товарів від 

виробника до споживача. 

4. За змістом логістичних операцій розрізняють транспортну, складську 

логістику, логістику запасів, інформаційну, фінансову логістику. 

5. За сферами господарської діяльності виділяють такі види логістики: 

виробничих підприємств; промислову; будівельну; агрологістику; 

комерційну (торговельну); митну; банківську; освітню; логістику послуг 

(туризму, побутового обслуговування тощо); логістику рециклювання 

(утилізації, повернення тари) та ін. 

Актуальність використання логістики удосконаленні господарської 

діяльності підприємств України 

Тенденції світового економічного розвитку призводять до зростання 

вимог до ефективності діяльності підприємств, що пов'язані з активізацією їх 

асортиментної політики, скороченням життєвий цикл товарів, ускладненням 

прогнозування попиту, збільшенням складських та транспортних витрат. 

Тому все більш актуальним стає раціональне планування виробництва та 

збуту, що зорієнтовані на задоволення попиту з мінімальними витратами, 
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посилення координації між взаємопов'язаними видами діяльності. Вирішення 

цих завдань потребує розвинутої логістики, наявності компетентного 

логістичного менеджменту. Логістичний підхід до управління бізнесом стає 

головною складовою його конкурентоспроможності. Західні фахівці в 

області логістики вважають, що компанії, які досягли в логістиці світових 

стандартів, здатні отримувати конкурентні переваги за рахунок постійного 

вдосконалення якості обслуговування клієнтів. Це шлях, яким ідуть всі 

розвинуті країни та провідні компанії світу. 

Логістика сприяє ефективному розвитку підприємства завдяки вибору 

відповідної логістичної стратегії; формуванню адекватної логістичної 

системи; раціональній організації логістичного процесу на підприємстві; 

розв'язанню проблем міжфункціональної та міжорганізаційної координації та 

інтеграції. 

Ефективність логістики яскраво ілюструє класичний приклад. 

Будівельне устаткування складно транспортувати, воно великих розмірів і не 

вміщується в контейнери. Це істотно збільшує вартість транспортування. 

Фірма-виробник устаткування, застосовуючи інтегрований логістичний 

підхід до управління, вирішила проблему скорочення витрат на 

транспортування своєї продукції шляхом координації діяльності та 

погодження інтересів виконавців на різних стадіях проходження продукту. 

На етапі проектування будівельне устаткування було сконструйовано так, що 

деякі його деталі можна було зняти й укласти так, щоб вийшов ідеальний 

прямокутник, який легко вміщується в контейнер і штабелюється. 

Вже практично доведено [35; 78], що економічний ефект від 

застосування логістичного підходу до управління потоками ресурсів містить 

такі складові: 

- скорочення запасів на всьому шляху логістичного потоку (від 30 до 

70%) за рахунок високого ступеня погодженості дій учасників логістичних 

процесів, підвищення надійності поставок, раціональності розподілу запасів 

тощо; 
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- скорочення часу проходження товарів по логістичному ланцюгу. Так 

в західних країнах безпосередньо на виробництво товару витрачається лише 

від 2% до 5% сумарного часу, більше 95% часу використовується на 

проходження його каналами поставки (транспортування та зберігання). 

Скорочення цієї складової дозволить прискорити оборотність капіталу, 

покращити обслуговування споживачів; 

- зниження транспортних витрат (на 30-50%) шляхом оптимізації 

маршрутів та графіків руху транспорту; 

- скорочення витрат ручної праці на операції з вантажем завдяки 

застосуванню однотипних засобів механізації, однакової тари, аналогічних 

технологічних прийомів вантажопереробки в усіх ланках логістичного 

ланцюга. 

Сукупний економічний ефект від використання логістики, як правило, 

перевищує суму ефектів від покращення перерахованих показників завдяки 

інтегративним властивостям логістичних систем. 

Про ефективність застосування логістики свідчить закордонний досвід. 

За даними Європейської логістичної асоціації та Національної ради з 

управління фізичним розподілом США впровадження логістичного підходу 

дає можливість на 10-30% знизити собівартість продукції та на 30-70% 

скоротити обсяги матеріально-технічних запасів. 

Зокрема, на підприємствах "Форд", "Дженерал Моторз" впровадження 

логістичного підходу дозволило зменшити рівень запасів на 40%, у фірмі 

"Ксерокс" — у два рази. З досвіду провідних західних компаній відомо, що 

скорочення на 1% витрат на виконання логістичних функцій еквівалентне 

10%-му зростання обсягів продажу [60]. В окремих зарубіжних фірмах 

витрати на логістику зазвичай коливаються в межах 5-35% від обсягу 

продажу в залежності від типу бізнесу, географічного масштабу діяльності і 

співвідношення вагових та цінових характеристик матеріалів і продукції [24]. 

Затрати на логістику, як правило, складають одну з найвагоміших статей 

витрат, що пов'язані з веденням бізнесу. 
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Концепція логістики набуває все ширшого використання у вищих 

ешелонах управління компаніями, покладається в основу ділової стратегії 

фірм та використовується як знаряддя у конкурентній боротьбі. Сьогодні 

складно уявити повноцінне виробництво або маркетинг без логістичної 

підтримки. Більшість споживачів в розвинутих країнах світу вже давно 

сприймають високу якість логістики як належне. 

Розглянемо стан розвитку логістичної діяльності та логістичного 

забезпечення в Україні. Вважається, що в Україні концепція логістики 

отримала розповсюдження починаючи з 1990-х років. В 2006 році в Києві 

відбувся 1-й Міжнародний форум "Логістика в Україні", на якому виступали 

логісти-практики з підприємств "Сармат", "Чумак", "УВК", "Київстар", 

"Крафт фудс Україна", "Тетра пак", "АВК" та інші. Видається ряд 

спеціалізованих журналів. На організацію логістичного процесу на 

вітчизняних промислових підприємствах щорічно витрачається від 10 млрд. 

дол. США. За підрахунками Української логістичної асоціації, в Україні на 

перевезення, зберігання продукції та сировини підприємства витрачають 15 

% ВВП (для порівняння, — в ЄС і США логістичні витрати становлять 12-16 

%, у Китаї — 26 %, в Японії — 6 %). За даними експертних оцінок, в Україні 

70 % логістичних витрат припадає на транспорт (7 млрд. дол. США), 25 % — 

складське зберігання (2,5 млрд. дол. США), близько 5 % — управління 

логістичними потоками (0,5 млрд. дол. США). Експертами Української 

логістичної асоціації було проведено опитування серед логістичних 

операторів стосовно способів організації логістики на українських 

підприємствах [154]. Результати опитування представлено на рис. 1.1. 

 

Ситуація в Україні відрізняється від західних підприємств. На 

українському ринку за принципом автономної логістики працює близько 10 

% підприємств. В основному це компанії, які володіють власними складами 

та автопарком. Навіть великі міжнародні компанії, які вийшли на 

український ринок у 1990-х роках, ще донедавна намагались самостійно 
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здійснювати логістичне управління діяльністю, оскільки існував цілий ряд 

об'єктивних причин: відсутність логістичних операторів, складських 

приміщень класів А і В, нерозвинений ринок автоперевезень. З часом 

ситуація на українському ринку почала змінюватись, й більшість іноземних 

підприємств поступово почали передавати частину логістичних функцій на 

аутсорсинг. 

На сучасному етапі в логістичній діяльності українських підприємств 

аутсорсинг займає досить вагому частку. Спостерігається також стабільне 

збагачення спектра сервісу, що надається постачальниками логістичних 

послуг. 

Логістичний аутсорсинг діяльності машинобудівних підприємств 

представлений в Україні близько 50 професійними логістичними 

операторами, зокрема такими компаніями як: "Група Берег", "Карго-Сервю", 

"Комора С", "УВК", "ТБН Логістик", "Фордон", "УЛС", "ЄВ-РОСИБ-

Логістика", "Укрпродукт-Логістик", "Ост-Вест Экспресс", "Ін-Тайм". Із 

входженням України у СОТ на український ринок почалась експансія 

міжнародних логістичних компаній, які активно розвивають свою діяльність, 

середа яких: "ASTRA", "DHL", "FedEx", "Fiege", "Ups", "Kuehne&Nagel", 

"Raben", "Schenker Ukraine", "Maersk Logistics Україна", "FM Logistic", 

"Revival Express". 70-80 % цих логістичних компаній — це 

вузькоспеціалізовані посередники, що займаються транспортуванням, 

експедицією, складуванням, митним оформленням, вантажопереробкою та 

ін. Протягом останніх трьох років в Україні почав формуватись і ринок 

комплексної логістики. 

За підсумками національного рейтингу "Logistics Award Ukraine — 

20II" були визнані наступні компанії переможці різних логістичних 

номінацій: у номінації "Кращий логістичний провайдер" — TOB "Рабен 

Україна", TOB "Комора-С"; у номінації "Кращий постачальник ІТ-рішень в 

управлінні ланцюгами постачань" — ПП "Українські інтелектуальні 

технології"; у номінації "Краще IT-рішення для складу" — TOB "Квантум 
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Інтернешенел"; в номінації "Краща консалтингова компанія" — TOB "КТС 

Плюс"; у номінації "Кращий логістичний оператор контейнерних перевезень" 

— "Uni Laman Group"; у номінації "Кращий складської оператор" — TOB 

"Комора-С"; у номінації "Краща транспортно-експедиційна компанія" — 

TOB "Рабен Україна", AT "ДПД Україна"; у номінації "Кращий виробник 

складського та спеціалізованого обладнання" — "Schoeller Arca Systems"; у 

номінації "Кращий персонал в логістиці" — AT "ДЦЦ Україна". 

В Україні аутсорсинг розвивається не так активно як за кордоном, що 

пояснюється цілою низкою причин, найпоширенішими серед яких є 

недотримання прийнятих зобов'язань щодо рівня обслуговування; відсутність 

стратегічного бачення серед управлінського персоналу; складність у 

досягненні зниження витрат; зростання цін після встановлення співпраці; 

зниження можливості впливу і контролю щодо функцій, які передаються 

логістичному провайдеру; відсутність консультативних можливостей, які 

спираються на знання, тощо. 

Однак, можна відзначити й приклади ефективного використання 

аутсорсингу у сфері логістики на українському ринку. В Україні 

спостерігається тенденція до створення потужних компаній, які 

спеціалізуються на наданні послуг у сфері збереження та переробки вантажів 

(митні та складські термінали). В Європі така послуга існує на достатньо 

високому рівні: загалом існує багато потужних складських терміналів 

місткістю 50-60 тис. палето-місць. В Україні в подібних послугах зацікавлені 

підприємства таких міст як: Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, 

Львів, а також морські порти. Водночас, пропозиція логістичних послуг із 

збереження та переробки вантажів є недостатньою. 

Варто відзначити значний потенціал вітчизняного ринку логістичних 

послуг. Особливо актуального значення набуває практичне впровадження 

процесів логістизації на машинобудівних підприємствах, що забезпечить 

зниження витрат виробничого, складського, транспортно-експедиторського 

та збутового характеру. 
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Промислові підприємства України найбільше використовують 

складські та транспортно-експедиторські аутсорсингові логістичні послуги. 

