
 
 

 

1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА» 

ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЯКОВЧУК АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА 

 

 УДК 65.011.1:621(043.3) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

                                                                

________________________________А. М. Яковчук 

 

 

 

 

Науковий керівник: Белопольський 

Микола Григорович, доктор 

економічних наук, професор 

заслужений діяч науки і техніки 

України 

 

 

 

Маріуполь – 2018 

  



 
 

 

2 

АНОТАЦІЯ 
 

Яковчук А. М. Управління змінами  як інструмент забезпечення 

стратегічної стійкості машинобудівних підприємств. – На правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» Міністерства освіти і науки України, Маріуполь, 2018. 

В дисертації вирішено наукове завдання поглиблення теоретичних та 

методичних положень управління стратегічними змінами на машинобудівних 

підприємствах для забезпечення їх стратегічної стійкості. Досліджено та 

розвинуто теоретичні засади розуміння сутності стратегічних змін. Уточнено 

поняття «управління змінами», а саме запропоновано розглядати його як процес 

перетворення підсистем підприємства, який спричиняє безпосередній або 

проактивний вплив на його генеральну, конкурентну чи функціональну стратегії з 

метою підтримки стратегічної стійкості в умовах динамічного бізнес-

середовища Обґрунтовано імперативи стратегічної стійкості машинобудівних 

підприємств в сучасних умовах, які базуються на запропонованому у роботі 

дуалістичному підході до розуміння стратегічної стійкості. З одного боку як 

стратегічну стійкість запроновано визначати як системну компетенцію тобто  

інтегративну, системна здатність стабільно досягати  стратегічних цілей за 

рахунок своєчасного впровадження змін за умов безперебійного 

функціонування  та без деструктивних наслідків в умовах динамічного бізнес-

середовища, а з іншого боку – як результат змін тобто забезпечення стабільно 

позитивних значень цільових фінансово-економічних та соціальних показників, 

в узгодженні зі стратегічними цілями підприємства. Імперативи стратегічної 

стійкості запропоновано встановити на основі взаємоузгодженого виведення їх 

макро- та мікро- платформ. Структуровано провідні тенденції управління 

змінами на підприємствах машинобудівної галузі. Здійснено аналіз економічного 

стану та структури машинобудівної галузі України. Він показав, що в сучасних 
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умовах глобальних економічних трансформацій подальший розвиток 

машинобудівних підприємств безпосередньо залежить від їх інноваційної 

активності. У теперішній час такий рівень є невисоким. Але зважаючи на 

припинення стагнації машинобудівної галузі за фінансовими результатами 2016 

року, обґрунтовано напрями економічного зростання машинобудівних 

підприємств на найближчі роки. Відповідно, встановлено найбільш 

перспективні для розвитку в Україні види машинобудування, а саме: 

агропромислове машинобудування; машинобудування, пов’язане з ІТ-сферою; 

машинобудування, пов’язане  з продовженням зростання житлового і 

дорожнього будівництва; машинобудування, пов’язане з розвитком харчової 

промисловості.  Проведено діагностику економічно-управлінської ефективності 

машинобудівних підприємств на прикладі підприємств м. Рівне та області. 

Вона показала, що половина досліджуваних підприємств мають середній та 

нижче середнього рівень економічно-управлінської ефективності. Це пов’язано 

з неузгодженістю обраної організаційної структури і стратегії підприємств, 

низьким рівнем оновлення та модернізації обладнання та застосуванням 

реактивних (неупереджувальних) механізмів управління змінами.  Розроблено 

стратегії розвитку машинобудівних підприємств України в контексті реалізації 

змін, які базуються на комбінуванні двох типів потенційних сценаріїв 

економічного розвитку, а саме:  орієнтацію переважно на внутрішні ринки та 

переорієнтацію поряд з внутрішніми ринками на ринки країн СНД та ЄС. 

Відповідно запропоновано чотири типи базових стратегій змін, які  структуровані у 

двофакторну матрицю рівнів технологічного та диверсифікаційного  розвитку.  

Визначено детермінантні підходи до управління змінами на досліджуваних 

підприємствах, які підтвердили, що 60 % досліджуваних машинобудівних 

підприємств не володіють достатнім рівнем стратегічної стійкості для 

тривалого утримання конкурентних переваг. Сформульовано та визначено 

чотири базові стратегії змін машинобудівних підприємств.  До них відносяться: 

розвиток існуючих стратегічних бізнес-одиниць на основі модернізації 

виробничих технологій;  диверсифікований розвиток існуючих стратегічних 
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бізнес-одиниць на основі модернізації виробничих технологій; розвиток 

існуючих стратегічних бізнес-одиниць на основі нових виробничих технологій; 

розвиток нових стратегічних бізнес-одиниць на основі освоєння нових видів 

машинобудівної  продукції. 

Вони продемонстрували, що тільки 20 % підприємств м. Рівне та області 

здатні у   на основі освоєння нових видів машинобудівної  продукції і 

орієнтуватись при цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у т.ч. 

країн СНД та європейські. Тобто тільки п’ята частина досліджуваних 

підприємств має технологічні підстави конкурувати з закордонними 

підприємствами, і відповідно, поширювати свою присутність міжнародних 

ринках. Інші 80 % підприємств взмозі вдосконалювати свою стратегію та 

підвищувати ефективність тільки на основі діяльності на внутрішніх ринках. 

При цьому тільки 30 % підприємств можуть суттєво підвищити рівень 

стратегічної стійкості за рахунок диверсифікації виробництва продукції та 

послуг.   Визначено рівень готовності персоналу підприємств до змін. 

Розрахунок рівня готовності персоналу засвідчив середній та нижче середнього 

рівень готовності працівників усіх ланок машинобудівних підприємств до змін. 

На основі цього у роботі запропоновано систему заходів з підвищення 

готовності підприємства до перетворень.  

 
Ключові слова: управління змінами, розвиток, стратегічна стійкість, 

ефективність, базова  стратегія змін, машинобудівні підприємства. 
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Priazovsky State Technical University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Mariupol, 2018. 

In the thesis the scientific task of deepening the theoretical and methodical 

positions of management of strategic changes at machine-building enterprises was 

solved to ensure their strategic stability. Theoretical principles of understanding the 

essence of strategic changes were investigated and developed. The concept of 

"change management" was specified, namely, it was proposed to consider it as a 

process of transformation of enterprises subsystems, which causes direct or proactive 

influence on its general, competitive or functional strategies in order to maintain 

strategic stability in a dynamic business environment. The imperatives of strategic 

stability of machine-building enterprises in modern conditions based on the dualistic 

approach to understanding strategic stability was proposed. On the one hand, strategic 

stability was supposed to be defined as systemic competence, ie the integrative, 

systemic ability to consistently achieve strategic goals through timely implementation 

of changes in conditions of uninterrupted functioning and without destructive 

consequences in a dynamic business environment; and on the other hand - as a result 

of changes, ie provision consistently positive values of targeted financial, economic 

and social indicators, in line with the strategic objectives of the enterprise. Strategic 

stability imperatives were proposed to be established on the basis of a mutually 

agreed output of their macro- and micro-platforms. The leading tendencies of change 

management at the enterprises of the machine-building industry were organized. The 

analysis of the economic condition and structure of the machine-building industry of 

Ukraine was carried out. It showed that in current conditions of global economic 

transformations, the further development of machine-building enterprises directly 

depends on their innovation activity. At present this level is low. But taking 

intoassount  the cessation  of the machine-building industry stagnation by the 

financial results of 2016, the directions of economic growth of machine-building 

enterprises for the coming years were substantiated. Accordingly, the most promising 

types of mechanical engineering for development in Ukraine were proposed namely: 

agro-industrial engineering; machine building related to the IT field; machine 
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building related to the continued growth of residential and road construction; machine 

building related to the development of food industry. Diagnostics of economic-

managerial efficiency of machine-building enterprises was conducted on the basis of 

enterprises of the city  Rivne and its region. It showed that half of the investigated 

enterprises had an average and lower average level of economic-managerial 

efficiency. This is due to the inconsistency of the selected organizational structure 

and strategy of enterprises, the low level of upgrading and modernization of 

equipment, and the use of reactive (unobjectionable) change management 

mechanisms. The development strategies of the machine-building enterprises of 

Ukraine in the context of the implementation of changes based on the combination of 

two types of potential scenarios of economic development were determined namely: 

orientation mainly on the domestic markets and reorientation along with the domestic 

markets to the CIS and EU markets. Accordingly, four types of basic change 

strategies were proposed, structured into a two-factor matrix of technological and 

diversification development levels. Deterministic approaches to change management 

at the enterprises under investigation were determined. They confirmed that 60% of 

the studied machine-building enterprises did not have sufficient level of strategic 

stability for the long-term maintenance of competitive advantages. Four basic 

strategies for change in machine-building enterprises were formulated and identified. 

They include: the development of existing strategic business units on the basis of 

modernization of production technologies; diversified development of existing 

strategic business units on the basis of modernization of production technologies; 

development of existing strategic business units on the basis of new production 

technologies; development of new strategic business units based on the development 

of new types of machine-building products. 

Keywords: change management, development, strategic stability, efficiency, 

basic change strategy, machine building enterprises. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Машинобудівна галузь є однією з базових галузей 

економіки, її системоутворюючим елементом, що визначає загальний стан 

виробничого потенціалу України. Від результатів діяльності машинобудівних 

підприємств здебільшого залежить функціонування всіх інших галузей 

промисловості. Жорсткі умови глобалізованих економічних трансформацій 

диктують необхідність активної реалізації стратегічних змін та результативної 

інноваційної діяльності на підприємствах машинобудівного комплексу.  

Більшість сучасних учених підкреслюють, що економічний розвиток та 

науково-технологічного прогрес в економіці України неможливий без 

стабільного економічного становища промисловості. Безумовно, 

машинобудування є єдиною галуззю промисловості, яка забезпечує 

впровадження досягнень науково-технологічного прогресу в усі інші сектори 

економіки. Але для здійснення ефективного управління машинобудівними 

підприємствами необхідним є запровадження в їх стратегію проактивних змін, 

які забезпечать стабільну підтримку стратегічної стійкості   означеним 

підприємствам. Оскільки за фінансовими результатами 2016 року стагнування 

машинобудівної галузі України припинилось, у найближчі роки підприємствам 

цієї сфери будуть вкрай необхідні удосконалені, сучасні  інструменти  

подальшого ефективного розвитку. На тлі  посилення динамізму бізнес-

середовища, поглиблення глобалізаційних процесів та євроінтеграційного 

спрямування України  особливої актуальності набувають питання виваженого 

управління змінами на машинобудівних підприємствах. 

Концептуальні засади сутності та етапності управління змінами в контексті 

діяльності сучасних підприємств широко представлені у наукових 

дослідженнях таких закордонних і вітчизняних  учених як:   Б. Буркинський , 

В. Верба, А. Воронкова, Д. Воронков, О. Гусєва,  І. Дмитрієва,  В. Заболотний,  

Н. Коба, А. Наливайко,  К. Пріба, А. Садєков,  С. Стеців,  В. Тарасенко, Е. 

Фламгольц, Г.  Швіндіна  та інших. 
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Проблемним питанням забезпечення стратегічної стійкості підприємств в 

динамічному бізнес-середовищі присвячені наукові праці таких учених, як А. 

Леус, В. Ячменьова, Г. Мохонько, О. Маслак, І. Мовчан, В. Галушко,  О. 

Дуброва, О. Арєф’єва, Ю. Сімех, О. Матушевська, І. Сапронова, М. Дудін, О. 

Макеєва, Н. Хорєва, О. Кузнєцов, В. Шишкін, П. Лутовінов, Д. Козлов, Н. 

Полуянова, С Шароватов,  Л. Куц, О. Слободчикова  тощо. 

Грунтовні дослідження стану та структури ринку машинобудівної галузі, 

обгрунтування проблемних та імперативних аспектів управління 

машинобудівними підприємствами знайшли відображення у роботах таких 

учених, як:  А. Амоша, Л. Довгань, М. Белопольський, Л. Довгань, М. 

Кравченко, І. Шейко, Л. Присяжнюк, В. Бойко, Л. Саломатина, Т. Дуда, Л. 

Гладка, Г. Біла, О. Загорянська, В. Тимофєєв, О. Гуцан, О. Соколов, О. 

Федоренко, Т. Кузь, Т. Василишин, І. Тютюнник, Т, Проноза, Х. 

Мандзіновська, Н. Равлик, О. Чупир, О. Дикань, М. Домашенко, Г. Дугінець, Л. 

Захаркіна, О. Зелінська, С. Клименко, Череп А. В. тощо.  

Разом з цим, науковці приділяють недостатньо уваги  управлінню 

змінами, яке виступає сьогодні головим інструментом забезпечення 

стратегічної стійкості машинобудівних підприємсв. До того ж більшість 

досліджень з цього напряму фокусують увагу на великих компаніях 

машинобудівної сфери, а науково-методичні підходи до управління змінами  на 

середніх та малих підприємствах галузі не знаходять ґрунтовного відображення 

у роботах вітчизняних авторів.  Це викликає необхідність поглибленого 

дослідження процесу управління змінами в аспекті підтримки стратегічної 

стійкості машинобудівних підприємств і обумовлює актуальність обраної 

тематики дисертаційної роботи, її цільову спрямованість та сутнісне 

наповнення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження теоретичних основ і удосконалення практичних методик 

управління змінами як інструменту забезпечення стретегічної стійкості 
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машинобудівних підприємств. Вона реалізована шляхом виконання таких 

завдань: 

- визначити сутність та етапність управління змінами як підґрунтям 

розвитку підприємства 

- обгрунтувати імперативів стратегічної стійкості машинобудівних 

підприємств в сучасних умовах  

- структуризувати провідні тенденцій управління змінами на 

підприємствах машинобудівної галузі  

- здійснити  аналіз економічного стану та структури машинобудівної галузі 

України 

- провести діагностику економічно-управлінської ефективності 

машинобудівних підприємств ( на прикладі підприємств м. Рівне та області) 

- визначити детермінантні підходів до управління змінами на 

машинобудівних підприємствах 

- розробити стратегію розвитку машинобудівних підприємств України в 

контексті реалізації змін 

- сформулювати та визначити базові стратегії змін машинобудівних 

підприємств  

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

Дисертаційна робота ґрунтується на результатах досліджень, які було 

проведено у межах науково-дослідних робіт ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» згідно з держбюджетною темою «Сучасні методи 

управління підприємством»» (державний реєстраційний № 0117U007294, 2017 

р.), де автор на основі проведених досліджень визначив перспективні напрями 

розвитку машинобудівної галузі. 

Об’єкт дослідження – процес управління змінами як інструмент 

забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних підприємств України. 

Предмет дослідження – теоретичні, методологічні, організаційно-

методичні й практичні положення щодо управління змінами на 

машинобудівних підприємствах м. Рівне та області. 
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Методологія і методи дослідження. Теоретичним та методологічним 

базисом наукових пошуків стали як фундаментальні, так і сучасні системні 

теорії (загальна теорія систем і теорія біфуркації), роботи зарубіжних та 

вітчизняних вчених з проблем управління змінами та забезпечення стратегічної 

стійкості підприємств. 

Інформаційним підґрунтям дослідження стали дані Державної служби 

статистики України (інформація щодо динаміки індексів обсягів реалізованої 

продукції та послуг, структура реалізації продукції та послуг, фінансових 

результатів діяльності підприємств у галузі машинобудування), матеріали 

періодичних видань, дані опитування й анкетування керівників різних рівнів 

управління та фахівців підприємств машинобудуваної сфери Рівненьської 

області, ресурси Інтернет. 

В процесі досліджень були застосовані такі методи: лексико-семантичний, 

логічний та термінологічний аналіз – для вивчення когнітивного наповнення 

термінів: «управління змінами», «стратегічна стійкість підприємства», «рівень 

стратегічної стійкості», «напрям змін» «базова стратегія змін»;  

діалектичний підхід, компаративний аналіз, систематизація, аналіз та 

синтез – для обґрунтування макро- і мікро-імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств в сучасних умовах, для визначення компонентів 

стратегічної стійкості підприємтсв, для ідентифікації факторів які впливають на 

розвиток машинобудівних підприємств в умовах глобальних економічних 

трансформацій, для здійснення економічно-управлінської діягностики 

діяльності машинобудівних підприємств,  для обґрунтування  системи 

показників з визначення рівня змін, необхідних для стратегічної стійкості 

підприємства, для оцінки сценаріів економічного розвитку України, які є 

основою розробки стратегії розвитку машинобудівних підприємств; для 

обґрунтування типологій базових стратегій змін на показників для визначення 

приналежності підприємства певній стратегії;  

соціоісторичний та діалектичний підходи, порівняння, систематизація та 

узагальнення – для дослідження генезису стратегічної стійкості підприємства; 
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системний і комплексний аналіз (при аналізі основних показників господарчої 

діяльності підприємств; програмно-цільовий – при плануванні показників читого 

доходу та чистого прибутку на майбутній рік;  побудова аналітичних таблиць та 

графічний метод – для наочного відображення і структурованого подання 

інформації, що була отримана в ході теоретичних і практичних наукових 

пошуків; евристичні методи досліджень та методи обробки експертних даних – 

для визначення поточного рівня стратегічної стійкості досліджуваних 

підприємств;  

багатовимірного статистичного аналізу - для визначення рекомендованого 

напряму стратегічних змін підприємств на основі розрахованих коефіцієнтів  

рівня стратегічної стійкості;  

методи теорії нечітких множин – для визначення рівнів технологічного 

розвитку та розвитку диверсифікаційних процесів, які у сукупності формують 

типологію базової стратегії змін машинобудівного підприємства . 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна, результатів 

виконаної дисертаційної роботи, полягає у вдосконаленні та розробці  

теоретичних, організаційних та методичних підходів до управлння змінами як 

інструменту забезпечення стратегічної стійкості машинобудівних 

підприємствю. Вони сприятимуть усуненню недоліків в теоретичній базі і 

поліпшенню практичного управління ефективним розвитком машинобудівних 

підприємств.  

Удосконалено: 

- науково-методичний підхід до визначення головного напряму 

стратегічних змін на підприємстві, який на відміну від існуючих, базується на 

встановленні поточного рівня стратегічної стійкості підприємства у розрізі 

чотирьох груп  індикативних показників: фінансово-економічні (10  

показників), технологічні (5 показників), соціальні (з показники) та клієнтські 

(3 показники) і враховує потенціал життєвого циклу галузі, рівень 

інноваційного розвитку підприємства, його попередній інтеграційний досвід та  

досвід долання організаційних криз.  
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Його застосування дозволить  визначити релевантний напрям змін для  

машинобудівного підприємства (від забезпечення стійкого розвитку до 

проведення  повної трансформації для виходу на наступний виток життєвого циклу) 

та встановити необхідний рівень змін до генеральної стратегії за п’ятьма рівнями; 

- науково-методичний підхід до визначення базової стратегії змін 

підприємства, який, на відміну від існуючих, встановлює чотири типи базових 

стратегій змін (розвиток існуючих СБО на основі модернізації виробничих 

технологій; диверсифікований розвиток СБО на основі модернізації 

виробничих технологій; розвиток існуючих СБО на основі нових 

(інноваційних) виробничих технологій; розвиток нових СБО на основі освоєння 

нових для підриємства видів машинобудівної продукції або послуг) на основі 

двофакторної матриці рівнів технологічного та диверсифікаційного  розвитку 

підприємств. 