Складська система виступає інтегрованою частиною будь-якої логістичної 

системи, а склади — основною ланкою між виробниками і споживачами. На 

сьогодні український ринок складської нерухомості, за оцінками 

консультантів і девелоперів, є одним із найперспективніших напрямів 

розвитку ринку нерухомості. Попит на якісні складські приміщення значно 

перевищує пропозицію на ринку. 

Підтвердженням актуальності впровадження логістичного підходу на 

українських підприємствах можуть бути тенденції, які прослідковуються в 

результаті аналізу офіційних статистичних даних: 

- зменшення прибутковості вітчизняних підприємств та висока питома 

вага збиткових підприємств; 

- зменшення прибутку через утримання надлишкових матеріальних 

запасів. 

Потенціал логістики дозволить будь-якому підприємству досягти 

суттєвого скорочення витрат зважаючи на те, що за оцінками фахівців, 

питома вага логістичних витрат в собівартості продукції в Україні сягає 

близько 40%. Однак є ряд труднощів, що заважають розвитку логістики в 

Україні: 

- нестача організованих оптових товарних ринків; 

- недостатній рівень розвитку систем зв'язку і телекомунікацій; 

- нестача фахівців відповідної кваліфікації; 

- поганий стан автомобільних доріг; 

- недостатня кількість вантажних терміналів, а також їх низький 

техніко-технологічний рівень; 

- високий ступінь фізичного і морального зносу рухомого складу 

транспорту; 

- слабкий рівень механізації і автоматизації складських робіт; 
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- недостатнє виробництво сучасної тари і упаковки тощо. 

Сприятливими факторами розвитку логістики в Україні виступають: 

- вигідне географічне положення України; 

- зростання обсягів роздрібної та оптової торгівлі; 

- перевищення попиту над пропозицією логістичних послуг; 

- велика ємність ринку логістичних послуг; 

- вихід на ринок України міжнародних торгових операторів, що 

використовують логістичні послуги; 

- низькі витрати будівництва складських приміщень у порівнянні з 

інших об'єктів нерухомості тощо. 

За індексом ефективності логістики LPI-2012 (Logistics Performance 

Index) Україна знаходилася в рейтингу 2012 року на 66 місці серед 155 країн 

[186]. 

Таким чином, ефективність функціонування вітчизняної економіки 

значною мірою залежить від рівня розвитку логістичної інфраструктури, 

логістичного аутсорсингу та ступеня відповідності виконуваних логістичних 

функцій й операцій міжнародним стандартам і нормам. Відповідність 

виконуваних логістичних функцій міжнародним стандартам сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності української продукції, створенню 

сприятливих умов для її експорту, інтеграції вітчизняних підприємств до 

світового ринку тощо. 
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Додаток В 

Логістична концепція організації виробництва включає в себе 

основні положення 

 

Логістична концепція організації виробництва 

відмова від надлишкових запасів

 відмова від завищеного часу на виконання основних і

транспортно-складських операцій

 відмова від виготовлення продукції, на яку немає 

замовлення покупців

 обов'язкове усунення браку

усунення нераціональних внутрішньозаводських 

перевезень

Зміст концептуальних положень свідчить про тому, що традиційна концепція 

організації виробництва найбільш прийнятна для умов «ринку продавця», в той 

час як логістична концепція - для умов «ринку покупця»
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Додаток Г 

 

Приватне акціонерне товариство «Куп’янський машинобудівний 

завод» 

Адреси: 63700, Харківська обл., Місто Куп'янськ, вул.Студентська, 

будинок 38 

 

 Завод займається виробництвом металовиробів і металообробкою 

(здатний виконувати координатно-розточувальні, зуборізні, довбальні, 

шліфувальні та зварювальні роботи, обробку на карусельних верстатах, 

термообробку і гнуття металу), виготовляє обладнання для заводів з 

переробки цукрових буряків та виробництва цукру, елементи шахтного 

кріплення, чавунне  лиття різної конфігурації і складності. 

 Підприємство було створено в ході індустріалізації відповідно до 

третього п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР.  У 

зв'язку з необхідністю забезпечити потреби побудованого в 1937 році 

цукрового заводу та інших підприємств цукрової промисловості, в 1939 році 

побудовані в 1933 - 1935 рр.  майстерні знаходився в Куп'янську ремісничого 

училища (до цього часу мали слюсарно-токарне, ковальська і ливарна 

відділення) були перетворені в Куп'янські механоремонтного майстерні 

всесоюзного тресту «Союзсахремснаб» головного управління цукрової 

промисловості «Главсахар». 

 Після початку Великої Вітчизняної війни тут ремонтували техніку і 

виготовляли запчастини для РККА.  В ході бойових дій і німецької 

оккупацііпредпріятіе постраждало, але після закінчення бойових дій 

відповідно до четвертим п'ятирічним планом відновлення і розвитку 

народного господарства СССР було відновлено і розширено. 

 У перші повоєнні роки майстерні виготовляли в основному 

сільгоспмашини, сельхозінструмент і металовироби, необхідні для 

відновлення сільського господарства Харківської області. 
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 У 1955 році на базі майстерень був створений Куп'янський механічний 

завод (в 1958 році отримав нове найменування - Куп'янський 

машинобудівний завод). 

 За радянських часів завод спеціалізувався на виробництві та ремонті 

устаткування для цукрової промисловості та входив в число провідних 

підприємств міста. 

 У травні 1995 року Кабінет міністрів України включив завод до 

переліку підприємств, що підлягають приватизації протягом 1995 року, в 

подальшому державне підприємство було перетворено у відкрите акціонерне 

товариство. 

 У 2002 році завод виробив продукції на 2 млн. грн., в 2003 році 

збільшив обсяги виробництва на 20%.  До початку 2004 року основний 

спеціалізацією КМЗ залишалося виробництво обладнання для підприємств 

цукрової промисловості. 
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Продовження дод. Г 

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний 

завод» 

Адреса: 49052 Україна, Дніпро, вул. Щепкіна, 53. Тел.: +38(056)370-28-

19, Факс: +38(056)371-03-58, +380(562)42-22-10. Е-mail: daz@sbit.dp.ua, 

aodaz@a-teleport.com, http://www.aodaz.com.ua 

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний 

завод»— підприємство авіабудівного комплексу, єдиний в Україні виробник 

гідравліки гірництва, зокрема для механізованих комплексів, очисних і 

прохідницьких комбайнів. Виробляє гідророзподілювачі (ручні та 

дистанційні), гідростійки, гідроклапани і гідрозамки, які застосовуються на 

всіх шахтах України, а також у країнах ближнього зарубіжжя. Розташований 

у Чечелівському районі Дніпропетровська. 

Засноване в 1926 році, підприємство виросло в найбільшого 

українського виробника авіаційних агрегатів, які використовуються у 

військовому і цивільному літакобудуванні. Сьогодні це потужне 

високотехнологічне і мобільне виробництво, що забезпечує повний цикл 

виготовлення авіаційних агрегатів, керуючої шахтної гідравліки і 

спеціальних електроприводів. Якість і надійність виробів, що випускаються 

забезпечуються конструкторсько-технологічним потенціалом заводу і 

гарантовані системою контролю якості, сертифікованою по стандарту ДСТУ 

ISO 9002. 

Підприємство виготовляє у повному циклі авіаційні агрегати, що 

використовуються у вітчізняному військовому цивільному літакобудуванні, 

керуючі шахтну гідравлику, спеціальні електроприлади, побутову 

електротехніку. 

На території заводу знаходяться такі виробництва: 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://www.aodaz.com.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
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Продовження дод. Г 

 

 Перше займається виготовленням агрегатів високого тиску та 

гідроапаратури. Воно об'єднує всі служби та цеха, що необхідні для 

повного технологічного циклу виробництва найскладніших виробів: 

починаючи з ливарного цеху, цеху хіміко-термічної обробки деталей до 

цеху збирання готових виробів у пиловологоконтролюємих приміщеннях 

та випробування їх на спеціальних стендах. 

 Друге виробництво випускає широку гаму відцентрових насосів, 

що знайшли своє застосування у всіх літаючих апаратах, що 

випускаються у країнах СНД. 

 Третє виробництво — це виробництво широкої гами 

електродвигунів та товарів народного вжитку (пилососи, 

електропобутовий інструмент тощо). 

Завод оснащений обладнанням відомих 

фірм Італії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, значна частина якого — 

обчислювальні центри з ЧПУ, що дозволяють виробляти деталі з 

жаростійких та нержавіючих сталей, кольорових металів. 

Підприємство має розвинене електротехнічне виробництво, обладнання 

для виробництва деталей з пластмас та гуми, володіє достатніми 

гальванічними та литтєвими потужностями, має інструментальне 

виробництво, що виготовляє високоякісний інструмент для обробки 

високолегованих, жаростійких та нержавіючих сталей. 

В рамках конверсійної програми у 1993 році підприємство налагодило 

випуск гідроемульсійної апаратури наступного асортименту: РСД-005, Эра-

32, ГВТН-10У, КГУ-3У, МК97, МК98. 

Дана гідроапаратура знайшла своє застосування у: 

 кріплення механізоване 1МТ, 2 МТ, комплекс КМТ; 

 кріплення механізоване КД-80; 

 кріплення КГУ; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
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Продовження дод. Г 

 

 кріплення механізоване, комплекс КД-98,МК-98А (секції); 

 кріплення посадочні «Спутник», ПГС; 

 агрегати очисні 1АНЩМ, 2АНЩМ, 2АНЩК(кріплення). 

Підприємство забезпечує своєю продукцією всі вуглевидобувні ВО, а 

також Дружківський, Свердловський та Каменськ-Шахтинський 

машинобудівні заводи. 

Виробничі потужності і технологічні можливості дозволили розширити 

номенклатуру виробляємої продукції та налагодити співробітництво з такими 

крупними підприємствами України як: «Мотор-Січ», «Завод ім. Малишева», 

«АвтоЗАЗ-DAEWOO», «Укрзалізниця» тощо. 

Більше 40 років Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський 

агрегатний завод» залишається найбільшим вітчизняним виробником 

пилососів відомої марки «Ракета». Підвищуючи якість та вдосконалюючи 

споживчі властивості своєї продукції, ВАТ «ДАЗ» у 1999 році випустив дві 

нові моделі пилососів: «Ракета 30М» та «Ракета 40», а у 2000 р. ще дві 

моделі — «Ракета 35» та «Ракета 45», які зараз успішно знаходять свого 

споживача. У планах підприємства — підготовка до випуску вітчизняного 

пилососа вологого прибирання. 