Його застосування дозволить  обґрунтувати напрям подальшої ринкової 

орієнтації підприємства (внутрішній, або внутрнішній та зовнішній); напрями 

необхідних технологічних перетворень (модернізація або інновації) та 

диверсифікаційних трансформацій підприємства. 

- науковий підхід до обґрунтування дуалістичного контенту стратегічної 

стійкості підприємства у взаємозв’язку з процесом змін, який на відміну від 

існуючих, тлумачить  стратегічну стійкість підприємства з одного боку, як 

системну компетенцію, а з іншого боку – як результат ефективного управління 

змінами.  

Це дозволить  більш структуровано підходити до процесу управління 

змінами на підприємстві. 

Дістало подальшого розвитку: 

- понятійно-категоріальний апарат у якому (на відміну від існуючих) 

представлені визначення: «стратегічна стійкість підприємства» як: 1. Системна 

компетенція тобто  інтегративна, системна здатність стабільно досягати  

стратегічних цілей за рахунок своєчасного впровадження змін за умов 

безперебійного функціонування  та без деструктивних наслідків в умовах 
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динамічного бізнес-середовища та 2. Результат змін тобто забезпечення стабільно 

позитивних значень цільових фінансово-економічних та соціальних показників, 

в узгодженні зі стратегічними цілями підприємства; «управління змінами»  - як 

процес перетворення підсистем підприємства, який спричиняє безпосередній або 

проактивний вплив на його генеральну, конкурентну чи функціональну стратегії з 

метою підтримки стратегічної стійкості в умовах динамічного бізнес-

середовища; 

- наукове обґрунтування імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств, яке на відміну від існуючих, виокремлює три 

макро-імперативи (транснаціоналізацію економіки, конвергенцію послуг, 

вертикальну інтерацію підприємств) та три  мікро-імперативи (проактивне 

управління змінами, систему розвитку ключових компетенцій та систему 

управління знаннями); 

- науково-методичний підхід до визначення критерів та відповідної системи 

показників стратегічного ровитку машинобудівних підприємств на основі яких 

здійснюється вибір базової стратегії змін, у якому на відміну від існуючих, 

передбачено 4 критерії диверсифікованого розвитку (загальний рівень 

стратегічної орієнтації, досягнутий та запланований рівні якості продукції або 

послуг машинобудування, багатокомпонентість системи навчання та 

когнітивного розвитку персоналу, наявність соціальних програм в аспекті 

розбудови екосистеми інновацій) та 3 критерії технологічного розвитку (рівень 

фінансової стійкості  та інвестиційної привабливості, зЗапровадження нових 

технологій виробництва або інновацій у продукцію (послуги),п вертикальної та 

горизонтальної  інтеграції). 

- методичний підхід до діагностики економіко-управлінської ефективності 

машинобудівних підприємств, який на відміну від існуючих, дозволяє 

встановити рівень економіко-управлінської ефективності  на основі 

інтегративного коефіцієнту відповідності організаційної структури діючій 

стратегії підприємства. 
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Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи 

полягає в розробці і впровадженні методичних матеріалів та рекомендацій для 

здійснення виваженої оцінки стану та структури машинобудівної галузі 

України, аналізу динаміки ключових показників діяльності машинобудівних 

підприємств Рівненської області, визначення поточного рівня  стратегічної 

стійкості  вітчизняних машинобудівних підприємств, визначення головного 

напряму, рівня та характеру змін, які доцільно запровадити машинобудівним 

підприємствам для подальшого забезпечення високого рівня стратегічної 

стійкості.   

  Більшість розробок і рекомендацій автора підтверджено довідками про 

впровадження: _Головне управління статистики у Рівненській області (довідка 

№ 12/2-116, від 07.02.2018р.); ТОВ «ДОБРОДІЯ ТРЕЙД» (довідка № 18-35 від 

22.01.2018 р.); Державний центр зайнятості Рівненський обласний центр 

зайнятості (довідка № 118-02/369 від 22.02.2018 р.) 

 Основні положення дисертаційної роботи можуть бути використані (і вже 

використовуються в навчальному процесі Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука», м. Рівне) при викладанні наступних курсів та розробці їх 

методичного забезпечення: «Управлінський облік», «Управління змінами», 

«Стратегічне управління» (довідка №76/29–653 від 28.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Матеріали дисертаційної роботи є 

результатом самостійно виконаного автором наукового дослідження. В роботі 

використаний авторський підхід до обґрунтування, моделювання та реалізації 

змін на машинобудівних підприємствах для забезпечення їх стратегічної 

стійкості. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи і, отримані внаслідок її виконання, результати дослідження 

доповідались на двох науково-практичних конференціях, серед них одна 

міжнародна: «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та 

фінансової системи країни» (07.03. 2018 р., м. Запоріжжя). 
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Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових праць 

загальним обсягом 3, 78 д.а. (особисто автору належить 3,58 д.а.), у тому числі 

5 статей у виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економічних наук, із 

них 3 статті у індексованих виданнях, 2 тез доповідей (0,24  д.а.), у тому числі 

особисто авторові належить – 0,24 д.а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 125 найменування на 15 сторінках  і 

6 додатків. Повний обсяг роботи становить 183 сторінки. Об’єм текстової 

частини складається з 160 сторінок. Роботу ілюстровано 26 рисунками і 29  

таблицями (19 сторінок – рисунки і таблиці, які повністю займають площу 

сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

1.1. Сутність та етапність управління змінами як підґрунтя розвитку 

підприємства 

 

 

В умовах  переходу до шостого технічного укладу, стрімкого розвитку 

технологій концептуальне  бачення змін на підприємствах позиціонується у бік 

найбільш актуальних наукових та практичних питань. Це відбувається тому, що в 

існуючих бізнес-умовах , яким притаманні стрімкий розвиток 

високотехнологічних галузей, закономірне скорочення періодів життєвого циклу 

продукції і послуг, а ткож галузевих ринків, поглиблення процесів глобалізації, 

інтеграційні поширення, підприємства мють бути налаштовані на усвідомлення 

необхідності перетворень та їх безперервне і злагоджене запровадження. Таким 

чином, управління змінами стає головною складовою загальної системи 

стратегічного управління підприємством. Міжнародний досвід ведення бізнесу 

показує, що спроможність обгрунтовувати і реалузовувати стратегічні зміни є 

одним з найважливіших факторів ефективного функціонування та стійкого 

розвитку сучасних, у т.ч. машинобудівних, підприємств. Багато учених 

зазначають, що будь-які перетворення містять у собі протиріччя між прагненням 

підприємства зберігати стабільність (властивість економічної системи) з одного 

боку, і необхідністю її постійного розвитку – з іншого. Дослідження, присвячені 

управлінню змінами як інструменту досягнення стратегічної сиійкості, постійно 

наголошують на ці протиріччя. Вітчизняна практика господарювання 

підтверджує, що для підтримки стратегічної стійкості усім сучасним 

підприємствам необхідний злагоджений механізм управління змінами.  Аналіз 

статистичних даних вказує на загострення проблем, пов’язаних з забезпеченням 

стабілізації підприємств на інституціональному рівні. Основою цієї стабілізації 
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виступає позитивна динаміка економічної доданої вартості (EVA) та інших 

показників результату фінансово-економічної діяльності. Безперечно, в умовах 

підвищеного динамізму бізнес-середовища  - а саме в таких умовах працюють 

зараз машинобудівні підприємства – соціальна та економічна ефективність 

підприємств здатна підтримуватись лише на основі дієвої системи кпередженості 

та проактивного запровадження змін. З огляду на все вказане вище, дослідження 

сутності змін, вивчення процесу управління змінами, обгрунтування етапності 

змін спрямовується на удосконалення та гармонізацію процесів розвитку 

машинобудівних  підприємств і утворює широку платформу для наукового 

пошуку. 

Ґрунтовна теоретико-методологічна основа управління змінами, сформована 

на основі великого практичного та консалтингового досвіду, представлена у 

роботах таких зарубіжних авторів, як І. Адізес, Ф. Гуіяр, Е. Камерон, Д. Келлі, Д. 

Коен, Д. Коттер, Р. Крішнан, Т. Парр, Д. Прахалад,  Д. Уільямс, Е. Фламгольц, М. 

Хаммер, Д. Шервудд та інших. В умовах зростаючого впливу транснаціоналізації  

економіки, поширення конвергентно-орієнтованого розвитку компаній, 

виникнення нових викликів сучасного  ділового середовища дослідження 

українських учених з означеної проблематики набули суттєвого поглиблення. До 

наукових праць, які розкривають теоретичні, методичні та прикладні аспекти 

управління змінами на українських підприємствах, слід відзначити                 Б. 

Буркинського [2], В. Вербу [3], А. Воронкову [4], Д. Воронкова [5], І. Дмитрієва 

[6],  В. Заболотного [7],  Н. Кобу [8], А. Наливайко [9],  К. Пріба [10], А. 

Садєкова [11],  С. Стеціва [12],  В. Тарасенка [13], П. Шеремету [14] та інших. 

Вагомий  науковий внесок,  який зробили зарубіжні та вітчизняні учені, 

підтверджує, що у теперішній час існує багато невирішених проблем  як 

теоретичного, так  і методичного характеру. Передусім, вони пов’язані з 

удосконаленням теоретичних і методичних основ управління змінами як 

головного інструменту забезпечення стратегічної стійкості підприємств. 
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Відмінні особливості робіт вітчизняних учених полягають у тому, що 

питання розбудови загальної методології управління змінами розглядаються, 

здебільшого, як окремі завдання галузевої спрямованості і здебільшого 

стосуються підприємств невиробничої сфери. Хоча підприємствам виробничої 

сфери,  у т.ч. машинобудівним, в умовах  розвитку економіки знань перетворення 

потрібні у першу чергу. Отже, платформою для подальших наукових розробок 

повинні стати дослідження, спрямовані на обгрунтування науково-методичних 

підходів до визначення поточного рівня стратегічної стійкості підприємств і 

встановлення відповідних напрямів змін, які забезпечуватимуть тривалу 

підтримку цієї стійкості.  

Світовий досвід вже продемонстрував, що здатність ефективно планувати і 

впроваджувати стратегічні зміни є вирішальним фактором ефективного 

функціонування і розвитку підприємств. Як вже зазначалось, зміни  містять у 

собі протиріччя між прагненням  економічної системи зберегати стабільність та 

необхідністю її постійного розвитку, тобто виходу на нові якісні рівні системи. 

Тому більшість досліджень, присвячених управлінню змінами, відображають 

шляхи подолання цих протиріч. 

Велика кількість наукових висновків зводиться до твердження, що зміни 

являють собою основу розвитку підприємств, але чіткого розмежування між 

поняттями «зміни» та «розвиток» не наводиться [15]. Хоча існує низка  учених, 

які пропонують авторські обґрунтування взаємозв’язку між термінами «зміни» і 

«розвиток».  У роботах означених дослідників визначено особливості 

управління змінами в залежності від стадії розвитку підприємства. Найбільш 

грунтовно питання, пов’язані з розкриттям сутності змін на підприємствах  у 

взаємозв’язку з їх розвитком, знайшли висвітлення у роботах І. Адізеса [16],  Е. 

Фламгольца [17],  Д. К. Воронкова [5], Г. В. Широкової [18]. Зазначимо, що 

попри велику цінність  їх наукового внеску, у теперішній час існує багато 

проблем теоретичного і практичного характеру. Ці проблеми  пов’язані, у 



 
 

 

23 

першу чергу,  з дослідженням сутності понять «розвиток  підприємства» і 

«зміни», а також з визначенням взаємозв’язку між цими поняттями. 

Як зазначає В. Шишків, будь-яка соціально-економічна система має дві 

рушійні сили: перша – бажання вижити, зберегти себе, мати певну стабільність; 

друга –   бажання самоудосконалюватись і розвиватись [15]. Тому цілком 

логічно, що виникає потреба у встановленні понятійного впорядкування  у 

відношенні дефініцій «зміни» і «розвиток».  

Поняття «зміна» як категорія філософського дискурсу характеризує стан,  

який є альтернативою стабільності, і означає перехід з одного стану в інший, а 

також зміну змісту в часі. Відповідно з локалізацією змін у просторі та часі 

можна зміни в просторі (механічний рух) та зміни у часі. Особливості 

трактування часу визначають розуміння характеру змін - оборотних і 

необоротних, спрямованих і не спрямованих, самоорганізованих і 

організованих. Будь-які зміни мають коррелятивну пов'язаність з чимось 

інваріантним, стійким. І навпаки, інваріантні структури припускають 

варіативність та  мінливість [19].  

    Вже в античній філософії разом з лінією Парменіда, який робив акцент 

на стійкості і незмінності буття, існувала лінія Геракліта. Ця лінія наполягає на 

універсальності змін і плинності речей. Згідно Геракліту, все знаходиться в 

безперервному змінюванні і руху, оскільки все визначається боротьбою 

протилежностей. В ході  цієї боротьби річ переходить у свою протилежність: " 

Одне і те саме в нас - живе і мертве, бадьоре і спляче , молоде і старе, бо ці 

протилежності, що змінились - суть ті, а ті,  що знову змінились - суть ці "( 

фрагменти ранніх грецьких філософів , ч. 1 . М. , 1989 , с. 213). Вивченню сутності 

змін присвячені й твори Аристотеля. Це такі товри як "Фізика", "Про небо" і 

"Про виникнення і знищення" [20].  Він зазначає, що видів змін стільки, скільки 

видів сущого. Аристотель у  своїх творах розбудовує різні класифікації змін: 
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привхідні й не привхідні; такі, що здійснюються внаслідок чого-небудь і такі, 

що стають чимось.  

Пов'язуючи зміни з існуванням протилежностей і з протиставленням, 

Аристотель виділяє такі види змін: зміна з протиріччя, або виникнення 

(genesis); знищення, або зміна з субстрату у несубстрат (phthora). Однак він 

чітко відокремлює  процес рух від зміни, оскільки зміна пов'язана з 

протиставленням сущого і несущого, а несуще не передбачає руху. Таким 

чином, Аристотель виділяє чотири ключові ракурси змін: зміна сутності або 

виникнення і знищення; зміна якості, або зміна стану даної речі; зміна кількості, 

або зростання і спадання; зміна місця, або просторове переміщення.  На основі 

цього Аристотель формулює такі види змін як:  перетворення (metabole), 

виникнення (genesis), знищення (phthora), якісна зміна (становлення іншим, 

alloiosis ),  кількісна зміна - зростання (auxesis) і спадання. Зміна протистоїть 

стійким властивостям і цим відрізняється від руху, хоча у деяких розділах 

метафізики  рух розглядається саме як різновид змін. Кожна зміна є переходом 

у свою протилежність, а все, що змінюється, має матерію.  При будь-якій зміні 

змінюється щось, завдяки чомусь і у щось. Те, чим викликається зміна - це 

перше рушійне; те, що змінюється  - це  матерія; те у що вона змінюється – 

форма [20].  

Альтернативні визначення поняття розвиток підприємства наведені у 

таблиці 1.1.  
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                                   Таблиця 1.1 -  Альтернативні визначення поняття розвиток підприємства (доповнено автором)                                                      
Автор (и) Дже-

рело 

Визначення поняття Акцент  Головні філософські 

характеристики 

Результат для 

підприємства 

Незворот-

ність; 

закономір-

ність 

Спря-

мова-

ність 

Адап- 

тація 

Новий 

якісний 

стан  

Ріст 

ефек-

тив-

ності   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 С. Г. Федосін  

 

[25, с. 

55] 

 Розвиток – це зв'язок явищ, коли в боротьбі 

протилежностей здійснюється зміна організації, 

відбуваються процеси диференціації і інтеграції, 

з'являються нові якості і відповідна зміна структури. 

Зміна - - - + - 

 О. С. Гринько  [24] Перехід від одного рівноважного стану організації  до іншого. Перехід - - - + - 

 Б. А. Райзберг 

 Л. Ш. Лозовский. 

[26, 

с.144] 

Довгострокова програма удосконалення можливостей 

організації у розв’язанні проблем, особливо шляхом 

підвищення ефективності управління культурою. 

Удос-

кона-

лення 

- - - - + 

 А. І. Кочеткова  [22, 

с.36] 

Розвиток – це боротьба двох протилежних тенденцій, 

збереження гомеостазиса і пошук нових шляхів 

адаптації організаційних форм, зменшуючих 

локальну ентропію тобто загрозу гибелі системи в 

результаті локальних змін зовнішнього середовища. 

Адап-

тація 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 П. В. Єгоров 

  Н. В. Алексеєнко 

 

[23, с. 

57] 

Розвиток – це зміна процесу, явища від більш 

простого до більш складного та більш ефективного. 

Керований розвиток  - це виділена у складі 

підприємства система, у якій об’єднані усі процеси, 

що призводять до зміни складу, властивостей, 

структури зв’язків і відносин складових елементів, а 

також кількісних і якісних змін у всіх сферах системи. 

Зміна  

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Словник 

української мови 

[27] Процес, в результаті якого відбувається зміна якості 

чого-небудь, перехід від одного якісного стану до 

іншого, вищого 

Зміна - - - + + 
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продовження табл.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Г. Хаймел  [28, 

с.114] 

Розвиток передбачає еволюцію, що призводить до 

нового стану та підвищення його соціальної цінності. 

Ево-

люція 

+ - - + + 

В .М. Заболотний     

 

[29,  

с.56] 

Це позитивне якісне перетворення, результатом якого 

є те, що система ефективніше реалізує свої функції 

або отримує нові функції 

Зміна - - - + + 

 Т. Ю. Іванова   

[30, с. 

102] 

Розвиток являє собою закономірне, якісне 

перетворення і характеризується незворотністю і 

спрямованістю. Якщо організація розвивається, то це 

призводить до подальшого  її ускладнення, появи 

додаткових зв’язків, які у свою чергу забезпечують 

більш стійкі структурні співвідношення. 

Зміна + + + + + 

  І. М. Дроздов  [31, 

с.37] 

Це закономірне, доцільне, еволюційне кероване (самокероване) 

перетворення у заздалегідь визначений час самої 

організації  (її цілей, змісту, методів, форм організації 

виробничого процесу) і її керуючої системи, яке приз-

водить до досягнення якісно нових результатів діяльності. 

Зміна + + - + - 

Ю. П. Аніскін [32, 

 с. 