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний 

завод»розробив ряд нових перспективних проектів разом з чеськими, 

італійськими та сінгапурськими партнерами по випуску побутової техніки та 

гумотехнічних виробів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
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Приватне акціонерне товариство «Полтавський машинобудівний 

завод» 

 

Адреса: 36007, Полтавська область, м Полтава, вулиця Маршала 

Бірюзова, 27 

 Виробництво: обладнання для переробки м'яса та птиці;  

газонаповнювальна компресорна станція для заправки автомобілів (метан);  

запчастини.  М'ясорізки, установки для стерилізації м'ясної сировини, 

зараженого патогенними мікроорганізмами і визнаного санітарним 

контролем умовно-придатним для вживання тільки після стерилізації 

 Підприємство було введено в експлуатацію в 1951 році як полтавський 

машинобудівний завод м'ясного обладнання. 

 Вже в 1952 році завод відправив першу продукцію в інші міста: 

генератор для виробництва морозива в Калугу, п'ять пароутворювачів для 

виробництва технологічної пари на підприємства БССР і конвеєрну 

установку для механічної обробки птиці в Воронеж. 

 У 1986 році в результаті об'єднання полтавського заводу м'ясного 

обладнання та полтавського заводу "Продмаш" було створено виробниче 

об'єднання "Полтавамаш", спеціалізацією якого стало створення і 

виробництво технологічного обладнання для м'ясопереробної промисловості 

[3].  Головним підприємством став полтавський завод м'ясного обладнання, 

також до складу виробничого об'єднання увійшли Карлівський механічний 

завод, Карлівський машинобудівний завод і Хорольський механічний завод. 

 Станом на початок 1989 року, підприємство випускало понад 100 

найменувань продукції, в основному - машини для теплової обробки птиці і 

обладнання для переробки м'яса.  Крім того, завод виготовляв товари 

народного споживання - автомобільні гаражі, телевізійні антени і дитячі 

іграшки.  Випускає оборудование використовували м'ясокомбінати і 

птахофабрики всіх республік СРСР, а також підприємства НРБ, Куби і МНР.   
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Частина продукції, що випускається відповідала світовим зразкам, 

проте для випуску якісно нового технологічного обладнання потрібно 

провести технічне переозброєння підприємства. 

 На балансі підприємства перебували об'єкти соціальної 

інфраструктури: гуртожитки і їдальня на 300 місць. 

 Після проголошення незалежності України завод був перетворений у 

відкрите акціонерне товариство і частково змінив асортимент продукції, що 

випускається [4]. 

 2004 рік «Полтавамаш» закінчив з чистим прибутком 1,2 млн. Гривень, 

збільшивши обсяги виробництва в порівнянних цінах на 3% в порівнянні з 

2003 роком (до 10,9 млн. Гривень), однак у зв'язку з подорожчанням 

енергоносіїв, металу, комплектуючих  деталей і скороченням попиту на 

продукцію підприємства скоротив виробництво в 2005 році на 8% в 

порівнянних цінах (до 10,028 млн. гривень). 

 У 2005 році завод випускав більше 200 видів технологічного 

обладнання для птахо і м'ясопереробки, в тому числі обладнання для 

переробки птиці та забою худоби, для переробки відходів і конфіскатів, для 

переробки кишок і виробництва тваринних жирів, а також теплоенергетичне 

обладнання, в тому числі різні  котли (для переробки кормів, пастеризації 

молока, гарячого водопостачання та опалення з використанням бойлера) і 

більше 90 найменувань товарів народного споживання. 

 18 липня 2006 року "Полтавамаш" продав частину комплексу будівель 

підприємства загальною площею 22 тис. М² однієї з найбільших українських 

мереж роздрібної торгівлі "Велика Кишеня". 

 У 2008 році завод розробив і освоїв випуск нового зразка 

технологічного обладнання - блокорізки ФБМ, а також здійснив оновлення 

виробничих потужностей: були реконструйовані цехи і заводська кузня,  
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встановлені п'ять нових токарних верстатів і проведена модернізація 

одного токарного верстата з ЧПУ. 

 У січні 2009 року начальник виробництва "Полтавамаш" І.Храменков 

повідомив в інтерв'ю, що підприємство здатне виробляти 250 найменувань 

технологічного обладнання та запасних частин, а також розробляє ще кілька 

зразків (пізніше, 5 вересня 2009 року на організованій міністерством 

промислової політики України виставці "Техніка та обладнання для 

сільськогосподарських обслуговуючий КООПЕРАТИВіВ" завод представив 

електропилку К7  -ФПТ, універсальну машину для обробки кишок ФОК, 

дзига К7-ФВП-82, центрифугу К7-ФЦЛ-100М50, монорельс К7-ФЦУ / 1-11 

та верстат для утримання свиней К7-ЗС). 

 На початку липня 2010 року на сесії Полтавської міської ради було 

затверджено рішення про передачу гуртожитків ВАТ "Полтавамаш" в 

комунальну власність міста. 

 У 2012-2013 роки підприємство інвестувало кошти в технологічне 

переозброєння - були куплені п'ять металообробних центрів японського 

виробництва, перші три з яких були введені в експлуатацію протягом 2013 

року. 

 Станом на початок 2014 року, завод входив до переліку провідних 

промислових підприємств Полтави і був одним з головних виробників 

технологічного обладнання для м'ясопереробної промисловості на території 

України. 

 У першому півріччі 2016 року господарський стан підприємства 

ускладнилося, завод скоротив обсяги виробництва на 29,4% 



246 

Продовження дод. Г 

Акціонерне товариство «Харківський машинобудівний завод 

«СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

61001, м. Харків, вул.. Світло Шахтаря, 4/6 

АТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" - Флагман 

вітчизняного вугільного конвеєробудування. 

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" - одне із 

найстаріших машинобудівних підприємств вугільної галузі. Протягом 

десятиліть завод був монопольним виробником потужних шахтних скребкових 

конвеєрів в колишньому СРСР, за цей час завод накопичив унікальний досвід в 

області проектування продукції і розробки технології її виготовлення. 

На сьогоднішній день на чолі підприємства стоїть злагоджений колектив 

керівників, очолюваний Геннадієм Васильовичем Висоцьким - одним із 

організаторів сучасного вугільного машинобудування України, дійсним членом 

Української Академії наук, відзначеним багатьма державними нагородами. 

Сьогодні основною продукцією одного із провідних підприємств 

гірничого машинобудування України ВАТ "ХМЗ "Світло шахтаря" є вибійні 

скребкові конвеєри, скребкові перевантажувачі, шахтні дробарки, середні і легкі 

скребкові конвеєри для проходки і роботи у допоміжних виробках, запобіжні 

гідравлічні муфти, вибухобезпечні головні акумуляторні світильники, в тому 

числі оснащені метансигналізаторами, фари для електровозів і 

навантажувальних машин, товари народного споживання. 

Вироби, які випускаються підприємством, експлуатуються в 

найрізноманітніших виробничих і кліматичних умовах: у вугільній, сланцевій, 

калійній та інших галузях промисловості, охоплюючи весь діапазон 

гірничотехнічних умов шахт і рудників, які добувають корисні копалини з 

застосуванням механізованих комплексів з гідравлічними механізованими 

кріпленнями і добувними комбайнами, що випускаються в Україні та інших 

країнах СНД і дальнього зарубіжжя. 
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Головна перевага продукції заводу "Світло шахтаря" - перевірена часом 

надійність и висока якість. Завод має виробничу базу, здатну забезпечити 

випуск скребкових конвеєрів, перевантажувачів і засобів індивідуального 

освітлення в повному обсязі не тільки для шахт України для всіх гірничо-

геологічних умов експлуатації, але також постачати необхідну продук-цію 

шахтарям Росії, Білорусії, Естонії, Казахстану та інших країн СНД і дальнього 

зарубіжжя, за необхідними параметрами. Широко розвинута випробувальна 

база з унікальним випробувальним стендовим обладнанням забезпечує 

контроль якості, як в процесі виробництва, так і на кінцевій стадії при прийомо-

здаточних і пред'явничих випробуваннях. Виробництво продукції згідно ви-

могам ДСТУ 18О 9001 сертифіковано і на вищезгадані вироби завод має 

сертифікати національних організацій по сертифікації України, Росії і Польщі. 

Керівництво заводу чітко дотримується стратегії поновлення обладнання і 

технологій, приділяє велику увагу питанням маркетингової політики. 

Підприємство постійно приймає участь в основних галузевих міжнародних 

виставках в Україні, Росії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Зразки гірничої 

техніки заводу завжди привертають на виставках увагу гірників і спеціалістів 

вугільної промисловості. 

На виставці "Вугілля/Майнінг 2006" в м. Донецьку завод 

продемонстрував великий спектр зразків гірничошахтного обладнання: 

Вибійний конвеєр СПЦ230 на базі центрально-розташованих ланцюгів 

калібру 30х108 мм і катаного профілю Н255 мм із високолегованої зносостійкої 

марки сталі для боковин рештаків, призначений для роботи з сучасними 

механізованими кріпленнями і комбайнами, які використовуються в Україні, 

Росії та інших вугледобувних країнах, забезпечує доставку вугілля з лав з 

навантаженням до 10тис. т за добу.  
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Конвеєр-перевантажувач підлавний СПЦ230-81.16 насувного типу 

призначений для роботи в транспортному ланцюгу на дільницях з 

високопродуктивними очисними комплексами у вугільних і сланцевих шахтах 

небезпечних по газу і пилу будь-якої категорії, для перевантаження і 

транспортування по гірничим виробкам з вибійного конвеєру на телескопічний 

стрічковий конвеєр з шириною стрічки 1000 мм. 

Конвеєр вибійний СПЦ334 - розроблено на базі високоміцних ланцюгів 

для тягового органу калібру 34х126 мм і потужного литого спецпрофілю для 

боковин рештаків. Він забезпечує транспортування вугілля із 

високопродуктивних забоїв з навантаженням 8-12 тис. і більше тонн за добу. 

Конвеєр може використовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів, 

відповідно до потужностей шару, та які виготовляються в Україні і за 

кордоном. 

Конвеєр вибійний СП326 - на ланцюгу калібру 26х92 мм розташованому 

в направляючих рештака, виготовленого на базі спецпрофілю із 

високолегованої сталі висотою 245мм, який широко поширений на шахтах 

України і показав свою надійну роботу при видобуванні вугілля на шарах 

середньої потужності (від 1,3 і більше) при середньодобовому навантаженні 

3000-5000 т гірничої маси. 

Вибійний конвеєр СП326-40 вузького виконання на ланцюгу калібру 

26х92 мм, розташованого в направляючих боковинах рештака, і в спецпрофілі із 

високолегованої сталі висотою 245 мм розроблено спеціально для роботи на 

тонких шарах потужністю від 0,85м з комбайнами типу УКН400, УКД300 

(Україна), МВ12 (компакт) фірми "CzMT" (Чехія) з рейковою подачею або з 

комбайнами типу УКД200 з винесеною системою подачі (ВСП). 

Дволанцюговий вибійний конвеєр СП330 на базі спеціального 

пониженого ланцюга калібру 30х108 мм, розташованого в направляючих 

рештака, в литому профілі боковин рештаків із легованої сталі. Даний конвеєр  
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був розроблений на спеціальне замовлення передової шахти Украї-ни - 

"Красноармійська-Західна № 1" для роботи в складних гірничо-геологічних 

умовах і немає аналогів на території СНД. Конвеєр відпрацював лаву довжиною 

340м при потужності шару від 1,4 до 2,1 м з навантаженням до 6000 т за добу. 