141] 

Розвиток означає цілеспрямовані зміни діяльності для 

переходу на вищий якісний рівень виконання функцій, 

структури організації, на випуск нової продукції 

Зміна - + - + + 

Є.М. Коротков [47 

c. 

296] 

Сукупність змін, які ведуть до появи нової якості та 

зміцнення життєвості системи, її здатність чинити 

опір руйнівним силам зовнішнього середовища. 

Зміна + - - + + 

С. П. Дунда [48] Сукупність спрямованих, інтенсивних та якісних змін 

економічної природи, що відбуваються на 

підприємстві внаслідок суперечності у внутрішньому 

середовищі та впливів факторів зовнішнього 

середовища. 

Зміна + + - - - 
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Поняття «розвиток» у багатьох філософських словниках визначається як 

незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об’єктів. 

Розповсюдженим є й таке визначення розвитку: «Це специфічний процес 

зміни, результатом якого є виникнення якісно нового; це поступальний 

процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного». Отже, 

стає зрозумілим, що тільки одночасна наявність усіх трьох властивостей 

виділяє  розвиток серед інших змін: зворотність змін характеризує процеси 

функціонування (циклічне відтворення постійної системи функцій); 

відсутність закономірності  притаманна випадковим процесам 

катастрофічного типу;  за відсутності спрямованості зміни не можуть 

накопичуватись, і тому процес позбувається характерної для розвитку єдиної, 

внутрішньо взаємопов’язаної лінії   [21, с. 168].  

Аналіз трактування дефініціх «розвиток підприємства» було проведено з 

позицій врахування різними авторами головних характеристик розвитку і 

ознак результату розвитку для підприємства: адаптації, переходу до  нового 

якісного стану системи та зростання соцільно-економічної ефективності . 

Проведений аналіз показав, що зміни – це більш всеохоплююче поняття 

порівняно з розвитком;  зміни виступають основою розвитку і не  коректно 

ототожнювати поняття «розвиток» і «зміни». 

Також встановлено, що переважна більшість дослідників вважає 

головною результуючою ознакою розвитку підприємства появу нових 

якісних характеристик всієї системи або підсистем. Велика кількість 

визначень вказують також на такі характерні ознаки розвитку, як підвищення 

ефективності діяльності та перехід до більш нового та прогресивного 

способу діяльності. Деякі автори підсумовують, що кожний  новий  якісний 

стан системи, який виникає в процесі розвитку, характеризується більшою 

ускладненістю, ніж попередній.  Також є багато визначень, які роблять 

наголос на незворотності та закономірності розвитку, враховуючи таким 

чином головні філософськи характеристики розвитку.  

Узагальнюючи найбільш поширені підходи до тлумачення поняття 

«розвиток підприємства», слід відзначити, що  його підгрунтям виступають 
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зміни. Також розвиток являє собою тільки позитивні якісні перетворення.  

Результатом позитивних якісних перетворень є те, що підприємство більш 

ефективно реалізує свої бізнес-процеси або створює нові.  

Невелика кількість учених дотримуються думки, що розвиток 

підприємств може мати прояв у таких якісних змінах, які призводитимуть як 

до підвищення ефективності діяльості, так і до падіння ефективності. 

Зокрема, С. Г. Федосін поділяє розвиток на два напрями: зростання, тобто 

висхідний розвиток та деградація, як розвиток, який є низхідним [33, с. 55]. 

Зростання, на думку С. Г. Федосіна, є поступальним розвитком, який 

супроводжується переходом від нижчого до вищого або від простого до 

більш складного. А деградація – це низхідний розвиток, який проявляться у 

розпаданні, переході від більш досконалого до менш досконалого, пониженні 

рівня організації.  

На наш погляд, процеси деградаії не доцільно вважати процесами 

розвитку підприємства. Розвиток буде мати місце до того моменту, коли 

підприємство, в процесі досягнення нових якісних рівнів своє структури, не 

зазнаватиме зменшення економічної та соціальної ефективності протягом 

певного часу. Подібні висновки робить у своїх дослідженнях К. Д.  Воронков. 

Він визнає, що розвиток підприємства завжди супроводжується кількісними 

та якісними змінами, при цьому не можна виключати виникнення тимчасової 

негативної динаміки кількісних показників діяльності підприємства [34, 

с.21]. У подальших дослідженнях буде застосовано саме таку логіку. 

Дослідження проблем управління змінами підтверджують, що вихідною 

складовою є уточнення сутності змін  на підприємстві.  

Розглядаючи сутність змін, слід звернути увагу на відсутність 

понятійної чіткості при визначенні цього поняття, попри велику кількість 

наукових досліджень. Найчастіше у своїх дослідження учені оперують 

поняттями «організаційні зміни», «корпоративні зміни» або «зміни на 

підприємстві», без виділення стратегічного рівня змін [24, с.57]. Хоча у 

теперішній час, коли наважливішим аспектом системи стратегічного 
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управління підприємством стає управління змінами, підвищується 

актуальність  обґрунтування концепту стратегічних змін.  

У сучасних дослідженнях зустрічається багато ґрунтовних підходів до 

визначення сутності стратегічних змін як складового елементу загальної 

політики управління змінами.  Н. В. Казакова  підкреслює, що з лексичної 

точки зору зміни в організації являють собою планомірні, продумані 

поправки, перетворення, які змінюють попередній стан чого-небудь  [35, с. 

16].  

Поглиблений аналіз понятійно-категоріального апарату теорії 

управління змінами підтверджує складність однозначного трактування 

стратегічних змін через їх багатоаспектність.  Усі визначення, які 

пропонуються авторами, доцільно розподілити на 3 групи: ті, які 

відображають змістовну характеристику змін; ті, які відображають 

характеристику змін як процесу та ті, які роблять наголос на змістовній і 

процесній складовій перетворень.  Змістовний аналіз змін дозволяє 

встановити, які характеристики підприємства змінились за період, який було 

поведене дослідження.  Процесний аналіз показує те, у який спосіб були 

реалізовані зміни  або яким чином плануєтся їх провести.  На наш погляд, 

для повноти розуміння терміну «зміни» в рамках їх концептуального 

уявлення, слід врахувати окрім змістовного і процесного зрізу, дві  додаткові 

складові: об’єктну на функціональну. Об’єктний аналіз встановлює 

типологію підприємства, на якому запроваджуються зміни. Функціональний 

аналіз відображає логіку управління змінами з позицій прийняття рішень та 

визначення того, якою є генеральна стратегія підприємства  і, відповідно,   

які  базові стратегії  перетворень модна пропонувати підприємству. Коли всі 

означені вище зрізи визначення змін будуть враховані, стає можливим 

сформулювати комплексне авторське  визначення змін для підприємства, яке 

функціонує в умовах стрімкого технологічного розвитку (рис.1.1). 

Як бачимо, воно інтегрує чотири контексти змін: змістовний, процесний, 

об’єктний та функціональний. Отже, зміни на підприємстві– це 



 
 

 

30 

цілеспрямований, керований або самоорганізований процес перетворень у 

будь-яких підсистемах або бізнес-процесах підприємства з передбачуваним 

майбутнім впливом на ієрархію його стратегій з метою забезпечення 

стратегічної стійкості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1 - Складові елементи комплексного визначення змін на 

підприємстві (запропоновано автором) 

 

Узагальнення наукових точок зору стосовно визначення сутності 

стратегічних змін на сучасному підприємстві дозволило сформувати 

авторське визначення яке інтегрує найголовніші детермінанти перетворень.  

Типізація змін також достатньо широко обговорюється у суасній 

науковій літературі. Наприклад, Ю. Лапигін пропонує п’ятирівневу 

типологію стратегічних змін за ознакою «ступінь завершеності змін». Такий 

підхід до класифікації перетворень визначає стратегічний контекст змін, 

окреслює можливі підсистеми змін, проте не враховує деяких обов’язкових 

системних ознак підприємства. 

1. Процесний зріз –  

послідовність подій, що призвели 

до змістовного перетворення на 

підприємстві, тобто сукупність 

причин, які спричинили зміни 

 

4. Функціональний зріз  - система  

управління або особа  (група осіб) 

під керівництвом  якої 

визначається зміст та 

послідовність  реалізації змін на 

підприємстві 

 

1. Змістовний зріз – емпіричне 

спостереження різниць у якості 

або стані  певного бізнес-процесу  

підприємства ( його елемента) або 

підприємства в цілому протягом 

часу 

 

 

3.Об’єктний зріз– вид 

підприємства, стан  перетворень 

 у якому є предметом дослідження 

 

Детермінанти змін 

на підприємстві 
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Певну увагу класифікаціх змін приділяє у своїх дослідженнях Б. 

Мільнер. Він зазначає, що  однією з найбільш гострих проблем, з якою 

стикається сучасне підприємство є необхідність виявлення відповідних 

областей змін, а далі – підготовка цих змін і їх підтримка у різних напрямах 

діяльності [39].  На думку Б. Мільнера, розширена концепція організаційних 

змін повинна враховувати два найважливіші аспекти: структурний і 

кадровий. З позицій структурного підходу робиться спроба завдяки змінам в 

організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові умови для 

досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у 

реалізації заходів з підвищення кваліфікації працівників, покращення їх 

здатності до швидкого навчання новим методам роботи і стимулюванні їх 

готовності до позитивного сприйняття і впровадження змін. Загалом, Б. 

Мільнер виділяє чотири основні типи (області) стратегічних змін: зміни цілей 

і стратегії, зміни персоналу, зміни у продукції та послугах та зміни у 

технологіях. 

 Ю. П. Аніскін та  П. А. Бульканов виділяють три  напрями перетворень, 

які, на їх думку, формують системне уявлення комплексу рестукруризації, 

який по суті є комплеком змін (рис. 1.2).  

У своїх дослідження автори  здебільшого оперують терміном 

«реструктуризація», під якою розуміють процес стратегічного розвитку 

підприємства, який забезпечує його комплексну адаптацію до змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища шляхом радикальних інноваційних 

перетворень процесів, структури і технологій [37]. 

Але, на наш погляд, головні підсистеми підприємства за таким підходом 

представлені не достатньо повно. Зокрема, характер неформальних зв’язків 

на підприємстві, норми поведінки, цінності та інші елементи організаційної 

культури не завжди підлягають структуризації  і тому їх не можна включати 

до структурної складової. Проте, зміни в організаційній культурі – один з 

найбільш вагомих  пластів стратегічних змін. 
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Рис 1.2 - Системне уявлення комплексу реструктуризації за  

Ю. П. Аніскіним, П. А. Булькановим [37] 

 

Серед українських учених вагомий внесок у розкриття типології 

стратегічних змін зробив А. П. Наливайко [9]. На його думку визначати 

типологію стратегічних змін необхідно з урахуванням ознаки економічної 

раціональності стратегій. Виходячи з цього, А. П. Наливайко виділяє чотири 

типи змін: відновлення, пожвавлення, трансформація і переорієнтація.  Для 

визначення сутнісної характеристики кожного типу перетворень  автор 

пропонує врахування таких факторів, як: стан підприємства на момент 

вибору  стратегії; масштаб і напрям змін та їх пріоритетна мета.  

Характер соціально-економічної динаміки як сукупності процесів, в 

результаті яких економічні явища слідують один за одним, має визначальне 

значення щодо фундаментальних принципів дії економічних механізмів. 

Одночасно в них розкриваються причинні зв'язки між явищами і фактором 

часу, який формує  уявлення про час і фази дії в ході послідовного розвитку. 
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Тому господарча (соціально-економічна) динаміка, зміна умов 

господарювання і, отже, зовнішніх і внутрішніх умов існування підприємства 

в часі і в просторі становить, на нашу думку, сутність організаційного 

розвитку. 

Таким чином,  період переходу української економіки до економіки 

знань, а також врахування принципів проскореної цифровизації економіки 

вимагає від учасників цього перетворення поряд з використанням принципів, 

положень, методів накопичених в рамках існуючих  управлінських 

концепцій,  переосмислення таких понять, як  організаційні зміни, стратегічні 

зміни,  розвиток підприємства. В умовах, що склалися, необхідним є 

розробка нових підходів до управління змінами. По-перше, це викликано 

певною зміною закономірностей у протікання стратегічних змін, а також 

трансформацією закономірностей організаційного розвитку підприємств. 

При цьому розвиток слід розглядати в якомога ширшому сенсі, а саме – як 

процес позитивних якісних змін на підприємстві, що сприяють його 

виживанню і підтримці високого рівня стратегічної стійкості.  

На наш погляд, перед тим, як обґрунтувати підхід до вирішення 

проблеми стратегічних змін на концептуальному і прикладному рівнях, слід 

систематизувати і класифікувати напрацьований блок існуючих підходів і 

напрямів. Важливим є проведення оцінки рівня їх конструктивності при 

вирішенні проблем забезпечення стратегічної сучасного підприємства. Також 

слід провести аналіз релевантності існуючих підходів сучасним умовам 

господарювання. 

Розробка грунтовної класифікації існуючих підходів, концепцій і 

стратегій змін та розвитку вимагає уточнення базоових понять і теоретичних 

конструкцій, які на різних етапах і рівнях дослідження пропонують те чи 

інше тлумачення явищ, процесів, логіці функціонування і розвитку 

підприємства , а саме, таких понять як : 

-    теорія організації і теорія організаційного розвитку; 
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- концептуальна (понятійна) модель, концептуальний підхід до 

проблеми організаційного розвитку; 

-   концепція управління стратегічними змінами; 

- генеральна стратегія розвитку підприємства та базова стратегія змін. 

Як вже було встановлено, будь-яка соціально-економічна система 

повинна володіти історичною спадковістю.  

Як відзначає А. Аверьянов, процес виникнення можна розділити на 2 

етапи: «1) прихований, коли в надрах старого з'являються нові елементи, йде 

їх кількісне зростання; 2) явний, коли нові елементи утворюють нову 

структуру, тобто якість» [38, с.90]. Виникнення будь-якого нового свідчить 

про те, що старе в даних умовах себе вичерпало, перестало задовольняти 

потребам суб'єкта управління. Це означає, що будь-які організаційні 

перетворення елементів системи призводять не до удосконалення, а до її 

перетворення. 

Виникнення і розвиток системи є виникнення і розвиток її протиріч. 

Становлення являє собою суперечливу єдність процесів диференціації та 

інтеграції: диференціація елементів підсилює їх інтеграцію, а інтеграція, у 

свою чергу, стримує диференціацію. Як пише В.І. Свідерський: «... 

характерною особливістю розвитку як ускладнення виступає єдність процесів 

зростання різноманіття структурних залежностей, з одного боку, і цілісності 

елементів в рамках даної структури, з іншого». Цей диференційно-

інтеграційний процес є організаційним процесом: «... процес ускладнення 

структури можна охарактеризувати як процес диференціації та інтеграції» 

[36, с.45].  

Зріла система (і, відповідно підприємство на стадії зрілості) знаходиться 

в достатньо стійкому стані. Але це не означає зупинку процесу взаємодії 

суперечливих аспектів даної системи, що й обумовлює подальші зміни. 

Параллельно зі становленням системи управління починають  розвиватись і її 

її функції. Система починає пристосовуватися до певного способу взаємодії 

із зовнішнім середовищем, і відовідно шукає вигідгі точки стикування з цим 
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середовищем. В період зрілості підприємства припиняються процеси 

диференціації - між елементами системи утворюється стійкий зв'язок, і таким 

чином, структуризація завершується. Як і будь-яка інша система, система 

управління може успішно функціонувати в тому середовищі, в якому вона 

сформувалася. Перехід системи в інше середовище обов’язково викличе її 

перетворення. Це закон існування будь-яких систем. Але навіть функціонування 

в сприятливих зовнішніх умовах не виключає загострення внутрішніх 

протиріч, які виводять її зі стану рівноваги. Система управління вступає в 

завершальний етап свого розвитку - етап перетворення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.3 - Визначення напрямів розвитку підприємства,  у взаємозв’язку 

процесом змін (доповнено автором) 

Процес стратегічних змін виступає підґрунтям 

Розвитку - послідовного переходу від однієї системи стратегічних цілей 

підприємства до іншої, яка відповідає новим якісним особливостям бізнес-

середовища та внутрішнього середовища підприємства, що супроводжується 

формуванням нової дисипативної структури, у т.ч.: 
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Таким чином, визначаючи стратегічні зміни як процес, необхідно 

враховувати можливі напрями розвитку підприємства, які підприємство зможе 

досягти завдяки перетворенням (рис. 1.3).  

Перетворення системи управління означає її перехід у нову якість. 

Причиною перетворення виступає протиріччя між формою зв'язку елементів 

системи та їх взаємодією із зовнішнім оточенням. Зовнішнє середовище 

впливає на систему управління таким чином, що змінює спосіб їх взаємодії з 

середовищем. Як пише В.К. Прохоренко: « ... зміна внутрішньої структури 

речі супроводжується відповідною трансформацією сукупності її зовнішніх 

властивостей, а всякій зміні зовнішнього світу відповідає певне (істотне чи 

неістотне) зрушення у внутрішній структурі даного тіла» [43]. 

Оскільки змінюються функції окремих підсистем і елементів, то 

змінюються і їх зв'язки з іншими частинами системи управління, які 

функціонують але як і раніше. Відбувається зменшення кількості старих 

елементів і взаємодій, збільшується число нових - одна система, таким 

чином, руйнується, а інша виникає. Процес перетворення однієї системи 

управління означає одночасний процес виникнення нової. На певних етапах – 

зміни будуть спрямовуватись на  подолання або  упередження найближчих 

організаційних криз, на інших етапах – на забезпечення стійкого розвитку. 

Стійкий розвиток підприємства, у свою чергу, може відбуватись на основі 

стабільного або інноваційного розвитку або їх поєднання.  

Таким чином,  зміни на піприємстві повинні мати чітко визначене 

спрямування  і виступати підгрунтям усіх   можливих  напрямів  розвитку  

підприємства:  від  антикризового  до  інноваційного. Також завдяки змінам 

повинно підтримуватись адаптивноме функціонування підприємства. 

З метою визначення головних факторів, що спонукають сучасні 

підприємства до змін, доцільно узагальнити  напрями фундаментальних 

трансформацій сучасних умов господарювання з виокремленням макро-, мезо-, 

мікро- та нанорівнів. Це дасть змогу встановити перелік найбільш актуальних 

інституційних та структурних трендів, до яких відносяться: розвиток цифрових 
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економік, глобалізація та інтернаціоналізація механізмів господарювання, 

ринків товарів і послуг, інформації, капіталу і технологій; динамічні зміни у 

структурі потреб споживачів з підвищенням ролі нецінової конкуренції; 

поглиблення інтеграційних процесів у горизонтальному та вертикальному 

напрямках. Встановлено, що існуючі системи стратегічного управління, 

інформаційні, організаційні та структурні механізми управління багатьох 

українських підприємств не характеризуються чітко вираженою спрямованістю 

на забезпечення стратегічної стійкості. Вони також характеризуються 

недостатньою гнучкістю та адаптивністю. Дослідження багатоаспектного 

прояву змін, націлене на  визначення сутності змін на підприємстві, дозволило 

сформувати відповідне авторське визначення, яке охоплює чотиои головні 

детермінанти цього поняття. 