Зараз продовжує роботу в наступній лаві. 

Вибійний конвеєр СП251.13 - на спеціальному пониженому ланцюгу 

калібру 24х86 мм, розташованому в направляючих рештака і підсиленому 

спецпрофілі із високолегованої сталі висотою 205 мм. Розроблений спеціально 

для роботи на тонких шарах потужністю від 0,8 м з комбайнами типу УКН400, 

УКД300, РКУ10, 2ГШ68Б, МВ12 (компакт) фірми "CzMT" (Чехія) з рейковою 

подачею, 1ГШ68, 1К101У з ланцюговою подачею або з комбайнами типу 

1К101УД, КА80, УКД200 з винесеною системою подачі (ВСП). 

Підлавний перевантажувач СП251.15 - на спеціальному пониженому 

ланцюгу калібру 24х86 мм, розташованому в направляючих рештака і 

підсиленому спецпрофілі із високолегованої сталі висотою 205 мм. 

Перевантажувач комплектується пристроєм пересування конвеєра вздовж 

штреку (УПК), опорною секцією з барабаном стрічкового конвеєра і 

малогабаритною дробаркою для подрібнення великогабаритних кусків гірничої 

маси. 

Гідромуфти. Заводом випускаються серійні гідромуфти для передачі 

потужності від 15 до 500 кВт. Застосовуються в шахтних скребкових і 

стрічкових конвеєрах, а також в загально-промислових цілях. Гідромуфти 

забезпечують пуск і захист приводів від перенавантаження, мають два ступені 

захисту - по температурі і по тиску. На замовлення споживачів завод виготовляє 

гідромуфти з необхідними характеристиками і розмірами. 
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Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об'єднання» 

 Адреса: Україна, 40004, м Суми, вул.  Горького, 58 

 ПАТ «Сумське НВО ім.  М.В.Фрунзе »є одним з провідних в Європі 

машинобудівних комплексів з випуску устаткування для нафтової, газової та 

хімічної промисловості.  Підприємство виробляє обладнання для нафтової і 

газової промисловості;  газонаповнювальні компресорні станції АГНКС;  

обладнання для хімічних виробництв;  компресори та компресорні установки;  

насоси для атомних електростанцій і насоси загальнопромислового 

призначення;  центрифуги;  обладнання для переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції;  енергетичні газотурбінні установки;  

обладнання для виробництва алюмінію;  стани для виробництва труб;  комплекс 

зі збору та підготовки газу з полігонів захоронення твердих побутових відходів;  

зварювальні матеріалу;  труби;  екструдовані профілі з алюмінієвих сплавів;  

супер тонке базальтове волокно;  мати прошивні теплозвукоізоляційні;  засоби 

пожежогасіння.  Різноманітність продукції забезпечується завдяки наявності 

розвиненої технічної і виробничої бази.  До складу підприємства входять 

спеціалізовані виробництва, оснащені передовим технологічним обладнанням, 

сучасними засобами управління і контролю.  Об'єднання має випробувальною 

базою, що задовольняє найсуворішим вимогам до проведення приймально-

здавальних випробувань виготовляється обладнання.  У тому числі є унікальні 

випробувальні стенди, які дозволяють проводити натурні випробування, 

максимально наближені до робочих умов, наукові дослідження та 

експериментальні роботи.  З 2007 року ПАТ «Сумське НВО ім.  М.В.Фрунзе 

»входить в молоду, що динамічно розвивається фінансово-промислову групу« 

Енергетичний стандарт ».  До складу об'єднання входять п'ять спеціалізованих 

виробництв: заготівельне, хімічного обладнання, ГПА і компресорів, насосне, в 

тому числі для атомних електростанцій, «Машинобудівник».  До складу 

підприємства входять також сім дочірніх підприємств (ТОВ), призначених для  
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обслуговування основного виробництва.  На сьогоднішній день на 

підприємстві працює близько 15 000 чоловік 

 15 листопада (28 листопада по новому стилю) 1896 року Указом 

імператора Миколи ІІ було затверджено умови діяльності в Росії Бельгійського 

акціонерного товариства «Сумські машинобудівні майстерні (анонімне 

суспільство)». 

 Першим директором товариства став бельгійський підданий А. І. 

Бероунскій, в число засновників увійшли великі російські цукрозаводчики П. І. 

Харитоненко, Н. А. Суханов, Л. Є. Кенінг, А. А. Гебіндер і інші.  До кінця 1896 

року було побудовано основні цехи заводу - ливарний, механічний, котельний, 

ковальський, модельний і мідно-кабельний. 

 Спочатку суспільство займалося виготовленням і ремонтом обладнання 

для цукрових заводів, шахт Донбасу і залізниці.  На самому початку XX в.  

Сумськими майстернями одними з першими в Росії розпочато освоєння 

центрифуг для цукрового виробництва. 

 У 1912 році назва підприємства змінено на «Сумські машинобудівні 

заводи». 

 Після Жовтневої революції завод був націоналізований. 

 Під час громадянської війни робітники заводу брали активну участь у 

встановленні Радянської влади в місті, вступали в РККА і брали участь в боях 

громадянської війни. 

 У 1928 році завод отримав нове найменування - «Сумський 

машинобудівний завод ім.  М. В. Фрунзе ». 

 У 1930 році на підприємстві почалося освоєння виробництва обладнання 

для хімічної промисловості. 

 У 1933 році тут був виготовлений перший в СРСР компресор високого 

тиску. 
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 Після початку Великої Вітчизняної війни завод почав випуск продукції 

військового призначення.  У зв'язку з наближенням до міста лінії фронту, 21 

серпня 1941 року робітники підприємства почали демонтаж обладнання, 24 

серпня 1941 на Харків був відправлений перший ешелон з устаткуванням 

(надалі перенаправлений з Харкова в Тамбов), 29 вересня 1941 року був 

відправлений останній ешелон.В цілому, для евакуації обладнання, заготовок, 

робітників підприємства і членів їх сімей було потрібно 1800 залізничних 

вагонів.  У період евакуації основне виробництво (насосно-компресорний цех, 

частина ливарного, модельного, ковальського  

та інструментального цехів) знаходилося в місті Чирчик, в Челябінську 

працював третій ливарний цех заводу, в Кемерово - ще три цехи (цех 

центрифуг, цех захисних покриттів і цех товарів  народного споживання). 

 У 1948 році завод був нагороджений орденом Леніна. 

 У 1952-1953 рр.  за проектом архітектора К. К. Барташевича був 

побудований Будинок культури заводу ім.  Фрунзе, який був відкритий в квітні 

1953 року і прийнятий на баланс заводу. 

 У 1964 році завод був нагороджений орденом «Червоний Прапор Праці» 

(НРБ). 

 У 1971 році завод був нагороджений орденом Жовтневої Революції. 

 У 1976 році створено Сумське машинобудівне виробниче об'єднання, до 

складу якого увійшли: Сумський машинобудівний завод ім.  М. В. Фрунзе, 

Сумський завод важкого компресоробудування, СКБ хімобладнання, ремонтно-

будівельне управління. 

 У 1985 році до складу об'єднання увійшов Всесоюзний науково-дослідний 

і конструкторсько-технологічний інститут компресорного машинобудування.  

Підприємство отримало найменування «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об'єднання ім.  М. В. Фрунзе ». 
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 У 1994 році на підставі наказу міністра Мінмашпрому України об'єднання 

було перетворено в акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-

виробниче об'єднання імені М. В. Фрунзе». 

 У серпні 1997 року НВО ім.  М. В. Фрунзе було включено до переліку 

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України 

сертифікаційним товариством BUREAU VERITAS Quality international (BVQI), 

відкритому акціонерному товариству «Сумське НВО ім.  М. В. Фрунзе »був 

вручений сертифікат, що підтверджує відповідність діючої на підприємстві 

системи якості міжнародному стандарту ISO 9001. 

 2005 рік НПО завершило з прибутком 2,56 млн гривень. 

 На початку 2006 року керівництво НВО прийняло рішення виділити 

непрофільні виробництва (цех по виробництву спецодягу, підприємства 

громадського харчування, підсобні господарства, транспортні підприємства і 

об'єкти соціальної інфраструктури) в дочірні підприємства.  У 2006 році 

Будинок культури НВО ім.  М. В. Фрунзе був знятий з балансу підприємства і 

переданий ТОВ «Фрунзе-Сервіс». 

 У 2007 році ВАТ «Сумське НВО ім.  М. В. Фрунзе »увійшло до складу 

фінансово-промислової групи« Енергетичний стандарт ». 

 Розпочатий в 2008 році світова економічна криза призвела до економічної 

кризи на Україну і ускладнив становище заводу.  Навесні 2009 року з балансу 

підприємства були зняті об'єкти нерухомості, які беруть у виробничій 

діяльності (медсанчастину, 2 бази відпочинку і 4 столові).  Надалі, СМНВО ім.  

Фрунзе оголосило про намір відмовитися від виробництва бурових труб і 

обважнених обсадних труб для гарматної промисловості (зосередженому на 

дочірньому підприємстві - заводі обтяжених, бурильних і ведучих труб ЗУБВТ) 

і розформувати ЗУБВТ. 

 У 2009 році НВО ім.  Фрунзе справило продукцію на суму 3,217 млрд 

гривень (на 28,4% більше, ніж роком раніше) і завершило 2009 рік із чистим  
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прибутком у розмірі 403,254 млн гривень.  У 2010 році становище 

підприємства поліпшилося. 

 У липні 2012 року НВО стало першим багатопрофільним підприємством 

України, зварювальне виробництво якого було сертифіковано на відповідність 

системі ISO 3834. Крім того, у другому півріччі 2012 року в експлуатацію було 

введено стенд для випробувань відцентрових компресорів і Зубошліфувальних 

верстат виробництва німецької компанії «HOFLER-Klingelnberg»  . 

 2012 рік НПО завершило з прибутком 297,417 млн гривень, 2013 рік - зі 

збитками в розмірі 108,605 млн гривень. 

 У травні 2015 року представник правління ВАТ «Газпром» Р. Маркелов 

повідомив про рішення компанії відмовитися від використання обладнання 

українського виробництва (раніше випускався на НВО ім. Фрунзе) [20]. 
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Акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ» 

 

Адреса: просп.  Московський, 199, м. Харків, 61037, Україна 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Турбоатом", за радянських 

часів Харківський турбогенераторний завод, Харківський турбінний завод - 

підприємство, яке спеціалізується на випуску парових турбін для теплових 

електростанцій (ТЕС), атомних електростанцій (АЕС) і 

теплоелектроцентралей (ТЕЦ);  гідравлічних турбін для гідроелектростанцій 

(ГЕС) і гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС);  газових турбін і 

парогазових установок (ПГУ) для ТЕС і іншого енергетичного устаткування. 

 Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для 

економіки і безпеки України 

 Харківський турбінний завод (нині АТ "Турбоатом") став одним з 

найбільших в світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл 

виробництва: проектування, виготовлення, постачання, налагодження, 

фірмове обслуговування турбінного устаткування для всіх типів 

електростанцій. 

 Харківський турбінний завод (ХТГЗ) був побудований в 1929-1934 рр., 

За три з половиною роки і 21 січня 1934 був введений в експлуатацію. 

 У 1935 році з заводського стенду зійшла перша стаціонарна парова 

турбіна потужністю 50 МВт, а 26 липня 1938 була виготовлена перша парова 

турбіна потужністю 100 МВт і генератор до неї. 

 До початку Великої Вітчизняної війни завод виготовив і поставив країні 

турбіни, потужність яких вдвічі перевищувала потужність всіх 

електростанцій дореволюційній Росії. 

 У зв'язку з наближенням лінії фронту восени 1941 року завод був 

евакуйований в м Свердловськ і вже в грудні 1942 року розпочав  
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виробництво турбоагрегатів, запасних частин до парових турбін, а також 

продукції для фронту. 

 Після визволення Харкова 23 серпня 1943 року розпочалося 

відновлення практично повністю зруйнованого заводу, в 1944 році заводом 

було виготовлено першу парова турбіна потужністю 50 МВт для Зуївської 

ГРЕС, виконувалися замовлення по ремонту турбін для електростанцій 

промислових центрів Донбасу, Харкова, Києва. 

 Відновлення цехів було в основному завершено до середини 1946 року. 

 Профіль заводу остаточно склався в 1950-і роки.  Завод почав 

спеціалізуватися на виробництві потужних парових і газових турбін. 

 У 1953 році була проведена робота по технічному переозброєнню 

виробництва парових турбін, в результаті в 1953-1954 завод освоїв 

виробництво гідравлічних турбін для гідравлічних електростанцій, а 

виробництво генераторів було передано спеціалізованим заводам. 

 За порівняно короткий термін (1955-1958 рр.) Були спроектовані і 

виготовлені парові турбіни потужністю 100 і 150 МВт, а в 1960-1965 рр.  - 

парові турбіни з підвищеними параметрами пари, потужністю 300 і 350 МВт 

для Придністровської, Криворізької, Запорізької, Ладижинській, Троїцької, 

Рефтинской, Трипільської, Назаровской і інших ГРЕС. 

 У 1965 році на заводі було виготовлено першу в СРСР одновальна 

парова турбіна потужністю 500 МВт, на той момент - найпотужніша з 

випущених в світі. 

 У 1967 році почалося створення потужних парових турбін для атомних 

електростанцій - важливої складової енергетики країни.  Завод стає головним 

підприємством з проектування і виготовлення турбін для атомних 

електростанцій. 
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 У 1969 році завод освоїв виробництво парових турбін для 

електростанцій потужністю 220 МВт, які і зараз успішно експлуатуються на 

Україні, в Росії, Німеччині, Болгарії, Угорщини, Фінляндії. 

 На початку 1970-х років було налагоджено виробництво турбін для 

АЕС потужністю 500 МВт, що забезпечило різке зниження капітальних 

витрат на спорудження електростанцій.  Турбінами такого типу 

укомплектована Ленінградська АЕС, а також Курська, Смоленська АЕС. 

 В ході дев'ятої п'ятирічки (1971-1975) завод збільшив продуктивність 

більш ніж в 1,5 рази. 

 У 1977 році завод був перетворений в виробниче об'єднання атомного 

турбобудування "Харківський турбінний завод ім. С. М. Кірова" (з 1982 року 

отримало назву ВО "Турбоатом").  До складу ПО "Турбоатом" крім заводу 

ХТГЗ увійшли харківський завод "Турбодеталь", конструкторське бюро 

"Турбоатом" і конструкторське бюро "Гідротурбомаш".До 1978 року 

випущені заводом турбіни були встановлені на більш ніж 100 електростанцій 

СРСР, а також на електростанціях в багатьох інших країнах світу. 

 У 1980-ті роки підприємство проводить подальше нарощування і 

технічне переозброєння виробництва - введені в експлуатацію нові корпуси, 

унікальне обладнання. 

 5 березня 1982 експлуатацію був введений великий виробничий 

комплекс, що дозволив перейти від індивідуального виробництва парових 

турбін АЕС потужністю 1 млн кіловат до їх серійного виробництва, до 1985 

року було освоєно виробництво парових турбін потужністю 1 млн кВт для 

Запорізької, Балаковської, Ростовської АЕС. 

 До 1986 року понад 40% потужностей ГЕС СРСР було укомплектовано 

турбінами виробництва ХТГЗ;  крім того, турбіни виробництва ХТГЗ 

встановлювалися на зарубіжні електростанції. 
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 У 1987 році на заводі було збільшено потужності з виробництва 

парових турбін. 

 У 1999-2002 роках виготовлено та поставлено 4 радіально-осьових 

гідротурбіни потужністю 280 МВт кожна.  Виготовлені та поставлені 4 

гідрозатвори діаметром 4 м на натиск понад 500 м. Створено унікальний 

кульової затвор, за своїми параметрами не має аналогів у світовій практиці. 

 У 2003 році "Турбоатом" здійснив поставку парових турбін для АЕС 

"Кайга" і "Раджастан" (Індія), гідравлічних турбін для реконструкції ГЕС 

Дніпровського каскаду (Україна), Камською ГЕС (Росія) та інших об'єктів 

енергетики різних країн. 

 У 2005-2007 рр.  були поставлені 2 модернізовані турбіни К-325-23,5 

для ТЕС "Аксу" (Казахстан) і підписаний контракт на подальшу поставку 

турбін для ТЕС "Аксу". 

 У 2006 році завершено виробництво радіально-осьової гідромашини 

діаметром 7,3 м, максимальною потужністю 390 МВт для Дністровської 

ГАЕС. 

 У 2007 році тривала реалізація проекту реконструкції ГЕС 

Дніпровського каскаду, виконувалася модернізація парових турбін К-500 для 

електростанцій Росії.  В кінці 2007 року було розпочато виготовлення 

конденсатора парової турбіни К 1000 65/1500 для Південно-Української АЕС. 

 10 грудня 2010 року було дозволено приватизацію стратегічних 

підприємств України, після чого 15% акцій ВАТ "Турбоатом" купила 

кіпрська компанія "Linfot Limited". 

 В кінці 2012 року "Турбоатом" ввів в експлуатацію нову термічну 

електропіч виробництва словенської фірми "Rico" (піч була встановлена в 

ковальському цеху № 63 заводу). 

 У 2013 році "Турбоатом" за 
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йняв 4-е місце в рейтингу провідних підприємств високотехнологічного 

машинобудування України за рівнем управлінських інновацій. 

 2013 рік "Турбоатом" завершив з чистим прибутком 584 млн гривень. 

 2014 рік "Турбоатом" завершив з чистим прибутком 637,4 млн гривень. 

 У 2015 році контракт з АЕС Пакш (Угорщина) на суму понад 30 млн 

дол. На поставку енергетичного обладнання для реконструкції АЕС Козлодуй 

в Болгарії, на спільне виробництво сховища для відпрацьованого ядерного 

палива з "Holtec International" (США) в Чорнобильській зоні.  В рамках 

реалізації програми імпортозаміщення підприємство освоїло новий вид 

продукції і відвантажило в вересні 2015 року перший ряд титанових лопаток 

парової турбіни, призначених для заміни зношеного обладнання п'яти 

агрегатів російського виробництва на українських АЕС.  "Турбоатом" взяв на 

себе обслуговування даних турбін, що раніше виконував завод-

виготовлювач.  В кінці травня 2015 року "Турбоатом" увійшов до переліку 50 

найбільших державних підприємств України.  2015 рік "Турбоатом" 

завершив з чистим прибутком 1,7 млрд грн. 

 У лютому 2016 року було оголошено про намір використовувати 

виробничі потужності ВАТ "Турбоатом" у виробництві бронетранспортерів 

БТР-4. 



260 

Продовження дод. Г 

Приватне акціонерне товариство «Смілянський машинобудівний 

завод» 

 одне з ключових машинобудівних підприємств Черкащини, 

розташоване в місті Сміла Черкаської області в Україні. Займається випуском 

тягових електродвигунів, головних генераторів та інші допоміжні машини. 

 

Адреса: Украина, г. Смела, ул. Коробейника, 1 

 

Дореволюційний період  

Технологічна операція з підйому паротяга 

5 жовтня 1876 року було засновано Великі бобринські майстерні котрі 

займались ремонтом паротягів та різних типів вагонів. Майстерні будувались 

з планованим щорічним об'ємом ремонту паровозів — 10 штук, вагонів — 20 

штук. В період до Першої світової війни завод складався з п'яти цехів: 

паровозо-котельного, вагонного, ковальського, механічного та ливарного. 

Також на початок Першої світової війни завод вийшов на об'єм в 30 

паровозів на рік. 

Зі спогадів тогочасних робітників заводу: 

Іван Леонтійович Гороховський, токар механічного цеху з 1906 року: 

«Уявіть собі цех: 13 токарних, 2 фрезерних, 2 стругальних і 

8 свердлувальних верстатів. Розміщалися вони в двох відділеннях — 

великому і малому. Оберталися від трансмісії, якій надавала руху парова 

машина. Пару для цієї машини давала кочегарня невеликої потужності (три 

парових котли). Робота важка, багато шуму. Пам'ятаю, півтора року тільки 

вночі працював, при каганці. Дихав чадом. Сам собі різці кував і точив. 

Наш цех був під одним дахом з паровозним і вагонним цехами. Але 

нам ще порівняно непогано було працювати. А що було в ковальському цеху! 

Правда, повітря для горнів дули вентилятори, що обертала теж парова 

машина через трансмісію. Але саме приміщення було низьким, дерев'яним,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1876_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


261 

Продовження дод. Г 

 

покритим толем. Ковалі працювали напівголими — без сорочок. Усе 

вручну, спека нестерпна, кіптява, гази…». 

Порфирій Филимонович Островський, що був працівником 

підприємства: 

«У майстерню я прийшов у 1903 році. Важко було улаштуватися, мені 

допомогло знайомство з майстром залізниці, що у свою чергу був знайомий з 

майстром майстерень Оскаром Федоровичем Зуком. 11 місяців я разом з 

іншими клепав анкерні болти, з'єднання, різні лобові аркуші, кожуха топки, 

передні і задні ґрати й інші частини котлів паровозів. Заклепки підігрівали на 

нижніх горнах. Скрізь у цехах шуміли трансмісії. Верстати освітлювалися 

гасовими лампами. Я був одним із самих грамотних тоді — сільську 

однокласну школу удалося закінчити, потім ремісниче училище. Я один на 

всі майстерні до 1905 року газету „Копійка― виписував. А про освіту інших 

можна судити по тому, що майстер механічного цеху Липський Сергій 

Васильович міг читати тільки Псалтир. А про те, щоб сам зміг розібратися в 

кресленнях, чого і говорити.» 

Період до початку Німецько-радянської війни  

Вагонний цех(в наш час — блок допоміжних цехів) 

Після Жовтневої революції Бобринські головні майстерні були 

підпорядковані Південно-Західній залізниці, яку і обслуговували з ремонту 

рухомого складу. 

В період з 1917 року по 1920 рік випуск із ремонту паровозів становив 

3-4 паровоза на місяць, з них: 1 капітального і 2-3 середнього ремонту. В 

період до початку Другої світової війни відбулася корінна технічна 

реконструкція підприємства, у результаті якої випуск із ремонту паровозів 

щорічно збільшувався і досяг у 1939—102 одиниць на рік, у тому числі 

середнього ремонту — 97, капітального — 5. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
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Бобринські головні залізничні майстерні забезпечували запчастинами 

чавунного лиття для паровозів і пасажирських вагонів також Київські 

залізничні головні майстерні. 

Робітники Бобринської ділянки Південно-Західної дороги на загальних 

зборах у день 25-літнього ювілею РКП(б) шлють вождеві привіт і за 

революційні заслуги перед  

РКП(б) і робітничим класом на подяку обрали почесним ковалем 

головних Бобринських майстерень з оплатою по 10-му розряду. Одержувана 

плата буде відчислятися на користь залізничного дитячого будинку № 5» 

З 1932 році колишні Бобринські головні залізничні майстерні були 

перейменовані в Паровозо-вагоноремонтний завод, і 11 квітня 1940 

року завод отримав назву на честь відомого українського поета, художника, 

громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка, і повною назвою його 

стало Паровозо-вагоноремонтний завод ім. Т. Г. Шевченка, підпорядкований 

він був безпосередньо Народному комісаріату шляхів сполучення, а в 

подальшому Міністерству шляхів сполучення СРСР. 

До 1939—1940 років були організовані наступні цехи: колісний, 

електрозварювальний, енергосиловий, ремонтно-механічний, 

інструментальний, транспортний, деревообробний і утилізаційне відділення 

при вагонному цеху. 

Завод в період Німецько-радянської війни  

Велика частина кадрових робітників, весь командний склад паровозо-

вагоноремонтного заводу ім. Т. Шевченка разом з устаткуванням були  

 

евакуйовані і прямували ешелонами на Канашський вагоноремонтний 

завод. Після прибуття на місце всі робітники і командири були розподілені 

по цехах і відділам у відповідності до спеціальності кожного працівника.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Представники міської Ради депутатів трудящих м. Алатиря і Канаша 

разом з керівництвом Алатирського паровозоремонтному заводі (ПРЗ) і 

Канашського  

вагоноремонтному заводі (ВРЗ) ужили заходів по забезпеченню 

евакуйованих житловою площею. У порядку ущільнення почали вселяти в 

зайняті квартири місцевих робітників по 2-3 родини евакуйованих. Хоч у 

тісноті, але не в образі. Кожний усвідомлював і враховував труднощі 

воєнного часу. Так шевченківці приступили до роботи на тилових заводах 

НКШС. 

Прибуле устаткування нашого заводу на Канашський і Алатирський 

заводи, успішно монтувалося робітниками в ударному порядку і у короткий 

термін почало давати продукцію для ремонту рухомого складу і 

безпосередньо для фронту — спецпродукцію. 

Майже всі працівники нашого заводу, що працювали в евакуації на 

Канашськом ВРЗ і на Алатирськом ПРЗ, за самовіддану працю були 

нагороджені медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 

1941—1945 р.». А працівники, що працювали по виготовленню спеціальної 

продукції для фронту були нагороджені медаллю «За Перемогу над 

Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 р.». У той же час 

вихованці заводу гідно боролися на фронтах Вітчизняної війни, 20 з них пали 

смертю хоробрих, 82 нагороджені за ратні подвиги орденами і медалями. 

У період із серпня 1941 р. по січень 1944 р. станція ім. Тараса 

Шевченка та завод були тимчасово окуповані нацистськими загарбниками. 

На основній залізничній магістралі, що зв'язувала Німеччину з Донецьким 

басейном і Кавказом і з метою наближення ремонтної бази до фронту, 

німецькі загарбники вирішили на базі Шевченківського паровозо-

вагоноремонтного заводу (ПВРЗ) створити великий завод з ремонту 

паровозів і вагонів. В 1942-43 р. примусовою працею військовополонених  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)


264 

Продовження дод. Г 

 

була розширена територія ПВРЗ і побудовані нові основні цехи: 

паровозоскладальний комбінат, тендерно-котельний блок, депо заправлення, 

парокотельня і почате будівництво нового будинку — цеху з ремонту 

вантажних вагонів. Площа заводу зросла з 6 гектарів до 14 за рахунок інших 

служб залізниці. 

Однак плани німецьких загарбників не збулися. Під натиском 

Радянської Армії фашисти з жорстоким опором відступали на захід, 

відвозячи в Німеччину усе, що можна було вивезти, а інше знищували. І коли 

були звільнені м. Сміла, станція ім. Тараса Шевченка наш завод був цілком 

зруйнований. 

Збиток нанесений паровозо-вагоноремонтному заводові ім. Т. 

Шевченка окупантами, оцінений Урядовою комісією на суму 9498 тис. 

карбованців, для порівняння — виробництво танка Т-34 на кінець війни 

становила 142 тис. карбованців. 

29 січня 1944 року Сміла була звільнена від окупантів, а 7 лютого вже 

складався план відновлення заводу. З березня силами кадрових робітників і 

інженерно-технічних працівників завод починає відроджуватися. 

Відновлюючи завод, колектив зумів вже в 1944 році випустити з 

ремонту 351 вагон, 16 паровозів і дати 492 тонни лиття. 

У 1946 році сміляни відремонтували 141 паровоз. За успіхи першого 

року післявоєнної п'ятирічки колектив був премійований Міністерством 

шляхів сполучення грошовою премією. 

Наприкінці 1947 року, після відновлення, державною комісією завод 

був прийнятий в експлуатацію. Випуск паровозів у 1947 році склав 180 

одиниць. 

У 1953 році пущена в експлуатацію заводська ТЕЦ, що давала заводові 

в рік 11864 тис. кВт/годин електроенергії. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A6
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Продовження дод. Г 

 

В зв'язку з технічним переозброєнням залізничного транспорту країни, 

заміною паровозів на тепловози міняється виробничий профіль підприємства. 

В умовах ремонту паровозів, який не припиняється, цехи заводу 

реконструюються для ремонту електричних машин тепловозів. 

1961—1962 р.р. — це роки освоєння нових професій. У цій справі 

велику допомогу зробив колектив Астраханського тепловозоремонтного 

заводу, на якому проходили виробниче навчання робітники Смілянського 

заводу. 

У лютому 1962 року відремонтовані перші електричні машини. 23 

лютого 1963 року з заводу пішов останній відремонтований паровоз. Пішли в 

історію цехи з ремонту паровозних вузлів, народилися нові — 

електромашинні. 

За ці роки завод перетворився у ведуче підприємство Головного 

управління з ремонту електричних машин тепловозів', з випуском більше 

50 % електричних машин, які ремонтувалися усіма заводами Головкому для 

локомотивних депо мережі залізниць. У 1976 році за високі виробничі 

досягнення та у зв'язку з 100-літтям завод нагороджений орденом «Знак 

Пошани» і «Золотою медаллю ВДНГ СРСР». 

У 1988 році були досягнуті найбільші показники: освоєний ремонт 25 

типів одиниць. Велися постачання за рубіж: в Угорщину, Польщу, 

Німеччину, Кубу, Монголію. 

У 1989 році починається спад виробництва, тепловози поступаються 

місцем на магістралях електровозам. Завод починає підготовку до ремонту 

тягових і допоміжних електродвигунів електровозів. Після розпаду СРСР 

різко падають обсяги виробництва: у 1992 році виходять з ремонту 16915 

електричних машин, у 1994 р. — 3533, у 1995 р. — 2715. 

Сьогодні стратегічним напрямом у виробничій діяльності заводу є 

диверсифікація виробництва в галузі розробки та виготовлення нових  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1962_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Продовження дод. Г 

 

електричних машин. Для цього на підприємстві створюються всі 

умови: проводиться програма технічного переозброєння виробництва, завод 

укомплектовується новими кваліфікованими кадрами, впроваджується 

система менеджменту якості згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 

9001:2001. 
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Додаток Д 

Види ризиків  залежно від джерел їх виникнення 

 

Види ризиків залежно від джерел їх 

виникнення 

Політичний 

ризик

Соціальний 

ризик

Екологічний 

ризик

Виробничий 

ризик

Технічний 

ризик

Транспортни

й ризик

Реалізаційни

й ризик

Фінансовий 

ризик

Інвестиційни

й ризик

 Ризик від 

зовнішньоек

ономічної 

діяльності 

Адміністративно-

законодавчий 

ризик

Виражається  в ризику конфліктів 

із громадськістю та ризику, 

пов‘язаному з працівниками 

підприємства 

Ризик, що виникає у процесі 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, 

виробництва, реалізації та 

післяреалізаційного 

обслуговування продукції

 Ризик, який виникає у зв'язку з 

транспортними

операціями, тобто процесом 

переміщення матеріальних 

цінностей

і людей в просторі

Імовірність виникнення втрат 

фінансових ресурсів у зв‘язку з 

непередбаченими змінами в 

обсягах, дохідності, вартості 

капіталу, структурі активів та 

пасивів зумовлює виникнення

Ризик, що виявляється в 

укладанні й виконанні контрактів 

з іноземними партнерами

Наявність імовірності 

можливого негативного 

впливу на діяльність 

машинобудівних 

підприємств я з боку 

держави через проведення 

нею політичного курсу 

розвитку країни

Ризик завдання збитку 

навколишньому 

природному середовищу

Базується на тому, що в 

процесі проведення 

технічних робіт завжди 

існує ймовірність 

недосягнення бажаних 

результатів 

Ризик, пов'язаний з 

імовірністю виникнення 

втрат під час збуту 

продукції 

Пов‘язаний зі специфікою 

вкладання  капіталу в різні 

проекти

Ризики, що чинять вплив на 

діяльність  підприємств та 

виникають унаслідок 

адміністративних і законодавчих 

змін
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Додаток Е 

Система внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків  підприємства 

та їх характеристика 

 

Система внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків промислового підприємства та їх 

характеристика

Уникнення ризику

Цей напрямок нейтралізації ризиків є найбільш радикальним. Він полягає в 

розробці таких заходів внутрішнього характеру, які повністю виключають 

конкретний вид ризику

Лімітування 

концентрації ризику

Механізм лімітування концентрації ризиків використовується зазвичай за 

тими їх видам, які виходять за межі допустимого рівня, тобто за 

господарськими операціями, здійснюваним в зоні критичного чи 

катастрофічного ризику. Таке лімітування реалізується шляхом встановлення 

на промисловому підприємстві відповідних внутрішніх  нормативів в процесі 

проведення різних аспектів господарської діяльності

Хеджування

Хеджування ризиків  шляхом здійснення відповідних операцій з похідними 

цінними паперами є високоефективним механізмом зменшення можливих 

фінансових втрат при настанні ризикової події. Однак воно вимагає певних 

витрат на виплату комісійної винагороди брокерам, премій по опціонах і т.п. 