 

 

1.2. Обґрунтування імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств в сучасних умовах 

 

Проблематика досягнення підприємствами стратегічної стійкості 

набуває все більшої актуальності в умовах підвищеного динамізму бізнес-

середовища. Останнім часом, провідні учені саме цей критерій – стійкість 

підприємства – визначають, як головний в управлінні змінами.  

Вивчення літературних джерел і практичного досвіду функціонування 

вітчизняних підприємств показує, що незважаючи на значну кількість 

наукових праць присвячених стратегічній стійкості підприємств, існують 

ключові питання, які не знайшли належного відображення і вимагають 

подальшого дослідження. Це питання, пов'язані з дихотомічним (як процес і 

як результат) трактуванням даної дефініції та питання виявлення  залежності 

стратегічної стійкості підприємства від багаторівневої структури 

зовнішнього економічного середовища. Саме системне дослідження 
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тенденцій та викликів сучасного бізнес-середовища дозволить обґрунтувати 

імперативи стратегічної стійкості підприємств в сучасних умовах. 

Наукові підходи до визначення дефініції «стратегічна стійкість 

підприємства» ґрунтовно представлені у роботах таких учених, як: А. Леус 

[1], В. Ячменьова [2], Г. Мохонько [3], О. Маслак, І. Мовчан [4], В. Галушко 

[5],  О. Дуброва [6], О. Арєф’єва [7], Ю. Сімех [8], О. Матушевська [9],           

І. Сапронова [10], М. Дудін [11], О. Макеєва [12], Н. Хорєва [13], О. Кузнєцов 

[14], В. Шишкін [15], П. Лутовінов, Д. Козлов [16], Н. Полуянова [17],            

С Шароватов [18],  Л. Куц [19], О. Слободчикова [20] тощо. 

Більшість з наведених вище авторів формують авторські визначення 

стратегічної стійкості за такою логікою: обґрунтовують дуалістичний зміст 

цієї дефініції, визначають складові елементи (компоненти) стратегічної 

стійкості та її роль в системі стратегічного управління, формулюють 

квінтесентивне визначення стратегічної стійкості з позицій компетенційного 

підходу. Те, що переважна більшість визначень стратегічної стійкості має 

компетенційну основу, підтверджує її визначення як: «…інтегративної 

здатності  підприємства задовольняти потреби споживача, отримуючи при 

цьому максимальні вигоди та нейтралізуючи негативні фактори впливу….» 

[9] або «…здатності підприємства пристосовуватися до динамічного 

ринкового середовища….» [8]. 

Дотримуючись цієї ж логіки, проаналізуємо провідні підходи до 

розуміння стратегічної стійкості сучасних підприємств з урахуванням 

тенденцій і викликів сучасного бізнес-середовища. Термін «стійкість» в 

економіку був запозичений з математики ще у 1979 році, але досить 

загальновживаним став в період трансформації економіки та розвитку ринкових 

відносин. Згідно теорії інформаційних процесів і систем, під стійкістю розуміють 

здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, як вона була з цього 

стану виведена під впливом зовнішніх (або в системах з активними елементами -

 внутрішніх) збурюючих впливів. Ця здатність зазвичай властива системам при 

постійному у тільки тоді, коли відхилення не перевищують деякої межі. 
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Таблиця 1.2 

Компаративний аналіз визначень дефініції «стратегічна стійкість підприємства» (складено автором) 

№ Автори Визначення Індикатив-

ний 

критерій 

стійкості 

Компоненти 

стратегічної 

стійкості 

Ключові  

механізми 

досягнення 

стійкості 

Дуа-

лізм 

дефі-

ніції 

1 Маслак О. І., 

Мовчан  

О. В. 

 [4] 

Комплексна здатність підприємства сформувати, 
розвивати та тривалий час зберігати лідируючі 
позиції на ринку споживачів товарів та послуг в 
умовах нестабільного ринкового середовища, 
обмеженості природних ресурсів, високо роз-
винених передових технологій, забезпечуючи при 
цьому зростання прибутку та зменшення затрат 

Максимі-

зація долі 

ринку 

підпри-

ємства 

1.Ринкова; 

2. Фінансова; 

3. Технологічна; 

4.Організаційно-

управлінська; 

5. Кадрова; 

6. Інноваційна 

Дієва 

система 

управління 

знаннями 

+ 

2 Сапронова 

 І. І. 

 [10] 

Здатність забезпечувати перспективний характер 

стійкого функціонування при змінюваних 

параметрах макро- та мікрооточення, а також 

факторах внутрішніх бізнес-процесів компанії. 

Максимі-

зація 

ринкової 

вартості 

підпри-

ємства 

1.Ринкова; 

2. Фінансова; 

3. Виробничо-

технологічна; 

4.Організаційно-

управлінська; 

5. Персоналу 

6. Інвестиційно-

інноваційна  

Клієнтоорі-

єнтованість 

управ-

ліньських 

рішень 

+ 

3 Дудін М. В. 

[11]   

Сукупність керованих динамічних компонент, які 
на кожному етапі підприємства знаходяться в 

певному співвідношенні, що забезпечує стабільність 
розвитку. В цьому визначенні є підґрунтя стійкості 
за рахунок інновацій, оскільки в сучасних умовах 

здатність підприємств до інтенсифікації діяльності 
шляхом поєднання і використання всіх ресурсів є 

переходом до інноваційного типу розвитку. 

Максимі 
зація 
рівня 

запровад-
жених 

інновацій 
на підпри-

ємстві 

1.Ринкова; 
2. Фінансова; 

3. Технологічна; 
4.Організаційно-
управлінська; 

5. Кадрова; 
6. Інноваційна 

Здатність 
створювати 
та успішно 
запровад-

жувати 
інструменти 
інноваційно-
го розвитку 

- 
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продовження табл.1.2. 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Макеєва О.І. 

[12]  
Збалансована здатність створювати, розробляти, 
модернізувати і ефективно використовувати для 

успішного довгострокового розвитку (інституційні 
можливості, стратегічні пріоритети, прагнення до 

порівняльної переваги, відповідність якості 
продукції міжнародним стандартам якості) з 
урахуванням кадрової, фінансової, ринкової, 
інвестиційної, технологічної, інформаційної, 

інноваційної стійкості, що впливає на ефективність 
роботи всіх ланок підприємства. 

Максиміза-
ція рівня 

технологіч-
ної модер-
нізації та 

впроваджен-
ня інновацій 
у виробництво 
та маркетинг  

1.Екологічна; 
2. Кадрова; 

3. Технологічна; 
4.Маркетингова; 
5. Фінансова; 

6. Інвестиційна; 
7. Інноваційна 

8. Модернізаційна 
9. Інформаційна 

Здатність 
збалансова
но викорис-

товувати 
стратегічні 
можливості 

на основі 
кадрової, 

фінансової, 
інноваційної 
складових 

+ 

5 Матушев-
ська О. В. 

[9] 

Інтегрована здатність підприємства задовольняти 
потреби споживача, отримуючи при цьому 

максимальні вигоди та нейтралізуючи негативні 
фактори впливу. 

Максиміза-
ція прибут-
ку підпри-

ємства 

1.Ринкова; 
2. Фінансова; 

3. Технологічна; 
4.Організаційно-
управлінська; 

5. Кадрова; 
6. Інноваційна 

Клієнтоорі-
єнтованість 

управ-
ліньських 

рішень 

- 

6 Мохонько  
Г. А. [3] 

Здатність підприємства досягати місії та 
поставлених стратегічних цілей за постійного 

дестабілізуючого впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, зберігаючи свою 

цілісність і гармонійний розвиток. 

Збереження 
працездатного 

стану під-
приємства для 

досягнення 
запланованих  
економічних 
результатів 

1.Екологічна; 
2. Кадрова; 

3. Технологічна; 
4.Маркетингова; 
5. Фінансова; 

6. Інвестиційна; 
7. Інноваційна 

 

Оптимі-
зація 

бізнес-
процесів 

+ 

7 Дуброва     
О. С. 
[6] 

Здатність підприємства до підтримки його 
функціонування в умовах конкуренції в 

довгостроковій перспективі, що становить основу 
забезпечення стійких конкурентних переваг 

Максимізація 
ринкової 
вартості 
підпри-
ємства 

1.Ринкова; 
2. Фінансова; 

3. Технологічна; 
4. Кадрова 

Оптимі-
зація 

бізнес-
процесів 

- 
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Поняття рівноваги визначають як здатність системи у відсутності 

зовнішніх збурюючих впливів (або при постійних діях) зберігати свій стан як 

завгодно довго. Цей стан є станом рівноваги [21]. 

Розуміння «рівноваги» стосовно підприємства можна, наш погляд 

сформулювати, як здатність підприємства зберігати стабільно позитивні 

значення цільових показників, які сформульовані у стратегічних цілях.  

До таких показників сучасні підприємства відносять:  

- прибуток та чистий дохід від реалізації продукції (послуг); 

- економічна додана вартість (EVA); 

- доля ринку; 

- кількість (рівень) інновацій запроваджених економічно ефективних 

інновацій; 

- рівень поширення вертикальної або горизонтальної інтеграції. 

Відповідно до цього сформовано компаративний аналіз визначень (табл. 1.2). 

Як бачимо, дуалізм стратегічної стійкості визнають майже усі вчені. 

Більшість з них убачає дуалізм в розумінні стійкості як здатності і як стану. 

Зокрема, О Маслак зазначає, що  головна проблема в дослідженні стійкості 

підприємства полягає  саме в тому, що вона сприймається як здатність і як 

стан. Як здатність – може бути стійке економічне становище чи нестійке, як 

стан – економічна система може мати внутрішній потенціал стійкості. В той 

же час, сама економічна система (підприємство) при переході від абсолютної 

нестійкості до  абсолютної стійкості не змінюється, змінюється лише її 

становище відносно зовнішнього середовища або ж змінюється саме 

зовнішнє середовище [4]. 

Компаративний аналіз показує, що тлумачення стратегічної стійкості як 

здатності має місце серед переважної більшості авторських визначень. 

Погоджуючись з думкою учених, зазначимо, що з одного боку, стратегічну 

стійкість слід вважати ключовою системною компетенцією підприємства. 
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З іншого боку, стратегічна стійкість підприємства є результатом 

ефективного за злагодженого стратегічного управління підприємством, яке у 

сьогоднішніх умовах реалізується завдяки своєчасному та проактивному 

впровадженню змін. Тому дуалізм трактування стратегічної стійкості 

полягає, на наш погляд, у тому, що це, з одного боку – системна компетенція 

підприємства, яка має динамічну природу; а з іншого – результат 

ефективного та результативного функціонування підприємства, який 

підтверджується прихильністю споживачів протягом тривалого (1-2) роки 

періоду.  

Динамічна природа або запорука стратегічної стійкості полягає у тому, 

що в сучасних умовах  тільки завдяки своєчасному та обґрунтованому 

впровадженню змін на підприємстві стає можливим її підтримка. На певних 

етапах це повинні бути зміни адаптаційного характеру (без якісних 

перетворень на  підприємстві, як відкритої системи), а на інших етапах – це 

перетворення, які сприяють розвитку, тобто якісній реформації бізнес-

процесів підприємства. Таким чином, у загальному розумінні, стратегічна 

стійкість підприємства з огляду на компетенційний зріз – це інтегративна, 

системна здатність підприємства досягати стратегічних цілей завдяки 

своєчасному та структурованому  (адаптація – розвиток) впровадженню змін. 

Схематично дуалістичне трактування стратегічної стійкості 

представлене на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. - Дуалістичне визначення стратегічної стійкості 

підприємства у взаємозв’язку з процесом змін на підприємстві 

(авторська розробка) 

 

Отже, на нашу думку, первинною (вихідною) характеристикою 

стратегічної стійкості підприємства є його  інтегративна, системна здатність 

стабільно досягати  стратегічних цілей за рахунок своєчасного впровадження 

змін за умов безперебійного функціонування  та без деструктивних наслідків 

в умовах динамічного бізнес-середовища. Якщо така здатність на підприємстві 

сформована –  це означає, що на ньому є дієвий механізм планування та 

реалізації стратегічних змін.  Тобто механізмом досягнення стратегічної 

стійкості є інструментарій управління змінами, зокрема, стратегічного рівня. 

Якісним проявом ефективного запровадження змін є своєчасна адаптація або 

Адаптація - досягнення цілей 

підприємства за рахунок  

формування удосконаленої 

структури  без виходу  на 

інший якісний рівень  

 

Підприємство, як складна динамічна система в рамках  

прагнення до стратегічної  стійкості, виробляє внутрішні 

імпульси адаптації або розвитку. Такі «внутрішні імпульси» є 

джерелом  еволюційних процесів на підприємстві. 

 

Розвиток - досягнення цілей 

підприємства за рахунок  

формування нової структури і  

виходу  на інший якісний рівень 

системоутворюючих елементів 

 

Стратегічна стійкість– 

інтегративна, системна здатність 
підприємства стабільно досягати  

стратегічних цілей за рахунок 

своєчасного впровадження змін за 

умов безперебійного функціонування  

та без деструктивних наслідків в 

умовах динамічного бізнес-середовища 

 

як  

СИС-

ТЕМ- 

НА 

КОМПЕ- 

ТЕНЦІЯ 

  або ЯКІСНИЙ 

ПРОЯВ 

як 

РЕЗУЛЬ- 

ТАТ 

Стратегічна стійкість– 

забезпечення стабільно 

позитивних значень 

цільових фінансово-

економічних та 

соціальних показників,  

в узгодженні зі 

стратегічними цілями 

підприємства 

 

МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ 

Стратегічні зміни – процес перетворення підсистем підприємства, який спричиняє 

безпосередній або проактивний вплив на його генеральну, конкурентну чи функціональну 

стратегії з метою підтримки стратегічної стійкості в умовах динамічного бізнес-

середовища 
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розвиток підприємства (вихід на новий якісний рівень). Завдяки цьому можна 

визначити другий зріз стратегічної стійкості – як результат, тобто забезпечення 

стабільно позитивних значень цільових фінансово-економічних та 

соціальних показників, в узгодженні зі стратегічними цілями підприємства. 

Як було зазначено вище, у теперішній час існує декілька альтернативних 

поглядів на визначення індикативних критеріїв (показників) стратегічної 

стійкості підприємства.  

Так, Сапронова І. І. пропонує оцінювати рівень стратегічної стійкості 

підприємства на основі розрахунку інтегрального індексу задоволеності 

клієнтів з урахуванням маржинального доходу, отриманого від ключових 

клієнтів (споживачів) за звітний період.  Автор розглядає базис забезпечення 

стратегічної стійкості компанії на основі клієнтоорієнтованості 

управлінських рішень. Підхід, заснований на цінності довгострокових 

взаємин з клієнтурою, набуває в даний час визначальне значення для 

забезпечення зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

[10].  Отже, клієнтський капітал розглядається як вартісна оцінка системи 

надійних, довгострокових і взаємовигідних відносин компанії з клієнтами. 

Сапронова І. І. пропонує модель стратегічної карти, що дозволяє зв'язати 

«перспективи» (відповідно до методології збалансованої системи показників) 

з напрямами зростання клієнтського капіталу та ринкової вартості, як 

індикаторів забезпеченості стратегічної стійкості сучасного підприємства. 

Створення найвищої споживчої цінності, як основи стратегічного успіху 

підприємства відзначають, в останні роки і провідні закордонні учені, 

наприклад, К. Прахалад та М. Крішнан [22].  

Велика кількість учених сьогодні робить наголос на інноваційній 

компоненті стратегічної стійкості підприємств. Визначальну роль 

інноваційної складової у забезпеченні стратегічної стійкості відзначає й         

М. Дудін. Він вважає, що оптимальне співвідношення динамічних компонент 

дозволяє підприємницькій структурі інтенсифікувати свою діяльність 

(зберігати достатні темпи соціально-економічного зростання) за рахунок 
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прагнення і здатності до комбінування (використання) засобів, факторів і 

ресурсів виробництва найкращим чином. В даному визначенні стратегічної 

стійкості закладено підвалини конкурентоспроможності за рахунок 

інновацій. Також учений зазначає, що наразі відбувається зміна 

управлінської парадигми як в сфері малого та середнього підприємництва, 

так і великого. Якщо раніше управління розглядалося як реакція на 

принципово непередбачувані зміни зовнішнього середовища, то тепер 

управління розглядається як набір таких ключових компетенцій 

менеджменту, які дають можливість заздалегідь узгодити обраний напрям 

розвитку підприємницької структури з прогнозованими макроекономічними і 

науково-технологічними тенденціями і результатами. Також дана методика 

сприяє забезпеченню їх стратегічної стійкості в умовах інноваційного 

розвитку економіки і нового (шостого) технологічного укладу. Відомо, що 

зміна технологічних укладів відповідає теорії великих циклів або довгих 

хвиль Кондратьєва. У момент спаду і проходження дна циклу утворюється 

потужна сукупність інноваційних рішень, які визначаються як базисні 

інновації, і вже на підвищувальній фазі наступного циклу дані базисні 

інновації породжують потужний дифузний інноваційний потік, який «... 

синхронізується з наростаючою стадією циклу Кондратьєва і досягає 

насичення в області найвищого піку циклу ... »3. Таким чином, у теперішній 

час об'єктивно доведено, що ключовими факторами довгострокового 

економічного розвитку є технічний прогрес та інновації. Забезпечення 

стратегічної стійкості підприємств на основі інноваційного підходу стає 

новою соціальною і економічною концепцією [11]. 

Інновації в цьому аспекті розглядаються як інструменти забезпечення не 

тільки стратегічної стійкості підприємств, а й як драйвери національного 

соціально-економічного зростання і розвитку. Тобто, інновації є фактором, 

який стимулює зростання конкурентоспроможності усіх підприємств, а 

також є одним з основних умов забезпечення стратегічної стійкості. М. Дудін 

також підкреслює компетенційну основу формування стратегічної стійкості. 
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На його думку, стратегічна стійкість підприємств утворюється за рахунок 

ключових компетенцій, які в свою чергу характеризують потенціал 

(здібності) підприємства до стратегічно сталого інноваційно-активного 

розвитку. Отже взаємозв'язок зазначених категорій можна представити у 

вигляді процесу формування такої стійкості [11]. 