Проте рівень цих витрат значно нижче, ніж рівень витрат по зовнішньому 

страхуванню ризиків. Різноманітні форми хеджування ризиків вже набули 

поширення в практиці вітчизняного ризик-менеджменту

Диверсифікація

Механізм диверсифікації використовується перш за все для нейтралізації 

негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів 

ризиків. У першу чергу він дозволяє мінімізувати портфельні ризики. 

Принцип дії механізму диверсифікації заснований на поділі ризиків, що 

перешкоджає їх концентрації

Розподіл ризиків

Механізм цього напряму нейтралізації ризиків заснований на частковому їх 

трансферту (передачі) партнерам за окремими господарськими операціями. 

При цьому господарським партнерам передається та частина ризиків 

підприємства, за якою вони мають більше можливостей нейтралізації їх 

негативних наслідків і мають більш ефективними способами внутрішньої 

страхового захисту

Самострахування

Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових ризиків заснований на 

резервуванні промисловим підприємством частини фінансових ресурсів, що 

дозволяє долати негативні фінансові наслідки по тим господарським 

операціям, за якими ці ризики не пов'язані з діями контрагентів

Інші методи 

внутрішньої 

нейтралізації  

ризиків

Забезпечення  за господарську операційну діяльність додаткового рівня 

премії за ризик, отримання певних гарантій, скорочення переліку форс-

мажорних обставин, забезпечення компенсації можливих втрат за ризиками 

за рахунок планової системи штрафних санкцій
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Продовження дод. Е 

 

Формування внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків 

 

Формування внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків на  

підприємствах є основою у системі їх управління. Внутрішні механізми 

нейтралізації ризиків представляють собою систему заходів щодо їх 

мінімізації які здійснюються в рамках самого   підприємства. 

Сукупність загроз та небезпек, які впливають на діяльність сучасного  

підприємства, потребують встановлення причин виникнення, величини 

ризику, втрат, які може воно понести і розробці заходів із попередження та 

можливості їх усунення. 

На проблему забезпечення ефективного функціонування  підприємств 

на сучасному етапі значно впливає специфіка їх діяльності, що визначає 

сукупність факторів та методів, під впливом яких формуються внутрішні 

механізми нейтралізації ризиків. 

Механізми нейтралізації внутрішніх ризиків  підприємства засновані на 

інформаційній базі, що постійно оновлюється і розширюється, яка включає в 

себе не тільки повну інформацію про реальний стан окремого  підприємства, 

а й про зміни в законодавстві, нормативних документах, що суттєво 

впливають на їх розвиток. 

Основним об‘єктом використання внутрішніх механізмів нейтралізації 

є, як правило, всі види допустимих ризиків, значна частина ризиків критичної 

групи, а також нестрахуючі катастрофічні ризики, якщо вони приймаються 

промисловим підприємством в силу об‘єктивної необхідності. У сучасних 

умовах внутрішні механізми нейтралізації охоплюють переважну частину 

ризиків  підприємства 
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Додаток Ж 

Методи оцінки, які можуто використовуватися при проведенні 

експертної оцінки на підприємстві 

Назва методу Короткий опис методу 

Анкетування  

(самооцінка) 

Опитування людини за допомогою спеціальної анкети для 

самооцінки якостей особистості з подальшим аналізом  

Атестація  

персоналу 

Комплексний метод оцінки персоналу, що використовує 

інші методи (інтерв'ю, анкетування, спостереження, 

тестування, експертних оцінок і ін.) для визначення 

атестаційною комісією відповідності кандидата вакантної 

або займаної посади, і наступного аналізу відповідей для 

визначення потенціалу робітника 

Біографічний Аналіз кадрових даних, лист з обліку кадрів, особисті заяви, 

автобіографія, документи про освіту, характеристика 

Ділова гра Проведення організаційної гри, аналіз знань і вмінь, 

ранжирування гравців по їхніх ролях і оцінка здібностей до  

роботи в малій групі 

Інтерв'ювання  

(співбесіда) 

Бесіда із працівником у режимі «питання – відповідь» по 

заздалегідь складеній або довільній схемі для одержання 

додаткових даних про людину 

Іспит (залік,  

захист бізнес-

плану) 

Контроль професійних знань і вмінь, що передбачає 

попередню підготовку особи, що оцінюється, за 

визначеною дисципліною (колу проблем) і виступ перед 

екзаменаційною комісією 

Комплексна  

оцінка праці 

Визначення сукупності оціночних показників якості, 

складності й результативності праці й порівняння їх з 

попереднім періодом або нормативом за допомогою 

вагових коефіцієнтів 

Незалежних 

суддів 

Працівника оцінюють незалежні особи, які не були з ним 

колись знайомі (5-7 чоловік) на основі «перехресного 

допиту» 

Програмований 

контроль 

Оцінка професійних знань і вмінь, рівня інтелекту, досвіду 

й працездатності за допомогою контрольних питань 

Ранжирування Порівняння оцінюваних працівників між собою за іншими 

методами й розташування за обраним критерієм у порядку 

убування або зростання рангів (місць у групі) 
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Продовження дод. Ж 

Назва методу Короткий опис методу 

Соціологічне  

опитування 

Анкетне опитування працівників різних категорій, що добре 

знають людину, що оцінюється (керівники, колеги, 

підлеглі) і побудова діаграми якостей особистості 

Спостереження Спостереження за оцінюваним працівником у неформальній 

обстановці (на відпочинку, у побуті) і в робочій обстановці 

методами моментних спостережень і фотографії робочого 

дня 

Самозвіт  

(виступ) 

Письмовий звіт або усний виступ керівника або фахівця 

перед трудовим колективом з аналізом виконання плану 

роботи й особистих зобов'язань 

Тестування Визначення професійних знань і вмінь, здатностей, мотивів, 

психології особистості за допомогою спеціальних тестів з 

наступною їхньою розшифровкою за допомогою «ключів» 

Метод 360° Працівник оцінюється керівником, колегами і своїми 

підлеглими. Заповнюється загальна та індивідуальна для 

кожного форма 
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Додаток З 

Сутність і принципи прогнозування на підприємстві 

 

Управління розвитком підприємства можна розглядати як циклічний 

процес, що складається із п'яти основних блоків: 

- діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства 

внаслідок впливу внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та 

неконтрольованих чинників; 

- підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей 

діяльності; 

- стратегічне планування, яке передбачає формування відповідно до 

намічених цілей ієрархії стратегій і побудову обґрунтованої системи 

прогнозів і довгострокових планів розвитку підприємства; 

- тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію 

оперативних дій; 

- управлінський контроль, що включає збір та оцінку даних щодо 

діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії знову 

діагностичного аналізу. 

Реалізація стратегії розвитку підприємства передбачає побудову 

збалансованої системи прогнозів і планів на довго -, середньо- і 

короткострокову перспективу. Розвиток підприємства має бути 

прогнозованим і керованим. Персонал має знати, до яких цілей прагне 

підприємство, якими шляхами може відбуватися досягнення встановлених 

цілей, які завдання в загальній системі має виконувати кожен підрозділ і 

конкретний працівник. 

Прогноз - науково обґрунтоване судження про можливий стан 

об'єкта (підприємства) в майбутньому і (або) альтернативні шляхи і строки 

їх реалізації. 

Економічні прогнози необхідні для визначення шляхів розвитку 

підприємства та економічних ресурсів, що забезпечують його динаміку, 
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для виявлення найбільш імовірних й економічно ефективних варіантів 

довго -, середньострокових і поточних планів, обґрунтування основних 

напрямків економічної і технічної політики, передбачення наслідків 

прийнятих рішень і здійснюваних заходів. Сучасні економічні умови 

вимагають максимального розширення фронту прогнозування, подальшого 

вдосконалення методології та методики розробки прогнозів. Чим вищий 

рівень прогнозування процесів розвитку підприємства, тим ефективнішими 

є процеси планування й управління на підприємстві. Однак не слід 

забувати про те, що прогноз має імовірнісний характер. Стратегічний 

аналіз та прогнозування сприяє зменшенню невизначеності середовища, 

дозволяє зорієнтуватися в оточенні й перейти до вибору варіантів дій у 

певній стратегічній перспективі. 

Проте деякі підприємства для прийняття рішень про майбутнє або 

зовсім не застосовують прогнози, або застосовують їх незначною мірою. 

Як правило, такі підприємства функціонують недовго, оскільки навіть ті 

зміни в навколишньому середовищі, які можна передбачити, стають для 

них несподіванкою: підприємство не готове для повної реалізації 

можливостей, що надаються зовнішнім середовищем, або зазнає краху під 

впливом будь-якої, навіть незначної, загрози. 

Наукові прогнози можна згрупувати таким чином: 

- прогнози, які характеризують тенденції і перспективи розвитку 

конкретного процесу від визначеної дати у теперішньому до визначеної 

дати в майбутньому. Ці прогнози дають відповіді на таке питання: в якому 

напрямку відбувається розвиток; 

- прогнози, які характеризують найбільш вірогідний стан явища на 

певну дату в майбутньому. Прогнози цієї групи дають відповідь на 

питання: що є можливим? 

- прогнози, які характеризують бажаний стан явища в майбутньому. 

Вони відповідають на питання: що є бажаним? 

Пошуковий прогноз ґрунтується на умовному продовженні в 
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майбутнє тенденцій розвитку підприємства в минулому і сьогоденні та не 

враховує чинників, здатних змінити ці тенденції. Він прогнозує розвиток 

підприємства на майбутнє за умов збереження існуючих тенденцій. 

Нормативний прогноз - це визначення шляхів і строків досягнення 

можливого стану об'єкта, який обирається ціллю. Мається на увазі 

прогнозування досягнення бажаного стану на основі заданих норм, ідеалів, 

стимулів, цілей. Нормативний прогноз здійснюється, на відміну від 

пошукового, у зворотному порядку: від заданого стану у майбутньому до 

існуючих тенденцій та можливостей їх змін для досягнення бажаних цілей. 

За періодом прогнозування, тобто часом, на який розрахований 

прогноз, виокремлюють: 

- поточні прогнози - до одного місяця (до року); 

- середньострокові - до 5 років; 

- довгострокові - до 15 років і більше. 

Метод прогнозування - це сукупність способів і прийомів мислення, 

що дозволяють на основі аналізу ретроспективних, зовнішніх і внутрішніх 

щодо підприємства даних, а також можливих їх змін у досліджуваному 

періоді часу вивести судження певної вірогідності стосовно майбутнього 

розвитку підприємства. 

Методи екстраполяції 

 

Прогнозування за допомогою кількісних методів 

 Дослідження ринку 

Це дослідження включає з'ясування точок зору існуючих і 

потенційних споживачів з метою побудови картини майбутнього 

ринкового попиту на основі вивчення їх думок. Це метод активного збору 

думок людей, що купують або бажають купити певний товар. 