О. Макеєва також дотримується думки, що для стійкого і стратегічно 

стабільного розвитку підприємства в довгостроковому періоді ключовим 

інструментом є модернізаційно-інноваційні рішення, їх розробка і 

впровадження у виробничий процес. Дана стратегія повинна включати 

систему показників всіх потенціалів сучасного промислового підприємства: 

економічного, інноваційного, людського, інтелектуального, які враховують 

величину накопичених ресурсів, ступінь використання потенційних 

можливостей в інноваційному технологічному процесі, формуючи їх 

стратегічну стійкість. В якості вихідного принципу автором висунуто 

положення, що оцінка стратегічної стійкості промислових підприємств 

повинна складатися на основі врахування таких критеріїв: дослідження і 

розробка нововведень; технологічна модернізація і організація 

технологічного процесу; запуск інновацій у виробництво; використання 

менеджменту і маркетингу для вивчення нових продуктів і ін. Автор також 

підтверджує, що порівняльний аналіз основних соціально-економічних 

показників підходів до оцінки стратегічної стійкості промислового 

підприємства, показав, що компетентнісний підхід - один з найбільш 

евристичних, перспективних і результативних стосовно розвитку сучасного 

бізнес-середовища. Таким чином, для оцінювання стійкості промислових 

підприємств необхідно проводити моніторинг промислового комплексу, що 

дозволить врахувати динаміку змін ключових характеристик 

інституціонального середовища і їх впливу на економічну систему, оскільки 

вона неминуче відбивається на стійкості промислової галузі всього 

народного господарства країни [12]. 
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 Проте більшість учених дотримуються думки, що головними 

критеріями стратегічної стійкості підприємства є максимізація показників, 

які мають фінансово-економічне підґрунтя (прибуток, ринкова вартість 

підприємства, економічна додана вартість підприємства) [6], [9], [10]. 

На нашу думку, в умовах невизначеності та високої конкуренції 

індикативним критерієм стратегічної стійкості підприємства є забезпечення 

стабільних значень показника економічної доданої вартості (EVA).  

За висновками провідних учених оцінювання рівня стратегічної 

стійкості за критерієм економічної доданої вартості є основоположним 

принципом сучасної фінансової аналітичної моделі сучасного підприємства.  

Доцільність застосування даного показника як критерію ефективності 

стратегічного управління доведено у роботах І. Івашковської [23], Т. 

Коупленда [24, С. 67-71], В. Неудачіна [25, С. 138-139]. 

 Таким чином, найбільш  ґрунтовним і комплексним критерієм який 

відображатиме рівень підтримки підприємством стратегічної стійкості 

пропонується обрати економічну додану вартість підприємства (EVA).  

Попри переважні визначення цього показника як ключового в оцінці 

ефективності стратегічних змін, вчені наголошують на неоднозначність і 

певну недосконалість теоретико-методичного інструментарію розрахунку 

цього показника [26].  

Загальна формалізована логіка визначення економічної доданої вартості 

є однозначною і представлена таким чином [27]: 

 

,*CEWACCNOPATEVA 
                                                           (1.1) 

 

де NOPAT - чистий операційний прибуток після сплати податків; 

WACC - середньозважена вартість капіталу; 

СЕ  - обсяг інвестованого (задіяного) капіталу. 
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З наведеної формули видно, що показник EVA має складну внутрішню 

структуру, як у частині формування чистого операційного прибутку, так і у 

частині середньозваженої вартості капіталу. Особливу варіативність 

наукового дискурсу демонструють методичні підходи до розрахунку 

середньозваженої вартості капіталу.  

Обґрунтування інструментарію розрахунку середньозваженої вартості 

капіталу, яка враховується при розрахунку економічної доданої вартості,  

передусім потребує уточнення складових елементів інвестованого (задіяного) 

капіталу. На наш погляд, найбільш коректним при визначенні EVA є 

застосування терміну «задіяний капітал».  Визначатиметься він як сума 

власного капіталу підприємства, що інвестовано у реально функціонуючі 

(задіяні в основні та допоміжні бізнес-процеси)  основні та оборотні активи 

підприємства та позикового капіталу,  що інвестовано в реально 

функціонуючі основні та оборотні активи на платній основі. Тобто та частина 

позикового капіталу,  що сформована з джерел, які не мають чітко 

встановленої плати за користування (наприклад, кредиторська заборгованість 

перед постачальниками) при обчисленні загального обсягу задіяного капіталу 

не враховується. У більшості випадків значення задіяного капіталу 

розраховується виходячи  тільки з балансових показників. Хоча для більш 

виваженого розрахунку економічної доданої вартості вважаємо, що слід 

скористуватись додатковими аналітичними даними, що дозволять встановити 

обсяг саме задіяного в основні та допоміжні бізнес-процеси підприємства 

капіталу.  

 Таким чином, загальний підхід до визначення середньозваженої 

вартості задіяного капіталу є чітко визначеним і має такий вигляд: 

зз

зззз

ПКВК

ВПКПКrВВКВК
WACC






)**)1(*(

                                    (1.2)
 

де зВК  - власний задіяний капітал 

зВВК - вартість власного капіталу 
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зПК  - позиковий платний задіяний капітал 

зВПК  - вартість позикового платного задіяного капіталу 

r – ефективна ставка податку на прибуток 

Якщо методика визначення вартості платного позикового капіталу є 

достатньо стандартизованою і загальноприйнятною, методика  визначення 

вартості власного капіталу  не передбачає єдиного підходу, є більш складною 

і завжди привертає увагу багатьох учених. Здебільшого вартість власного 

задіяного капіталу прирівнюють або до очікуваної  акціонерами доходності 

або до рентабельності власного капіталу [26, С. 21-27]. Проте вважати дані 

підходи цілком коректними несправедливо хоча б тому, що вони не 

враховують ринкову вартість грошей та головні ризики бізнесу. З цією метою 

при розрахунку вартості власного задіяного капіталу пропонуємо 

скористатись моделлю ціноутворення довгострокових активів.  У 

відповідності з цією моделлю важливими елементами розрахунку вартості 

власного капіталу є безризикова ставка доходності та специфічний 

коефіцієнт, що характеризує ризик інвестицій у даний напрям діяльності. 

Аналіз останніх вітчизняних досліджень показав, що існує принаймні п’ять 

орієнтирів визначення безризикової ставки доходності власного капіталу 

[28], що полягають у прирівнюванні її до відсоткової ставки по депозитах 

найбільш міцних банків України [29]; відсоткової ставки по облігаціям 

зовнішнього державного займу України [30]; відсоткової ставки по 

облігаціям внутрішнього державного займу України [31];  відсоткової ставки, 

що відповідає середній доходності акцій на фондовому ринку [32]; 

відсотковій ставці НБУ [33]. На наш погляд, означені підходи так чи інакше 

стосуються умовно безризикової ставки доходності, оскільки в сучасних 

економічних тенденціях жоден з них остаточно спрогнозовує дохід, який 

можливо отримати з мінімальною ймовірністю дефолту. Оскільки банківська 

сфера під час економічної нестабільності в Україні не є цілком надійною, і 

розрахунки вартості власного капіталу проводяться в національній валюті, 
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умовно безризиковою ставкою доходності власного капіталу обрано ставку 

по облігаціям внутрішнього державного займу України. За прогнозами 

фінансових аналітиків у   2017-2018 рр. вона триматиметься на рівні 14,25- 

15,15 %. Певну складність викликає й  розрахунок ринкової доходності 

власного капіталу, як ще один обов’язковий елемент  вартісної оцінки. 

Закордонна практика визначає цей показник як середню дохідність акцій на 

фондовому ринку. Оскільки стан розвитку вітчизняного фондового ринку не 

дає повних підстав для дієвого використання показника котування 

вітчизняних акцій, значення даного показника прирівнюється до середньої 

рентабельності власного капіталу за період існування підприємства. 

Фактичні значення показника, розраховані у такий спосіб, можуть виявитись 

меншими, ніж середньозважена вартість позикового капіталу і меншими, ніж 

середні ставки по депозитах вітчизняних банків. У такій ситуації ставкою 

очікуваної ринкової доходності у даному дослідженні прийнято ставку, яка 

дорівнює середньому відсотку по банківським кредитам, яким користується 

підприємство. 

Отже, у якості ключового індикативного економічного показника 

(критерія), який відображатиме здатність підприємства забезпечувати 

стратегічну стійкість, як вже було зазначено, пропонується обрати 

економічну додану вартість (EVA). Даний показник визначає наскільки 

чистий операційний прибуток перевищує середньозважену вартість задіяного 

капіталу. 

Все вищеозначене дає змогу обґрунтувати імперативи стратегічної 

стійкості виробничого підприємства в сучасних умовах. Імперативи 

вважаємо доцільно сформувати на основі виведення їх макро- та мікро- 

платформ. 

До ключових елементів макро-імперативів пропонується віднести 

ключові глобальні виклики, які є імперативами сучасної бізнес-середовища. 

Дані виклики особливо потужно впливають на розвиток підприємств 

виробничої сфери. До них відносяться поглиблення транснаціоналізаціі 
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економіки, розширення конвергенції послуг і зростання вертикальної 

інтеграції підприємств. Транснаціоналізація знаходить прояв у збільшенні 

розгалужених, багатогалузевих комплексів в міжнародному масштабі, і як 

наслідок - в розмиванні економічних кордонів між державами. Отже, 

транснаціоналізація виступає ключовою детермінантою світового 

господарства. У будь-якому випадку, стратегія діяльності вітчизняного 

підприємства повинна враховувати провідний досвід та інструменти 

управління та  бізнесу, реалізовані транснаціональними корпораціями.  

Другим елементом макро-імперативів є, на наш погляд, поглиблення 

конвергенції. Як зазначає Ж. Науменко, конвергенція у загальному розумінні 

означає  зближення економік різних країн із певним збереженням 

національних особливостей. Інтеграційні процеси та глобалізація світової 

економіки зумовили переважання конвергенції, але попри це ще існує кілька 

десятків відсталих країн, які не змогли адаптуватися до теперішніх умов. Їх 

стан погіршується, тому розрив між такими країнами та розвинутими 

державами значно збільшується, що означає наявність дивергенції  [34]. 

Третім елементом макро-імперативу  слід виокремити зростання 

вертикальної інтеграції підприємств. Особливо значущою тенденцією тут є 

збільшення кількості підприємств із замкненим циклом виробництва. Такі 

підприємства замикають на власних бізнес-одиницях (СБО) усі види 

основних бізнес-процесів: від формування сировини і матеріалів на власних 

потужностях до реалізації готової продукції (послуг) через власну 

торговельну мережу. Повний замкнений цикл виробництва може навіть 

передбачати утилізацію відходів в рамках одного підприємства.  

Цей елемент макро-платформи також є важливим, оскільки для 

досягнення інтелектуального лідерства підприємствам необхідно буде 

інтегрувати стратегічні компетенції за різними бізнес-процесами 

(виробництво сировини, виробництво готової продукції, збут, після 

продажний логістичний сервіс, вторинне виробництво тощо) в єдиний 

злагоджений ланцюг. 
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Триелемента система макроімперативів дозволяє сформувати релевантну 

систему мікро-імперативів стратегічної стійкості сучасних підприємств (рис. 

1.5). 

Мікро-імперативи відображають ті внутрішньо управлінські складові, 

які дозволяють підприємству досягти стратегічної стійкості, спочатку як 

системної здатності (перший зріз у дуалістичному розумінні), а потім – як 

результату (другий зріз у дуалістичному розумінні), тобто вийти на стабільно 

позитивні цільові значення економічної доданої вартості (EVA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальна схема імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств в сучасних умовах (авторська розробка) 
 

Рис. 1.5. Концептуальна схема імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств в сучасних умовах (авторська розробка) 

 

В умовах турбулентного, глобального та економічно нерівномірного 

бізнес-середовища першим вихідним мікро-імперативом є здатність 

забезпечувати на підприємстві проактивне (упреджувальне) управління 

змінами. Це підтверджується сьогодні майже усіма ученими. Як зазначає, О. 
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мінливого середовища має своєчасність і точність реакції управління на 

зміни у зовнішньому середовищі. Щоб адекватно реагувати на динаміку 

зовнішнього середовища, менеджмент підприємства повинен швидко зібрати 

інформацію, обробити її, мобілізувати достатні ресурси і на їх основі 

реалізувати тактичне управління. При цьому реакція підприємства на 

непередбачена подія повинна бути задіяна раніше, ніж буде завдано збитків 

поточної діяльності або активів підприємства. Запізнення з реакцією може 

привести до того, що збиток, нанесений першою подією, буде підсилений 

збитком від другого, третього тощо., істотно ускладнюючи становище 

підприємства [14]. 

Другим мікро-імперативом, на наш погляд є наявність дієвої системи 

розвитку ключових компетенцій підприємства. Після налагодження такої 

системи, коли на підприємстві буде сформовано, розвинено та певним чином 

захищено принаймні декілька ключових компетенцій, слід розбудовувати 

третій мікро-імператив – систему управління знаннями на підприємстві. 

Система управління знаннями базується на створенні доступної тільки 

для працівників підприємства «бази найбільш цінних та конкурентних 

знань».  В таку «базу знань» у чіткому та формалізованому вигляді буде 

внесено інформацію про наявні унікальні, ключові, стратегічні та 

функціональні компетенції підприємства. Відповідно, керівникові або 

лінійному працівнику буде створена можливість швидко та у зручній формі 

отримати професійну інформацію або нові знання, та поділитись власними 

знаннями щодо вирішення певних проблем (завдань). Після створення 

системи управління знаннями, яка почне забезпечувати швидкий та 

релевантний обмін знаннями та компетенціями всередині підприємства 

можна говорити про існування цілісної системи мікро-імперативів 

стратегічної стійкості підприємства. 
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1.3. Структуризація провідних тенденцій управління змінами на 

підприємствах машинобудівної галузі 

 

Машинобудівна галузь є однією з найбільш динамічних серед усіх інших 

галузей в Україні. Отже, підприємства, які працюють у даній галузі 

потребують найсучасніших та найгнучкіших управлінських підходів, що 

базуються на провідних тенденціях управління змінами. Такі підходи 

повинні забезпечувати машинобудівним підприємствам найвищий рівень 

інтелектуального лідерства та стабільно високі показники фінансово-

економічної діяльності. 

На наш погляд, в умовах важкопередбачуваного та динамічного бізнес-

середовища детермінантним підходом в управлінні машинобудівними 

підприємствами повинен стати підхід, який у стратегічному вимірі повинен 

зорієнтовувати підприємство на стратегію сталого розвитку та базуватись на 

компетентісних критеріях. Для цього спершу необхідно забезпечити високий 

рівень особистісних професійних компетенцій працівників, далі – 

сформувати здатність до командної та міжкомандної взаємодії (це означає 

формування компетенції на рівні підприємства), і як цільовий результат – 

розвинути системну компетенцію (на рівні уього підприємства), яка буде 

означати здатність ефективного та результативного управління 

інтелектуальними активами. 

Формування та розвиток означених компетенцій повинен чітко 

узгоджуватись зі стратегією сталого розвитку підприємства і враховувати 

ключові тенденції управління змінами. 

Проблематика управління змінами достатньо є предметом активного 

наукового пошуку вітчизняних та зарубіжних учених, особливо в  

останньому десятиріччі. 

 Серед провідних робіт зі управління змінами слід відзначити роботи 

таких учених, як Д. Воронков [2], Ю. Аніскін [36], Е. Фламгольц [37].  

Стосовно науково-методичних підходів до структуризації тенденцій 
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управління змінами також існує багато ґрунтовних досліджень, зокрема, 

представлених такими ученими, як  С. Воробієнко [38],  О. Єлісєєва [39],  

І. Кораблінова [40], В. Гранатуров [41], Т. Гільорме [42] тощо. Визначальну 

роль системних компетенцій та динамічних здібностей у формуванні дієвої 

стратегії управління сучасними підприємствами формулюють у своїх 

дослідженнях О. Гребешкова [43] та Д. Тис [44]. Означені наукові розробки 

містять ґрунтовні положення та рекомендації, проте потребують 

удосконалення, особливо в частині обґрунтування елементів стратегії сталого 

розвитку машинобудівних підприємств та розробки науково-методичного 

підходу до визначення відповідності ключових компетенцій підприємства 

стратегії його сталого розвитку. 

Ключовими особливостями розвитку світового бізнес-простору, які 

служать платформою управління змінами в Україні, в даний час є такі 

тенденції: 

1. Світ вступив в епоху smart-машин, тобто відбувається цифрова 

трансформація бізнесу 

2. Акцент переноситься на більш прозорі відчуття занурення 

3. Відбувається революційна трансформація бізнес-моделей підприємств 

Новий виток розвитку економічних систем ґрунтується на ще більш 

масовому і якісному зборі та аналізі даних.  

Як зазначає  Ще не було такого періоду у бізнесі, коли його менеджмент 

отримував в своє розпорядження невичерпне джерело ресурсу. 

 Суб'єкти звикли економити доступні ресурси і насилу знаходити їх нові 

джерела. Тепер же вперше вони зіткнулися не з дефіцитом, а з надлишком. 

Таким чином, можна виділити 3 основних імперативу стратегічного 

успіху сучасного підприємства: 

1. Швидкість ведення бізнесу 

2. Гнучкість у прийнятті рішень і фінансовому плануванні 

3. Сприйнятливість до побажань споживачів 
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Тобто механізм економічного прориву України може будуватися на 

тому, як міцно і якісно з'єднати цифрові дані і економічно значущі потреби. 

Аналіз показав, що країнам «економічного дива» (Західна Німеччина, 

Австрія, Японія, Греція, Італія, Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур) 

вдалося реалізувати сценарії проривних економік на основі: 

- Наявності унікальною, нереалізовуваної раніше іншими країнами, 

бізнес-моделі держави. 

- Обов'язкового інвестування коштів в розвиток високотехнологічних  та 

машинобудівних галузей, які існували на даних етапах. 

- Створення сприятливого інвестиційного клімату для  подальшого 

розвитку групи інших, з самого початку не проривних галузей. 

При обгрунтуванні ключових тенденцій управління змінами України 

слід також враховувати 2 фінансово-економічних індикатора сучасності. 

 По-перше, набір факторів, що визначає економічне зростання країни, 

знаходиться в постійному русі. Закон Ч. Худгарта: «Як тільки економічний 

показник стає метою економічної політики, він втрачає свою достовірність 

при складанні прогнозів» [11]. 

 По-друге, Світовий банк, МФВ та ОЕСР в ході досліджень прийшли до 

висновку, що розвинені країни ще не подолали наслідків світової фінансово-

економічної кризи 2008 року [12]. 

«New York Times» в серпні 2016 відзначає що Центробанки розвинених 

країн до сих пір не подолали наслідки кризи 2008 року [13]: зростання йде 

повільно, інфляція навряд реєструється, бізнес не хоче інвестувати; все це 

незважаючи на те, що центральні банки встановили майже нульові процентні 

ставки. Відзначається, що споживачі і бізнес ведуть себе як ніби важкі часи 

будуть завжди. 

При цьому загальносвітові темпи зростання ВВП за останні роки 

складають 2,4-2,5%. 

Динаміка ВВП в Україні з урахуванням факторів сезонності є приблизно 

аналогічної (рис.1.6). 
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2017 прогноз2016
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7,8% 8,0%

7,8% 8,0%

7,0% 6,9%

2014-2015 2016 2017 2018

-16,0%

2,3%

3,5%

4,0%

 

Рис.1.6 Динаміка змін обсягу ВВП в Україні за 2014-2017 рр. 

(складено на основі даних Державної служби статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua) 

 

Для обґрунтування платформи можливих управління змінами була 

проведена оцінка місця України в найбільш популярних економічних 

рейтингах. І відзначено, що найбільш успішне становище України має в 

Рейтингу глобального розвитку (рис.1.7). Згідно KOF-індексу Україна займає 

45 місце серед 207 країн світу, тобто знаходиться в першій чверті країн.  

Отже, економічні прориви Україна може вибудовувати на основі досить 

високого рівня економічної, політичної і соціальної «відкритості» в 

порівнянні з іншими країнами. Дана відкритість дозволяє здійснювати 

економічне зростання не тільки на основі внутрішньо-орієнтованого 

виробництва у машинобудівній сфкрі, а й за рахунок експортно-імпортних 

операцій. 
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Аналіз показав, що згідно з даними платіжного балансу НБУ за 9 місяців 

2016 року, обсяги експорту складають [15]: 1. АПК - $ 10,3 млрд; 2. 

Металургія - $ 6,0 млрд; 3. Експортна ІТ-індустрія - $ 2,4; 4. 

Машинобудування - $ 2,2. 5. Транспорт - $ 2 млрд; 

- Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума вказаних складових

з ваговими коефіцієнтами 36%, 25% і 39% відповідно.

- Джерелом інформації для визначення Індексу слугують спеціалізовані бази

даних Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду,

Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного телекомунікаційного союзу,

інших міжнародних організацій і статистичних інститутів.

- Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума вказаних складових

з ваговими коефіцієнтами 36%, 25% і 39% відповідно.

- Джерелом інформації для визначення Індексу слугують спеціалізовані бази

даних Всесвітнього банку, Міжнародного валютного фонду,

Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного телекомунікаційного союзу,

інших міжнародних організацій і статистичних інститутів.

№ Країна KOF-індекс

1 Нідерланди 92,8

2 Ірландія 92,2

3 Бельгія 91,8

4 Австрія 90,0

5 Швейцарія 88,8

6 Данія 88,4

7 Швеція 87,9

8 Велика Британія 87,3

9 Франція 87,2

10 Угорщина 86,6

Загальний

KOF-індекс – 70,270,2
45 місце серед 207

країн світу

Рівень економічної
глобалізації - 68,468,4
63 місце серед 207

країн

Рівень політичної
глобалізації - 84,984,9
43 місце серед 207

країн

Рівень соціальної
глобалізації - 61,161,1
63 місце серед 207

країн
 

 Рис. 1.7. Обґрунтування рейтингу України за KOF-індексом при 

структуризації тенденцій управління змінами (складено автором) 

 

Тобто експортна машинобудівна сфера стоїть на 3-му місці, 

випередивши навіть транспортну галузь. З 2016 року експорт склав $ 3,2 

млрд. (3,3% ВВП). У 2011 р був всього 0,1% від ВВП. На 2017 рік можна 

прогнозувати темп зростання машинобудівної галузі на рівні – 11-13% [16]. 

Дослдіжуючи тенденції управління змінами слід зазначити, що до 

базових компонентів сучасної економіки відносяться 3 ключові компоненти: 

Дані, Потреби та Менеджмент.  
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Відносно даних необхідно вибудувати високорівневі моделі для 

глибокого ретроспективного бізнес-аналізу або для проактивного «швидкої» 

аналітики. В аспекті потреб необхідно створити систему персоналізованих 

продуктів і сервісів, які на відміну від традиційної реклами будуть 

«огортати» покупця алгоритмізувати технологіями маркетингу для швидкого 

і цілісного задоволення потреб машинобудівної галузі.Отже, система 

управління змінами повинен бути орієнтований на Необхідне створення 

системи корпоративних цінностей, яка буде резонувати на кожному рівні 

інфраструктури підприємств (персонал, постачальники, клієнти). Тобто всім 

сучасним машинобудівним підприємствам оцифровувати свій бізнес, 

запроваджувати smart-систему корпоративного управління. Аналіз показав, 

що машинобудівна галузі стає одним з ключових драйверів розвитку 

економіки України (рис. 1.8) 

Драйвери економіки України 2020-2030 гг.

(Делфі- аналіз)

9

ВВП України
Роки

2015 2020 2025 2030

Новые вещества, 
материали, 

нанотехнологии (8%/12%)

Новые вещества, 
материали, 

нанотехнологии (8%/12%)

Науки о человекt, 
биомедицинская инженерия, 

клеточная медицина, 
фармакология (1%/5%)

Науки о человекt, 
биомедицинская инженерия, 

клеточная медицина, 
фармакология (1%/5%)

Високотехнологичное

машиностроение (6%/8%)

Високотехнологичное

машиностроение (6%/8%)

Новая энергетика (7%/11%)Новая энергетика (7%/11%)

Информационно-
телекоммуникационные

технологии (7%/12%)

Информационно-
телекоммуникационные

технологии (7%/12%)
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 Механізм обґрунтування економічного зростання машинобудваної 

пропонується здійснити з урахуванням циклу зрілості інформаційних 

технологій, запропонованого компанією «Gartner» (на початок 2017 року 

[16]. 

В його основу буде покладено технологи, що знаходяться на стадії 

технологічного тригера. До провідних технологій даної стадії сьогодні 

відносяться: Платформи IoT, Машинний інтелект загального призначення, 

Персональна аналітика, Опосередкований контекст, Інтелектуальне 

виявлення даних, Інтелектуальне робоче місце, Розумна пил; Друк 4D; 

Блокчейн; Комерційні дрони; Інтелектуальні експерти-радники; Програмно-

які визначаються рішення. На підставі вищевикладеного сформовано 

прогностичне плато тенденцій змін в Україні в 2017-2020 рр., яке буде 

покладено в основу системи стратегічного розвитку машинобудівної сфери. 

Воно включає 3 рівня (макро-, мезо- мікро), ключові проблеми (вони ж 

виклики) і механізми прориву з використанням високошвидкісних 

технологій. В результаті цей забезпечить створення збалансованої системи 

високошвидкісних цифрових платформ для ефективного створення, ведення 

та трансформації економічної поведінки всіх суб'єктів бізнесу. Функціонал 

першочергового впровадження високошвидкісних технологій 

«технологічного тригера» сформований на основі виявлених експертами 

потреб. Для «цифрового розвитку» системи маркетингу підприємства 

пропонується зробити акцент на використанні платформи Інтернету речей 

(IoT). Це надаються в якості сервісу пакет ПО або платформа для управління 

набором датчиків, пристроїв і систем, що складаються з декількох пристроїв 

або систем, можуть спростити виділення пристроїв клієнтам, управління 

програмним забезпеченням, агрегування даних і обробку подій. Термін 

досягнення зрілості: 5-10 років. Для вдосконалення способів роботи 

співробітників - вбудувати інтелектуальні робочі місця. Для технічного 

обслуговування обладнання - крім платформи IoT слід застосувати 

технологію програмно-визначених рішень. Це вдосконалення стандартів 
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програмованої інфраструктури та інтероперабельності Цодов, які 

стимулюють розвиток властивою хмарних обчислень автоматизації, DevOps і 

швидкого дворівневого надання доступу до інфраструктури. (Термін 

досягнення зрілості - 2-5 років). До загального менеджмент підприємства 

можна впровадити технологію опосередкованого контексту. Це модель 

обробки даних орієнтована на виявлення і аналіз контексту даних для 

розуміння, що саме (які люди, речі або місця) важливо для прийняття 

рішення людиною або автоматом. Термін досягнення зрілості: 5-10 років. 

Все вищеозначене дозволило сформувати інтегративне плато 

структуризації змін для подальшого управління машинобудівними 

підприємствами (рис. 1.9). 
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Таким чином, в умовах важкопередбачуваного та динамічного бізнес-

середовища детермінантним підходом в управлінні машинобудівними 

підприємствами повинен стати підхід, який у стратегічному вимірі повинен 

зорієнтовувати підприємство на стратегію сталого розвитку та базуватись на 

компетентісних критеріях.  

Для цього спершу необхідно забезпечити високий рівень особистісних 

професійних компетенцій працівників, далі – сформувати здатність до 

командної та міжкомандної взаємодії (це означає формування компетенції на 

рівні підприємства), і як цільовий результат – розвинути системну 

компетенцію (на рівні усього підприємства), яка буде означати здатність 

ефективного та результативного управління інтелектуальними активами. 

Формування та розвиток означених компетенцій повинен чітко 

узгоджуватись зі стратегією сталого розвитку підприємства та тенденціями 

управління змінами.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Проблематика досягнення підприємствами стратегічної стійкості 

набуває все більшої актуальності в умовах підвищеного динамізму бізнес-

середовища. Провідні учені саме цей критерій – стійкість підприємства – 

визначають, як головний в управлінні змінами.  

2. Дуалізм трактування стратегічної стійкості полягає, на наш погляд, у 

тому, що це, з одного боку – системна компетенція підприємства, яка має 

динамічну природу; а з іншого – результат ефективного та результативного 

функціонування підприємства, який підтверджується прихильністю 

споживачів протягом тривалого (1-2) роки періоду.  

3. Динамічна природа або запорука стратегічної стійкості полягає у 

тому, що в сучасних умовах  тільки завдяки своєчасному та обґрунтованому 

впровадженню змін на підприємстві стає можливим її підтримка. На певних 

етапах це повинні бути зміни адаптаційного характеру (без якісних 
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перетворень на  підприємстві, як відкритої системи), а на інших етапах – це 

перетворення, які сприяють розвитку, тобто якісній реформації бізнес-

процесів підприємства. Отже, первинною (вихідною) характеристикою 

стратегічної стійкості підприємства є його  інтегративна, системна здатність 

стабільно досягати  стратегічних цілей за рахунок своєчасного впровадження 

змін за умов безперебійного функціонування  та без деструктивних наслідків 

в умовах динамічного бізнес-середовища. Якщо така здатність на підприємстві 

сформована –  це означає, що на ньому є дієвий механізм планування та 

реалізації стратегічних змін.  Тобто механізмом досягнення стратегічної 

стійкості є інструментарій управління змінами, зокрема, стратегічного рівня. 

Якісним проявом ефективного запровадження змін є своєчасна адаптація або 

розвиток підприємства (вихід на новий якісний рівень). Завдяки цьому можна 

визначити другий зріз стратегічної стійкості – як результат, тобто забезпечення 

стабільно позитивних значень цільових фінансово-економічних та 

соціальних показників, в узгодженні зі стратегічними цілями підприємства. 

4. У теперішній час існує декілька альтернативних поглядів на 

визначення індикативних критеріїв (показників) стратегічної стійкості 

підприємства. У якості ключового індикативного економічного показника 

(критерія), який відображатиме здатність підприємства забезпечувати 

стратегічну стійкість, як вже було зазначено, пропонується обрати 

економічну додану вартість (EVA). Даний показник визначає наскільки 

чистий операційний прибуток перевищує середньозважену вартість задіяного 

капіталу. 

5. Все вищеозначене дає змогу обґрунтувати імперативи стратегічної 

стійкості виробничого підприємства в сучасних умовах. Імперативи 

вважаємо пропонується сформувати на основі взаємоузгодженого виведення 

їх макро- та мікро- платформ.  

6. До ключових елементів макро-імперативів стратегічної стійкості 

підприємств пропонується віднести ключові глобальні виклики, які є 

найбільш визначальними у сучасному бізнес-середовищі. Дані виклики 
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особливо потужно впливають на розвиток підприємств виробничої сфери. До 

них відносяться поглиблення транснаціоналізаціі економіки, розширення 

конвергенції послуг і зростання вертикальної інтеграції підприємств. 

7. Мікро-імперативи відображають ті внутрішньо управлінські складові, 

які дозволяють підприємству досягти стратегічної стійкості, спочатку як 

системної здатності (перший зріз у дуалістичному розумінні), а потім – як 

результату (другий зріз у дуалістичному розумінні), тобто вийти на стабільно 

позитивні цільові значення економічної доданої вартості (EVA).  

В умовах турбулентного, глобального та економічно нерівномірного 

бізнес-середовища першим вихідним мікро-імперативом є здатність 

забезпечувати на підприємстві проактивне (упреджувальне) управління; 

другий мікро-імператив – це наявність системи розвитку ключових 

компетнцій підприємства; третій мікро-імператив – це створення дієвої 

системи управління знаннями на підприємстві. 

Запропонована концептуальна схема сталого розвитку передбачає 

системне врахування 8-ими компонентів та зосередження ресурсних 

стратегій на розвитку відповідних компетенцій машинобудівних 

підприємств:  

 1. Підвищення рівня загальної стратегічної орієнтації та гнучкості 

підприємства; 2. Підвищення інвестиційної привабливості та фінансової 

стійкості підприємства; 3. Розвиток вертикальної та горизонтальної інтеграції 

підприємства на засадах конвергенції; 4. Розвиток організаційної культури у 

напрями посилення корпоративної єдності; 5. Розвиток багатокомпонентної 

системи навчання та когнітивного розвитку персоналу;  7. Впровадження 

новітніх технологій на основі провідного міжнародного досвіду; 8. 

Модернізація програмно-апаратного забезпечення захисту інформації.  [45], 

[46] 
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РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

2.1. Аналіз економічного стану та структури машинобудівної галузі 

України 

 

Машинобудівна галузь є однією з базових галузей економіки, її 

системоутворюючим елементом, що визначає загальний стан виробничого 

потенціалу України. Від результатів діяльності машинобудівних підприємств 

здебільшого залежить функціонування всіх інших галузей промисловості. 

Жорсткі умови глобалізованих економічних трансформацій диктують 

необхідність активної реалізації стратегічних змін та результативної 

інноваційної діяльності на підприємствах машинобудівного комплексу.  

Більшість сучасних учених підкреслюють, що економічний розвиток та 

науково-технологічного прогрес в економіці України неможливий без 

стабільного економічного становища промисловості. Безумовно, 

машинобудування є єдиною галуззю промисловості, яка забезпечує 

впровадження досягнень науково-технологічного прогресу в усі інші сектори 

економіки.  Для здійснення ефективного керівництва галуззю в цілому та 

управління окремими машинобудівними підприємствами зокрема, 

необхідним є дослідження стану та структури ринку машинобудівної сфери, 

визначення проблемних аспектів  і формування напрямів їх подальшого 

усунення.  Ключовим питанням у цьому є дослідження економічного стану 

галузі машинобудування.  

Економічний стан галузі машинобудування протягом різних періодів 

функціонування комплексу висвітлюються в численних працях вітчизняних 

учених та дослідників.  Так, у роботах Амоші А. І., Вишневського В. П., 

Збаразької Л. А. [1] обґрунтовано результати перебудови вітчизняної 

промисловості, вплив світової фінансово-економічної кризи на переробну 
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промисловість та машинобудування [1]. Дослідження Довгань Л. Є. та 

Сімченко Н. О. розкривають сучасні аспекти сталого розвитку 

машинобудівних підприємств  та впорядковують відповідні фактори впливу 

[2]. Стратегічні цілі та пріоритети розвитку машинобудівного комплексу 

розкриті у роботах Данилишина Б. М., Клинового Д. В., Пепи Т. В. [3]. 

Тарасовою Н. В., Клименко Л. П., Ємельяновим В. М. [4] визначено стан 

галузі у докризовий та  кризовий періоди та запропоновано шляхи подолання 

негативних наслідків фінансово-економічної кризи та  визначальні напрями  

розвитку галузі. Точилін В. О., Венгер В. В. [5] аналізували вплив зовнішніх 

та внутрішніх ринків металопрокату на галузь машинобудування. Вагомими 

є дослідження Кравченко М. О., Уваровського Р. Д. та Шейко І. А., які 

містять ґрунтовний аналіз ефективності інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств. Авторами визначено стратегічну 

невідповідність результатів інноваційної діяльності потребам оновлення 

технологічної бази вітчизняної промисловості та сформульовано 

макроекономічні наслідки такої невідповідності [6], [7]. 

Актуальні напрями та механізми оптимізації витрат машинобудівних 

підприємств представлені у наукових працях Присяжнюк Л. Г., Бойко В. В. 

та Паланта О. Ю. Автори приділяють увагу скороченню розриву між 

досягнутим рівнем використання ресурсів та можливим рівнем, виходячи із 

оптимізації їх суми, що сприятиме покращенню виробничого потенціалу 

машинобудівних підприємств [8], [9], [10]. Адаптаційні механізми в 

управлінні розвитком промислових підприємств сформавано у роботі 

Саломатіної Л. М. [11]. Дослідження стану машинобудування із 

застосуванням рейтингових оцінок фінансового стану машинобудівних 

підприємств міститься у роботах  Дуди Т. Т. і Троц І. В. [12]. 

Означений вище спектр наукових досліджень машинобудівної галузі є 

достатньо широким і системним. Проте, в умовах підвищеного динамізму 

бізнес-середовища, поглиблення глобалізаційних процесів та впровадження 

принципів «цифрової економіки» в усі галузі промисловості необхідним є 
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постійне удосконалення та оновлення системи стратегічного управління 

машинобудівними підприємствами. А основою ефективного удосконалення 

є, у першу чергу, дієвий аналіз економічного стану та структури 

машинобудівної галузі України. 

Як вже було зазначено, машинобудування – єдина галузь промисловості, 

що забезпечує засобами виробництва і знаряддями праці усі галузі 

промисловості і сектори економіки. Досвід економічно та індустріально 

розвинених країн показує, що саме ця галузь є індикатором i каталізатором 

загаьного промислового розвитку.  

Продукція машинобудівних підприємств  традиційно відіграє 

вирішальну роль в реалiзацiї досягнень науково-технічного прогресу у всіх 

галузях економіки. У машинобудуванні зосереджено майже 15% вартості 

основних засобів та понад 21% загальної кількості найманих працівників 

промисловості [13]. 

Машинобудування є багатогалузевим комплексом, який складається за 

класифікацією КВЕД  з: 

- виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; 

- виробництва електричного устаткування; 

- виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань; 

- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів. 

Ремонт і монтаж  машин і устаткування віднесено за КВЕД до окремої 

статті, але оскільки цей вид діяльності тісно пов'язаний з 

машинобудуванням, у роботі досліджено динаміку і цього напряму, як 

частини загального машинобудування. 

Аналіз рівня розвитку машинобудування в Україні показав, що у період з 

2008 по 2011 рр. галузь мала позитивні темпи розвитку, з 2012 року по 2014 

рік спостерігається поступовий спад галузі, про що свідчать обсяги 

реалізованої продукції машинобудівних підприємств України (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Динаміка обсягів реалізованої продукції за основними галузями промисловості України* 

млн.грн. 

 

№  Галузі промисловості 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

росту 

2016 р. 