 Переваги 

Окрім кількісних показників метод дозволяє отримати також і якісні 

показники, такі як,  наприклад, зміна відношення людей до товару і їх 
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думки про нього. Проте тут існує обмеження: з'ясовується лише те, що 

люди відчувають сьогодні, а не в майбутньому. 

 Недоліки 

Головним недоліком методу є великі витрати. Дослідження ринку - 

один з найбільш дорогих методів прогнозування для окремої організації, 

хоча ці витрати можуть бути понижені, якщо опитування - проводиться 

або торговельною організацією, такий, наприклад, як Суспільство 

автомобільних виробників і торговців Великобританії, або професійними: 

організаціями, що спеціалізуються на аналізі ринку для усієї галузі.  

Іншим недоліком методу є те, що потрібно ретельне формулювання 

питань, що ставляться, щоб не було якого-небудь "наведення" на певну 

відповідь. Люди можуть давати відповіді, які, на їх думку, Ви хотіли б 

почути, або такі, які пов'язані з найменшими незручностями для них. 

Ефективність деяких з подібних методів прогнозування зовсім нещодавно 

була поставлена під сумнів у зв'язку із з'ясуванням думки з приводу 

виборів. Розбіжність між результатами виборів і результатами попередніх 

досліджень змусила засумніватися в користі подібних прогнозів. 

3. Екстраполяція статистичних тенденцій 

Третій метод прогнозування - екстраполяція статистичних тенденцій. 

Існує два різновиди такого методу : 

- - екстраполяція тимчасових рядів 

- - визначення ковзаючого середнього 

 Екстраполяція - це, простіше кажучи, продовження тенденції. Є два 

основні види екстраполяції. Перший вид - лінійна екстраполяція. Другий 

вид екстраполяції - криволінійна екстраполяція, т. е. продовження 

тенденції по кривій. Це - криволінійна модифікація лінійної екстраполяції. 

Існує безліч статистичних пакетів комп'ютерних програм, за 

допомогою яких проводять екстраполяцію на підставі наявних даних.  

Прогнозування за допомогою ковзаючого середнього 
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За своєю суттю прогнозування за допомогою ковзаючого середнього 

є усереднювання підйомів і спадів сезонних коливань, продовжене в 

майбутнє. Мета екстраполяції - згладжування коливань. Розглянемо 

приклад. Крива інфляції змінюється від місяця до місяця, тому єдиний 

шлях виявити тенденцію - це згладити коливання шляхом усереднювання. 

Після отримання даних по кожному черговому місяцю вони 

усереднюються, скажімо, по останніх трьом місяцям для отримання 

ковзаючого середнього на чотиримісячний період. 

У теорії і практиці в процесі прогнозування фінансових показників 

досить часто використовують методологію екстраполяції, за якої висновки 

про значення прогнозних показників у майбутніх періодах робляться на 

основі вивчення їх динаміки у попередніх періодах. Необхідним елементом 

при цьому є побудова та аналіз так званого ряду динаміки, який 

класифікує значення показників у часі у розрізі окремих періодів та описує 

динаміку їх розвитку.  

Розрізняють експоненціальне згладжування першого та вищого 

порядків. Згідно з цим методом прогнозні показники на плановий період 

розраховуються з використанням прогнозних і фактичних даних звітного 

(попереднього) періоду. При застосуванні методології експоненціального 

згладжування першого порядку рекомендується використовувати такий 

алгоритм: 

 

Pt+1 = Pt + a(Ft – Pt), 

або 

 

Pt+1 = aFt + (1 – a)Pt, 

 

де Pt+1 — прогнозне значення показника в плановому періоді t + 1;  

Pt — прогнозне значення показника на період t (розраховане в 

періоді t–1);  
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Ft — фактичне значення прогнозованого показника в періоді t; a — 

фактор згладжування. 

Важливу роль у прогнозних розрахунках відіграє так званий фактор 

згладжування (a), який характеризує рівень впливу даних попередніх 

періодів на прогнозний показник. Значення цього фактора може 

перебувати в межах  

від 0 до 1. Чим меншим є a, тим більший вплив на прогнозне 

значення мають дані попередніх періодів і тим більше згладжуються в ході 

прогнозування стохастичні коливання. Навпаки, чим більше a прямує до 1, 

тим меншим є вплив попередніх періодів на процес експоненціального 

згладжування. В процесі фінансового прогнозування на підприємствах 

західноєвропейських країн значення фактора a здебільшого приймається 

на рівні від 0,1 до 0,3[3]. Рекомендований алгоритм розрахунку a має такий 

вигляд:  

k


1

1
 , 

де k — кількість попередніх періодів, дані яких враховуються при 

визначенні прогнозного значення[4]. 

Передумовою використання цього методу прогнозування є сталість 

чинників, що формують виявлений тренд, а принциповим моментом - 

виявлення тренду, характерного для досліджуваного ряду динаміки. В 

теорії і практиці зустрічаються різні способи розрахунку тренду. Одним з 

них є метод найменшого квадратичного відхилення. Якщо спостерігається 

більш-менш стійка лінійна залежність значення досліджуваного показника 

(х) від часового інтервалу (t), то для виявлення тренду доцільно 

побудувати пряму, яка описується лінійною регресією: 

xt = a + bt. 

 

http://buklib.net/#_ftn3
http://buklib.net/#_ftn4
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Параметри а та b трендового рівняння підбираються таким чином, що 

фактична сума квадратів відхилень показника xt від теоретичних значень, 

що описуються прямою, повинна бути мінімальною: 

 

, 

 

де m — сукупність періодів аналізованого ряду динаміки. 

На основі математичних перетворень отримаємо алгоритми розрахунку 

параметрів а та b[2]: 

; 

. 

 

Експертні методи засновані на думках експертів певної галузі знань з 

наступною обробкою отриманих результатів з метою виявлення основних 

критеріїв і тенденцій, властивих об'єкту. 

Метод структурної аналогії - це спосіб прогнозування за історичними 

аналогіями ознак інших предметів на основі висловлення їх подібності з 

предметом, що досліджується за конкретною ознакою. Зокрема, цей метод 

використовується у разі, коли тенденцію розвитку процесу (об'єкта), що 

прогнозується, можна виявити на основі пропорцій і комбінацій відомих 

процесів - аналогів . 

Матричний метод прогнозування використовується для 

оптимального розподілу ресурсів з метою досягнення встановлених цілей. 

Визначають множину чинників, які впливають на розвиток об'єкта 

прогнозування, об'єднують їх у комплекси з однорідних чинників і 

оцінюють вплив цих комплексів один на одного та на кінцеві цілі. 

Одним з найефективніших способів синтезу об'єкта прогнозування є 

http://buklib.net/#_ftn2
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морфологічний аналіз. Суть цього методу полягає у виявленні структури 

об'єкта прогнозування та оцінці можливих значень її елементів з 

наступним переглядом і оцінкою варіантів взаємодії цих значень. Цей 

метод дає змогу вийти за межі відомих напрямків розвитку об'єкта, 

перебрати всі теоретично можливі варіанти розпитку і вибрати прийнятні з 

економічного і технічного погляду. 

Фактографічні методи базуються на фактичній інформації про об'єкт 

прогнозування та його минулий розвиток. 

До класу фактографічних методів належать статистичні та 

випереджувальні методи прогнозування. 

Статистичні методи використовують для прогнозування часових 

рядів динаміки параметрів економічних явищ. Для прогнозування часових 

рядів, послідовні значення яких істотно взаємозалежні, використовують 

авторегресійні моделі. Головною умовою застосування такої моделі є 

випадковість і стаціонарність. Модель прогнозування, побудована як 

функція від передісторії, повинна враховувати можливі дії низки чинників. 

Оцінка поточного рівня ряду виражається як зважена сума кількох 

попередніх рівнів. Для отримання точніших оцінок схему авторегресії 

можна модифікувати на підставі застосування вагових коефіцієнтів. Ці 

моделі доцільно використовувати для оперативного прогнозування 

економічних показників, майбутні значення яких істотно залежать від їх 

зміни в минулому. 

Метод гармонійних ваг базується на екстраполяції тренда, 

апроксимованого відрізками прямої зі зважуванням точок цієї лінії за 

допомогою гармонійних ваг. 

У групі статистичних методів важливе місце належить екстраполяції. 

Під час формування прогнозів за допомогою методів екстраполяції 

виходять зі статистично сформованих тенденцій зміни тих чи інших 

кількісних характеристик об'єкта. Проста екстраполяція довгострокових 

тенденцій базується на припущенні, що всі чинники, якими зумовлювалися 
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тенденції в минулому, збережуться протягом періоду прогнозування чи 

будуть змінюватися відповідно до певної кривої. Екстраполяція за 

емпіричними даними застосовується для розробки коротко - і 

середньострокових прогнозів на основі лінійних, квадратичних, 

степеневих, показникових та інших функцій. Метод дає реальні 

результати, якщо правильно визначена форма кривої, яка відображає 

закономірність зміни емпіричних даних. 

Метод інтерполяції полягає в пошуку проміжних значень величини 

за деякими відомими її значеннями. Вибір апроксимуючої функції 

здійснюється із врахуванням умов і обмеженням розвитку об'єкта 

прогнозування. 

Суть кореляційного аналізу поля гас у визначенні кореляційних 

зв'язків між випадковими величинами. Цей метод лаг змогу перевірити 

різні економічні гіпотези про щільність зв'язку між двома явищами і 

групою явищ. 

Метод найменших квадратів застосовують для пошуку наближених 

залежностей між двома або кількома прогнозованими величинами за їх 

емпіричним значенням. Суті" цього методу полягає в мінімізації суми 

квадратичних відхилень між досліджуваними величинами і відповідними 

оцінками, обчисленими за підібраним рівнянням. 

Факторний метод полягає п обробці багатовимірних масивів 

інформації про об'єкт у динаміці з використанням апарату факторного 

статистичного аналізу або його різновидів. 

Метод історичної аналогії ґрунтується на та використанні аналогії 

прогнозування з однаковим за природою об'єктом. Аналіз поведінки і 

структури однієї системи дає змогу зробити висновки щодо розвитку іншої 

системи. Отримані з допомогою цього методу прогнози не с надійними, 

якщо вони не підтверджені іншим методом. Тому доцільно застосовувати 

кількісні показники, які 6 дали змогу точніше порівнювати прогнози й 

оцінювати їх достовірність. 
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Досвід успішних вітчизняних підприємств свідчить про обмеженість 

екстраполяційних та інтуїтивних прогнозів. Тенденції, виявлені на основі 

аналізу інформації про події, що відбулися в недалекому минулому, 

можуть бути ненадійними індикаторами майбутніх тенденцій. Завдяки 

використанню системи варіантних прогнозів створюються умови для 

перевірки результатів, здобутих за допомогою різних методів 

прогнозування, тобто підвищується їх ймовірність. Передбачене майбутнє 

дає змогу підготуватися як до позитивних, так і до негативних тенденцій, 

максимізувати результати та мінімізувати збитки. 
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