до 2015, 

% 

Темп 

росту 

2016 р. 

до 2012, 

% 

1 

Добувна  промисловість і 

розроблення кар'єрів 143941,9 151575,3 154700,8 191599,3 239140,0 124,8 166,1 

2 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 245869,7 253439,0 302391,9 398023,2 459196,0 115,4 186,8 

3 

Металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів 223294,1 207305,3 237393,0 278502,8 317048,6 113,8 142,0 

4 

Постачання електроенергії, 

газу, кондиціонованого повітря 333248,2 333400,6 351803,2 424705,2 568935,4 134,0 170,7 

5 Машинобудування  140539,3 113926,6 101924,7 115261,7 130290,2 113,0 92,7 

6 

Виробництво меблів, іншої 

продукції; ремонт і монтаж 

машин і устатковання 29381,1 29560,2 30956,4 35647,4 41602,0 116,7 141,6 

7 

Інші види промислової 

діяльності, у т.ч.переробної 

промисловості 251651,2 233201,4 249669,1 332864,1 372654,6 112,0 148,1 

8 Усього за промисловістю  1367925,5 1322408,4 1428839,1 1776603,7 2128866,8 119,8 155,6 

* Розраховано автором на основі [15] 
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Як бачимо, машинобудування є однією з небагатьох вітчизняних 

галузей, яка у 2016 році ще не досягла обсягів реалізації продукції 2012 року: 

у  2012 році ці обсяги складали 140539,3 млн.грн., а у 2016 році - 130290,2 

млн грн., тобто темп падіння за 5 останніх років дорівнює 92,7 %. Зважаючи 

на те, що загальний темп зростання обсягів реалізації усього промислового 

комплексу України за аналогічний період складає 155,6 %, тенденції 

розвитку машинобудівного сектору слід вважати достатньо тривожними. 

Негативні тренди розвитку вітчизняного машинобудування  підтверджує 

співставлення з зарубіжними країнами. Як відомо, у більшості розвинутих 

країн світу машинобудування є пріоритетною галуззю розвитку 

промисловості, оскільки має величезний вплив на всі сфери економічної 

діяльності країни, а саме: забезпечує рентабельність та конкурентоздатність 

товарів і послуг на ринку та сприяє зростанню матеріального та 

інтелектуального рівня населення. Провідними виробниками продукції галузі 

є США, Франція, Італія, Китай, Японія, Німеччина, Росія. Що стосується 

вітчизняної галузі машинобудування, яка завжди була орієнтована на 

експорт, то за останні роки спостерігається зниження експорту української 

машинобудівної продукції з 5670416,3 тис. дол. у 2010 році до 3940855,8 тис. 

дол. у 2015 році. Темпи імпорту машинобудівної продукції за аналізований 

період значно випереджають темпи експорту, що негативно впливає на 

торговельний баланс та збільшує його від'ємне сальдо [14].  

Багато учених відзначають, що однією з головних причин падіння 

розвитку машинобудівної галузі України є суттєвий розрив економічних 

зв’язків з Росією. Як підсумовує Кравченко М. О., В останні роки, з огляду на 

майже повну економічну дезінтеграцію з Росією, яка була основним 

партнером України в галузі машинобудування, машинобудівні підприємства 

втратили можливість виробництва та продажу традиційної продукції. Це, а 

також інші прояви соціально-економічної кризи в країні, суттєво похитнули 

економічну стійкість підприємств. Аналіз також свідчить, що ситуація в 
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машинобудуванні почала погіршуватись набагато раніше окреслених подій. 

Це підтверджується динамікою індексів промислового виробництва [6]. 

Дослідження структури реалізації продукції за основними галузями 

промисловості України за 2012-2016 рр. показує щорічне зниження частки 

машинобудівної продукції у загальних обсягах промисловості, що також 

підтверджує скрутне становище машинобудування (табл. 2.2). Якщо у 2012 

році частка машинобудування складала 10,3 %, то у 2016 році вона 

зменшилась до 6,1 % (рис. 2.1).  

Таблиця 2.2 

Структура реалізації продукції за основними галузями промисловості 

України за 2012-2016 рр.* 

% 

    2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Добувна  промисловість і 

розроблення кар'єрів 10,5 11,5 10,8 10,8 11,2 

2 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 18,0 19,2 21,2 22,4 21,6 

3 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів 16,3 15,7 16,6 15,7 14,9 

4 

Постачання 

електроенергії, газу, 

кондиціонованого повітря 24,4 25,2 24,6 23,9 26,7 

5 Машинобудування  10,3 8,6 7,1 6,5 6,1 

6 

Виробництво меблів, 

іншої продукції; ремонт і 

монтаж машин і 

устатковання 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 

7 

Інші види промислової 

діяльності, у 

т.ч.переробної 

промисловості 18,4 17,6 17,5 18,7 17,5 

8 Усього за промисловістю  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Розраховано автором на основі [15] 
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На сьогодні машинобудування суттєво поступається таким галузям, як 

постачання електроенергії, газу, кондиціонованого повітря (частка – 26,7 %), 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (частка – 21,6 

%), металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів 

(частка – 14, 9 %) та добувна промисловість (частка – 11,2 %) 

 
Рис. 2.1. Частка реалізованої продукції за основними галузями 

промисловості України у 2016 р. 

 

Те, що обсяги реалізованої машинобудівної продукції мають більш 

низькі темпи порівняно з промисловістю України в цілому, наочно 

демонструє рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Частка продукції машинобудування в загальному обсязі 

реалізованої продукції за промисловістю України у 2012-2016 рр. 
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Відповідні негативні тенденції  розвитку машинобудівної галузі підтверджу-

ється й динамікою  індексів промислової продукції (табл. 2.3, додаток Б) 

Таблиця 2.3 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2013-2016 рр 

% до попереднього року 

 Види діяльнсті КВЕД 2013 2014 2015 2016 

Промисловість B+C+D 95,7 89,9 87,0 102,8 

Добувна промисловість  B 100,8 86,3 85,8 99,8 

Переробна промисловість, 

зокрема: 
C 92,7 90,7 87,4 104,3 

Машинобудування, крім ремонту 

та монтажу машин і устатк-ння 
26–30 86,4 79,4 85,9 102,0 

Виробництво комп'ютерів, елект-

ронної та оптичної продукції 
26 86,0 77,9 71,3 124,2 

Виробництво радіологічного, 

електромедичного устаткування 
26.6 35,0 44,2 129,3 139,8 

Виробництво електричного 

устатковання 
27 91,1 100,9 89,8 100,9 

Виробництво машин і 

устатковання, не віднесених до 

інших угруповань 

28 93,5 88,7 87,5 102,3 

Виробництво машин і 

устатковання для сільського та 

лісового господарства 

28.3 87,6 86,8 104,4 115,0 

Виробництво металообробних 

машин і верстатів 
28.4 62,3 75,6 97,3 103,0 

Виробництво машин і 

устатковання для металургії 
28.91 84,9 93,2 71,6 111,0 

Виробництво машин і 

устатковання для добувної 

промисловості та будівництва 

28.92 81,8 82,0 66,7 108,0 

Виробництво машин і 

устатковання для виготовлення 

харчових продуктів і напоїв, 

перероблення тютюну 

28.93 81,5 74,4 117,2 107,1 

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і  інших 

транспортних засобів 

29,30 79,8 64,3 85,0 98,4 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин та устатковання 

31–33 90,9 93,0 84,5 101,3 



 
 

 

79 

Співставлення індексів промисловості в цілому та машинобудування за 

2010-2016 рр. в Україні (рис. 2.3) показує певне відставання досліджуваної 

галузі від промисловості в цілому, особливо у 2013-2015 рр. Тільки у 2016 

році індекси майже вирівнялись: за промисловістю в цілому індекс склав 

102,8;  за машинобудуванням – 102, 0. 

 

 
Рис. 2.3. Співставлення індексів промисловості в цілому та 

машинобудування за 2010-2016 рр. в Україні 

 

Динаміка обсягів реалізованої продукції та послуг за основними видами 

діяльності у галузі машинобудування також є різною (табл. 2.4). Найбільші 

темпи зростання демонструє виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції: обсяги реалізації 2016 року  складають 12153,4 млн.грн., 

тобто   138,5 % від попереднього 2015 року. На тлі стрімкого розвитку 

високотехнологічних галузей в світі та України, зокрема, така тенденція є 

зрозумілою та виправданою. Достатньо високі темпи мають також ремонт і 

монтаж  машин і устаткування: обсяги реалізації 2016 року сягають 41602 

млн.грн., темпи росту – 116,7 %. За іншими видами машинобудівної 

продукції темпи зростання обсягів реалізації є нижчими: виробництво 
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електричного устаткування – 110, 6 %; виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів -103, 8 %. 

Таблиця 2.4 

Динаміка обсягів реалізованої продукції та послуг за основними видами 

діяльності у галузі машинобудування 

млн.грн.              

    2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

росту, 

 % 

1 

Машинобудування 

(крім ремонту і 

монтажу машин і 

устаткування), у 

т.ч. 140539,3 113926,6 101924,7 115261,7 130290,2 113,0 

 

1.1 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 7876,8 7508,7 8133,4 8772,9 12153,4 138,5 

 

1.2 

Виробництво 

електричного 

устаткування 22141,3 21832,4 21005,7 24038,5 26587,0 110,6 

 

1.3 

Виробництво 

машин і 

устаткування, не 

віднесених до 

інших угруповань 37567,8 34782,4 33524,8 41998,0 49562,0 118,0 

 

1.4 

Виробництво авто-

транспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших транспорт-

них засобів 72953,4 49803,1 39260,8 40452,3 41987,8 103,8 

2 

Виробництво 

меблів, іншої 

продукції; ремонт 

і монтаж  машин і 

устаткування 29381,1 29560,2 30956,4 35647,4 41602,0 116,7 

3 

Усього машинобу-

дування з ураху-

ванням ремонту і 

монтажу машин і 

устаткування 169920,4 143486,8 132881,1 150909,1 171892,2 113,9 
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Вивчення структури реалізованої продукції за основними видами 

діяльності у галузі машинобудування (табл. 2.5) показало, що за останні 5 

років поступово зростає частка комп’ютерної продукції (від 4,6 % у 2012 році 

до 7,1 % у 2016 році)  та   машин і устаткування (від 22,1 % у 2012 році до 

28,8 % у 2016 році) 

 

Таблиця 2.5 

Структура реалізації продукції та послуг за основними видами 

діяльності у галузі машинобудування 

% 

    2012 2013 2014 2015 2016 

При- 

ріст, 

 о/п 

 

1.1 

Виробництво 

комп’ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 4,6 5,2 6,1 5,8 7,1 1,3 

 

1.2 

Виробництво 

електричного 

устаткування 13,0 15,2 15,8 15,9 15,5 -0,5 

 

1.3 

Виробництво 

машин і 

устаткування, не 

віднесених до 

інших угруповань 22,1 24,2 25,2 27,8 28,8 1,0 

 

1.4 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів та 

інших 

транспортних 

засобів 42,9 34,7 29,5 26,8 24,4 -2,4 

2 

Виробництво 

меблів, іншої 

продукції; ремонт 

і монтаж  машин і 

устаткування 17,3 20,6 23,3 23,6 24,2 0,6 

3 

Усього машинобу-

дування з ураху-

ванням ремонту і 

монтажу машин і 

устаткування 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
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Натомість мають місце щорічні темпи падіння виробництва і реалізації 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів (42,9 % у 2012 році; 24,4 % у 2016 році). 

Підсумовуючи причини уповільнення розвитку машинобудівної галузі 

України, вважаємо за доцільне виділити наступне.  

1. На сьогодні промисловість України перебуває у складних умовах, що 

є результатом поєднання світової фінансової кризи та проведення 

антитерористичної операції (АТО) на сході країни. Слід зазначити, що значна 

кількість машинобудівних підприємств України територіально розташовані 

саме на сході країни Ситуація ускладнюється низькою 

конкурентоспроможністю національної промислової продукції, що 

ґрунтується на технологіях, які за деякими параметрами не відповідають 

світовим стандартам. 

2. Одним з основних факторів гальмування розвитку промислового 

виробництва в Україні є недостатні обсяги інвестування. Дослідження Білої  

Г. О. щодо взаємозв'язку індексу інвестицій та індексу промислової продукції 

підтверджують високий ступінь залежності промисловості від коливань 

кон'юнктури ринку [16]. 

3. Незважаючи на відносно невелику частку продукції машинобудування 

в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, воно виступає 

індикатором та каталізатором національного промислового розвитку. Це 

підтверджується динамікою зміни частки машинобудівної продукції в 

структурі реалізованої промислової продукції: в періоди економічного 

зростання вона збільшується, в періоди спаду — зменшується. 

4. В сучасних глобальних економічних трансформацій подальший 

розвиток машинобудівних підприємств безпосередньо залежить від їх 

інноваційної активності. У теперішній час такий рівень є невисоким. За 

даними Державної служби статистики, в 2015 році інноваційною діяльністю 

займались 17,4% промислових підприємств, у 2016 році – 16,9 %. Характер 

інноваційного розвитку  вітчизняної промисловості характеризується 
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низьким рівнем технологічних інновацій. Тому процес змін, який тривав 

протягом останніх 10-ти років, тільки збільшив відставання України від 

світових економічних лідерів, оскільки у більшості вітчизняних 

машинобудівних підприємств не відбувалось високотехнологічної 

модернізації.  Якщо у провідних країнах світу середній термін служби 

технологічного обладнання не може перевищувати 7-8 років, в Україні він є 

більшим ніж 20 років. Однією з ключових технологічних проблем 

залишається висока ресурсо-, енерго- та матеріаломісткість продукції 

машинобудування. 

5. Серед організаційно-структурних факторів розвитку машинобудівної 

галузі слід виділити  недосконалу систему управління галуззю; відсутність 

системи гнучкого стратегічного планування - відсутність системної 

промислової політики держави - відсутність належного контролю з боку 

держави за діяльністю компаній-монополістів і посередників. 

6. У вітчизняній галузі машинобудування, яка завжди була орієнтована 

на експорт, за останні роки спостерігається зниження експорту продукції з 

5670416,3 тис. дол. у 2010 році до 3940855,8 тис. дол. у 2015 році (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6.  

Динаміка індексів конкурентоспроможності машинобудування України 

на зовнішньому ринку* 

Індекс 2011 2012 2013 2014 2015 

Індекс RXA  0,532 0,592 0,503 0,501 0,521 

Індекс RСA  -1,231 -1,359 -1,420 -1,530 -1,232 

Індекс RMP  0,709 0,771 0,721 0,711 0,701 

Індекс RTA   -0,177 -0,179 -0,219 -0,262 -0,192 

* Розраховано автором на основі [15], [17] 

Рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції машинобудівної 

галузі характеризують  індекси конкурентоспроможності на зовнішньому 

ринку, а саме: – індекс відносних порівняльних переваг RCA (Relative 
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Comparative Advantage Index), – індекс відносної експортної конкуренто- 

спроможності RXA (Relative Export Advantage Index), – індекс відносної 

залежності від імпорту RMP (Relative Import Penetration Index), – індекс 

відносних торговельних переваг RTA (Relative Trade Advantage Index). 

Найбільш індикативними показниками, які відображають конкурентні 

переваги вітчизняного машин-обудування на зовнішньому ринку є індекс 

відносних торговельних переваг (RTA) та індекс відносних порівняльних 

переваг (RCA).  Від’ємні значення означених індексів впродовж 2011-2015 

років засвідчує низький рівень конкурентоспроможності українського 

машинобудування. 

7. Дослідження фінансових результатів діяльності усіх промислових 

підприємств та машинобудівних зокрема, показав, що 2012-2013 роки  

 

Таблиця 2.7.  

Динаміка фінансових результатів промисловості в цілому та 

машинобудування за 2014-2016 рр.* 

млн.грн. 

Роки  Фінансовий 

результат 

до оподатку-

вання 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Промисловість в цілому 

2012 21353,4 62,4 86504,1 37,6 65150,7 

2013 13698,3 63,3 81336,9 36,7 67638,6 

2014 -166414,0 63,3 76253,3 36,7 242667,3 

2015 -181360,9 72,9 90315,9 27,1 271676,8 

2016 -11841,0 72,7 140764,6 27,3 152605,6 

Машинобудування 

2012 13322,8 67,0 16515,8 33,0 3193,0 

2013 5526,9 65,2 9597,8 34,8 4070,9 

2014 -20501,5 64,7 9841,6 35,3 30343,1 

2015 -12651,6 74,1 15950,6 25,9 28602,2 

2016 646,8 76,7 14324,8 23,3 13678,0 

* Складено автором на основі [15] 
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загалом були для промисловості України прибутковими, а 2014-2015 роки – 

збитковими. У 2016 році спостерігається позитивна для машинобудівних 

підприємств тенденція отримання загального прибутку у розмірі 646,8 

млн.грн., попри те, що промисловість загалом у 2016 році ще залишається 

збитковою і обсяги збитків дорівнюють  -11841,0 млн.грн. У цьому ж році 

зросла частка прибуткових машинобудівних підприємств і склала 76,7 %. 

Проведений аналіз дозволяє обґрунтувати перспективні напрями 

розвитку машинобудівної галузі України та економіки в цілому на 2017-2018 

роки. 

Високий рівень відкритості економіки України обумовлює значущість впливів 

на національний економічний розвиток з боку глобальних економічних трендів. 

В економіці України у 2016 р. було започатковано повільні тенденції економічного 

зростання, рушійні сили яких виявилися несподіваними для багатьох експертів. 

Активне збільшення капітальних інвестицій, що відбувалося за несприятливих 

поточних тенденцій як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках, при збереженні 

ускладненого доступу до кредитування та вкрай слабких бюджетних стимуляторах 

свідчить про здорові процеси адаптації бізнесу до макроекономічних ризиків, його 

реагування на конкурентні виклики та може передувати етапу циклічного 

пожвавлення і у машинобудуванні. Проте брак міцного макроекономічного 

підґрунтя такого пожвавлення зберігає невизначеність подальших прогнозів. 

Провідні міжнародні аналітичні структури сповідують обережний оптимізм з 

приводу динаміки світової економіки у 2017 р., очікуючи помірне прискорення її 

зростання у порівнянні з 2016 р. Зокрема, експерти ОЕСР прогнозують приріст 

світового ВВП у 2017 р. на 3,2 % у порівнянні з 2,9 % у 2016 р. МВФ трохи 

оптимістичніший, прогнозуючи приріст ВВП на рівні 3,4 % у 2017 р. після 3,1 % у 

2016 р.  

Вищезазначені тенденції глобальної економіки у 2017 р. дають підстави 

для обережного оптимізму щодо перспектив розвитку машинобудівної галузі 

і її експортоорієнтованих секторів, зокрема. Слід очікувати більш 

сприятливих умов для експортерів аграрної та машинобудівної продукції, 
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частка яких в структурі товарного експорту має збільшитися насамперед 

внаслідок зменшення частки продукції металургії, світові ринки якої 

стагнуватимуть. Загальна обмеженість динаміки глобальної торгівлі не 

дозволяє очікувати повноцінного відновлення ролі експорту як рушія 

економічного зростання за зразком 2003-2004 чи 2006-2007 рр., проте 

відновлення позитивних показників приросту експорту вельми ймовірне. 

Рушієм зростання експорту на європейському векторі будуть переважно 

інституційні та структурні чинники: реалізація ефекту дії Угоди про 

асоціацію, зростання припливу європейських інвестицій та включення 

українських компаній у міжнародні ланцюги вартості тощо. Поступова 

асиміляція новоприбулих мігрантів дещо спрощуватиме структуру попиту в 

Єврозоні, що полегшить конкурентні умови для українських виробників 

машинобудівної продукції. 

Оскільки за фінансовими результатами 2016 року стагнування 

машинобудівної галузі припинилось, на 2017-2018 роки можна прогнозувати 

зростання обсягів виробництва та реалізації продукції машинобудування. У 

першу чергу позитивні темпи розвитку та відповідне зростання інвестицій  

може стосуватись тих галузей, які за попередні роки мали найвищі темпи 

зростання в Україні. Це  - сільське господарство, ІТ-галузь, будівництво, 

фармацевтика та медицина.  Тому найбільші перспективи для розвитку для 

зростання  в Україна мають: 

1. Агропромислове машинобудування. Вже сьогодні Україна посідає 

третє (після США та Євросоюзу) місце за експортом зерна з часткою ринку в 

11%. Причому гравці бізнесу цілком реально оцінюють перспективу другого 

місця. Натомість, інфраструктура і на місцях, і транспортна, і обслуговуюча у 

більшості випадків занадто застаріла і не витримує нарощування обсягів 

виробництва. Отже сільське господарство може стати провідним кластером, 

який підніме на високий рівень розвитку агропромислове машинобудування. 

Згідно класифікації КВЕД цей напрям має назву «Виробництво машин і 

устатковання для сільського та лісового господарства»,  попередні роки вже 
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продемонстрували  позитивнї тенденції цього напряму: темпи росту у 2015 р. 

склали 104,5%, а у 2016 р. – 115, 4%. 

2. Машинобудування, пов’язане з ІТ-сферою. Оскільки за темпами 

економічного зростання ІТ-галузь посідає в Україні 3-те місце, а в умовах 

розвитку цифрової економіки випуск високотехнологічної продукції буде 

тільки зростати, великі перспективи має такий напрям машинобудування, як 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. 

3. Машинобудування, пов’язане  з продовженням зростання будівельної 

діяльності в Україні, та зокрема, житлового і дорожнього машинобудування. 

Згідно класифікації КВЕД цей напрям має назву «виробництво машин і 

устаткування для добувної промисловості та будівництва» і 2016 рік 

виявився  для нього достатньо успішним: якщо у 2015 р.  темп росту 

(падіння) складав 66, 7%, то у 2016 році від уже був на рівні 108,0 %.  

4. Машинобудування, пов’язане з розвитком харчової промисловості.  

Оскільки у 2016 році темпи зростання обсягів реалізації харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів є дуже високими (186,8 %) перспективним є 

розвиток машинобудування для харчових виробництв. Згідно класифікації 

КВЕД цей напрям має назву «виробництво машин і устаткування для 

виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну». 

Перспективні основи цього напряму вже закладені у минулих роках: темпи 

росту 2015 року склали 117, 1% , а 2016 року – 107,2 %. 

 Таким чином, машинобудівна промисловість України є однією з 

головних та перспективних галузей вітчизняної економіки, від якої залежить 

забезпечення підприємств інших секторів основними засобами. В результаті 

глобальної економічної кризи та структурних змінах, що відбулися в світі, 

продукція машинобудування України практично не має конкурентних 

переваг на зовнішніх ринках. Проте, при сприятливих політичних, соціально- 

економічних та зовнішніх умовах, досліджувана галузь може забезпечити 

стабільний розвиток та функціонування економіки України. 
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Пріоритетними напрямками розвитку машинобудівного комплексу 

України та підвищення конкурентоспроможності продукції галузі мають 

стати: технологічне відновлення машинобудівних фондів, що дозволить 

знизити матеріальні витрати на виробництво продукції та підвищити її якість 

до рівня світових виробників; впровадження інноваційних процесів на 

підприємствах, які сприятимуть виготовленню більш широкого асортименту 

продукції, що задовольнятиме різні сегменти внутрішнього та зовнішнього 

ринків збуту; відновлення інвестиційної привабливості галузі, яка сприятиме 

над- ходженню фінансових ресурсів та забезпеченню підприємств 

«прийнятними» для галузі кредитами; просування українських товарів на 

світові ринки збуту, а також скорочення асортименту продукції, що 

імпортується; розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв; 

державна підтримка розвитку галузі машинобудування та розвиток брендової 

політики; вдосконалення законодавчої та нормативної бази. 

 

2.2. Діагностика економічно-управлінської ефективності 

машинобудівних підприємств  (на прикладі Рівненської області) 

 

Розвиток ринково-орієнтованої економіки знань потребує результативної 

діяльності промислових підприємств, які змушені самостійно приймати 

обґрунтовані рішення щодо своєї подальшої стратегії. За цих умов 

загострюється проблема підвищення ефективної діяльності машинобудівних 

підприємств, які створюють основу промисловості країни. В умовах 

високодинамічного бізнес-середовища машинобудівним підприємствам все 

складніше підтримувати високий рівень стратегічної стійкості, який 

базується на стабільній підтримці економічної та управлінської ефективності. 

Актуальність забезпечення економічної ефективності посилюється ще й тим 

фактором, що на кінець 2016 року майже чверть (23,3 %) машинобудівних 

підприємств України залишаються збитковими. До того ж у 

машинобудуванні зосереджено майже 15% вартості основних засобів та 
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понад 21% загальної кількості найманих працівників промисловості [28]. 

Отже, для прийняття виважених рішень щодо стратегічних змін, які 

необхідні машинобудівним підприємствам, необхідно провести ґрунтовну 

діагностику їх економічної та управлінської ефективності за останні роки. 

За результатами проведеного аналізу існуючих наукових праць з 

проблематики ефективності машинобудівних підприємств встановлено, що 

питання економічної та організаційно-управлінської ефективності 

розглядаються сучасними дослідниками достатньо ґрунтовно і комплексно. 

Найбільш  вагомими за останній період були дослідження таких вітчизняних 

учених, як Загорянська О. Л. [18], Тимофеєв В. О.[19], Гуцан О. М. [20] , 

Соколов В. О. [21], Федоренко О. В. [22], Кузь Т. О. [23], Василишин Т.К. 

[24], Тютюнник І. В. [25], Проноза Т.В. та  Ромашова Є. В [26], 

Мандзіновська Х. О. [27] та інших.   

Тобто на сьогодні у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі 

представлена значна кількість методичних підходів, присвячених діагностиці 

ефективності діяльності промислових підприємств загалом і машинобудівних 

підприємств, зокрема. Проте відсутньою є загальноприйнята методика оцінки 

ефективності діяльності машинобудівного кластера, яка була б абсолютно 

задовільною як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Сучасним 

машинобудівним підприємствам потрібен такий науково-методичний підхід 

до діагностики ефективності, який дозволяв би визначити поточний рівень 

стратегічної стійкості та обґрунтувати необхідний рівень та спрямованість 

змін, які у подальшому забезпечать підтримку стійких темпів розвитку.   

Предметом діагностики даної дисертаційної роботи є підприємства 

машинобудівної галузі м. Рівне та області.  

У Рівненській області машинобудування представлене виробництвом 

обладнання для машин а також електронних та електричних компонентів. 

Основною продукцією сектора є котли, запчастини для 

сільськогосподарських машин, машини та обладнання для тваринництва та 
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виробництва корму, причепи, газові лічильники, емальдріт, трансформатори, 

кабельно-провідникова продукція, радіообладнання тощо. 

Індекси виробництва продукції машинобудування в Рівненській області 

та в загальному по Україні у 2010-2016 роках представлені на рис. 2.4. Як 

видно з динаміки, індекси Рівненської області  є майже синхронними з 

загальноукраїнськими індексами по машинобудуванню. 

 

 

Рис. 2.4. Індекси виробництва продукції машинобудування в Рівненській 

області та загалом по Україні у 2010-2016 роках,  

% до попереднього року (складено на основі [15]) 

 

Впродовж 2010-2011 років в області спостерігалося зростання обсягів 

продукції машинобудування, проте починаючи з 2012 році в галузі намітився 

спад (рис. 2.4). І тільки в 2016 році в області, як і в цілому по Україні, обсяги 

виробництва машинобудівної продукції почали дуже стримано (на 2,0% - 

2,7%), але зростати. 

Більш детальний аналіз індексів промислової продукції Рівненської 

області (табл. 2.8) показує, що машинобудування у 2016 році розвивається 

більш повільними темпами, ніж виробництво харчових продуктів  (106,3%) 
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та добувна промисловість (105,5%). Але на фоні того, що загальний індекс 

промисловості тут дорівнює 97,8 %, машинобудування характеризується 

загалом позитивною динамікою за останній рік. 

 Слід зазначити, що у структурі реалізованої промислової продукції 

Рівненської області питома вага продукції машинобудування є невисокою, 

вона була максимальною у 2012 році і становила 4,8 % . 

 

Таблиця 2.8 
Індекси промислової продукції Рівненської області за основними видами 

діяльності у 2016 році* 

(%) 

 

Код за 

КВЕД-

2010 

Грудень 2016 до 
2016  

до  

2015 

2015 

до 

2014 
листопада 

2016 

груд

ня 

2015 

 

Промисловість  B+C+D 100,5 87,0 97,8 100,3 

Добувна та переробна 

промисловість B+C 102,3 103,9 102,8 98,3 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів B 71,7 110,7 105,5 71,7 

Переробна промисловість  С 104,9 103,5 102,6 101,0 

з неї      

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 10-12 111,2 111,1 106,3 113,4 

металургійне виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устаткування  24, 25 105,2 104,7 74,1 91,1 

машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин 

і устаткування 26-30 161,2 115,1 102,7 91,6 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого повітря D 98,5 72,8 93,2 102,3 

* Складено  на основі [15] 
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У попередньому параграфі було встановлено, що однією з причин 

повільного розвитку галузі є невисокий рівень її інвестування. Рівненська 

область не є виключенням у цій проблемі. Так, протягом  2016 р. у розвиток 

економіки  Рівненської області підприємствами та організаціями за рахунок 

усіх джерел фінансування вкладено 4086,7 млн.грн капітальних інвестицій, 

що в порівнянних цінах на 8,8% менше, ніж у відповідному періоді 2015 р. та 

в розрахунку на одну особу населення становить 3521,7 грн [15].  

Загалом слід зазначити, що Рівненська область не є великими 

промисловим регіоном України і в цьому регіоні немає надпотужних 

машинобудівних підприємств. Здебільшого, це середні та малі підприємства. 

За останні роки частка Рівненської області в реалізації промислової продукції 

всієї України  не перевищувала 2 %. Так, у 2015 році обсяг реалізованої 

промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу  Рівненської 

області склав 26115,3 млн.грн. (тобто 1,7 % від загального обсягу по Україні), 

а в 2016 році - 29579,1 млн.грн. (також це 1,7 %) [15].   

Для дослідження економічної та управлінської ефективності було обрано 

10 підприємств м. Рівне та області, головними видами діяльності яких є: 

- виробництво та ремонт обладнання для машин а також електричних 

компонентів; 

- виробництво запчастин та ремонт сільськогосподарських машин; 

- ремонт автотранспортних засобів; 

- виробництво котлів, газових лічильників та кабельно-проводникової 

продукції. 

Об'єктом діагностики економічної та управлінської ефективності 

машинобудівного підприємства в роботі стало: підприємство в цілому, 

процеси, відділи, підрозділи, програми, проекти. Суб'єктами управління 

ефективністю є власники, керівники, клієнти організації, оскільки саме для 

них ми створюємо цінність, на підставі їх потреб ми визначаємо вартість, 

терміни, якість. Крім того, суб'єктом управління є співробітники організації, 

які виконують в організації подвійну роль, будучи одноча сно і суб'єктом 
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управління, і об'єктом управління. Отже, у роботі досліджено зовнішню 

(управлінську) ефективність та внутрішню (економічну). 

Зовнішня ефективність управління - результативність менеджменту, що 

характеризується ступенем досягнення організацією її основної мети, 

пов'язаної з задоволеністю клієнта та впорядкуванням усіх бізнес-процесів. 

Відображає рівень відповідності організаційної системи управління (ОСУ) 

вимогам зовнішнього середовища - якість, терміни, вартість, визначається 

змінами цих показників. Відповідно до цього у п.п. 2.2 проаналізовано 

поточний стан організаційної структури управління (ОСУ) підприємствами 

за результатами опитування менеджерів та визначено типізацію 

організаційних структур управління в розрізі  ключових класифікаційних 

ознак. 

 Внутрішня ефективність управління - це здатність оптимально 

використовувати наявні ресурси для досягнення цілей. Найчастіше це 

відношення виробленого продукту (обсяг продажів підприємства) до витрат 

(праця, сировина, капітал). Для цього у роботі проаналізовано динаміку 

ключових показників економічної ефективності машинобудівних 

підприємств. Оптимальне поєднання інструментів зовнішньої 

(управлінського) і внутрішньої (економічної) ефективності дає змогу 

підприємствам досягти максимального рівня стратегічної стійкості. 

Динаміка ключових показників економічної ефективності 

машинобудівних підприємств  Рівненської області представлена у табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Динаміка ключових показників економічної ефективності машинобудівних 

підприємств  Рівненської області 

Показник Р
ік
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Р
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о
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у
тп

р
и

л
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»
 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(тис.грн.) 

2015 446915 14128 19535 45274 9894 93964 123395 6977 58882 276818 

2016 450863 13916 14174 39933 10141 94434 114858 6703 51733 287273 

Темп приросту ,% 0,01 -0,01 -0,27 -0,12 0,02 0,01 -0,07 -0,04 -0,12 0,04 

Чистий прибуток 

(збиток) після 

оподаткування (тис. 

грн.) 

2015 1484 172 170 137 129 486 1908 -274 -199 16687 

2016 -5670 164 153 119 173 673 1630 -884 -552 8617 

Темп приросту, % -4,8 -0,05 -0,1 -0,1 0,3 0,4 -0,1 2,2 1,8 -0,5 

Оборотність 

оборотних активів, 

разів 

2015 1,2 19,3 21,8 58,9 11,9 10,2 17,0 7,575 3,2 2,6 

2016 1,3 15,5 11,3 43,0 11,0 9,0 12,7 7,5 2,7 2,0 

Темп приросту, % 0,03 -0,20 -0,48 -0,27 -0,07 -0,11 -0,25 0,003 -0,17 -0,24 

Продуктивність праці, 

тис.грн. 

2015 25,5 12,1 13,0 43,5 5,0 21,4 8,6 9,8 3,0 8,3 

2016 40,9 9,3 8,5 28,9 5,1 21,1 8,8 8,2 2,9 8,4 

Темп приросту , % 0,6 -0,2 -0,3 -0,3 0,02 -0,02 0,02 -0,2 -0,04 0,01 

Рентабельність 

(збитковості) праці, % 

2015 0,3 0,2 0,4 3,6 0,76 3,6 0,1 -0,3 0,1 0,9 

2016 0,6 0,2 0,1 1,0 0,81 5,5 0,2 -1,0 0,1 0,5 

Темп приросту,%  0,8 -0,3 -0,7 -0,7 0,07 0,5 0,2 2,6 0,6 -0,4 

Середня заробітна 

плата (грн/день) 

2015 49,6 34,7 38,4 23,1 68,0 92,3 53,7 29,1 100,8 95,9 

2016 31,7 48,5 44,0 41,8 76,1 106,0 50,1 29,6 95,2 98,9 

Темп приросту, % -0,4 0,4 0,1 0,8 0,1 0,1 -0,1 0,02 -0,1 0,0 

Коефіцієнт стабільності 

прибутковості, коеф. 
0,5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,8 

 

Як бачимо, більшість показників чистого доходу досліджуваних 

підприємств мають у 2016 році тенденцію до збереження або  стриманого 

зростання, а динаміка чистого прибутку здебільшого є негативною.  Так в 

восьми із десяти досліджуваних підприємств зменшився чистий прибуток, а в 
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деяких відбулося збільшення збитків. Дані таблиці свідчать про те, що 

найбільший дохід від реалізації  продукції (287273 тис. грн.) та чистий 

прибуток (8617 тис. грн.) в 2016 р. отримало ТОВ «Рівнепобутприлад», але 

темп приросту його прибутку виявився від’ємним и склав -0,5. В свою чергу 

найкращий показник темпу приросту прибутку продемонструвало ТОВ 

«НВП «Учбова техніка» (0,4), а найвищі темпи приросту збитку виявилися в 

ТОВ «Метал-Сервіс» (2,2) та ТОВ «Технопривод» (4,8). Найбільш ефективно 

обігові кошти використовуються в ПП «Укрбіотал», про що свідчить 

найвищий коефіцієнт оборотності оборотних активів (в 2016 р. – 43) серед 

досліджуваних підприємств, але темп приросту даного показника є від’ємним 

(-0,27), що вказує на уповільнення обороту, а в ТОВ «Технопривод» 

відбулося найбільше серед даних підприємств прискорення такого обігу і 

воно склало лише 0,03. Найбільше уповільнення оборотності оборотних 

коштів в 2016 р. відбулося в ПАТ «Прометей-А» (-0,48). Найвищий показник 

продуктивності праці досягнуто в 2016 р. в ТОВ «Технопривод» і складає він 

40,9, тобто на одну тисячу гривень витрат на працю приходиться 40,9 тис. 

грн. доходу від реалізації продукції.  

Найбільший темп приросту показника продуктивності спостерігається 

також в даному підприємстві (0,6). Найменша продуктивність праці за 

даними розрахунків виявилася в ТОВ "Ретра-3М. Найбільша рентабельність 

праці досягається в ТОВ «НВП «Учбова техніка» (5,5), що свідчить про 

високу ефективність використання праці на цьому підприємстві, а найвищий 

темп приросту цього показнику досягнуто в ТОВ «Технопривод» (0,8). 

Показник середньої заробітної плати досягає найвищого значення в ТОВ 

«НВП «Учбова техніка» (106 грн/день), а найменшого – в ТОВ «Метал-

Сервіс» (29,6 грн/день). 

 Коефіцієнт стабільності прибутковості найбільш високого значення досягає 

у ТОВ «НВП «Учбова техніка», ТОВ «ТК плюс» та ТОВ «Акватон», що 

свідчить про стійку прибутковість цих підприємств із року в рік. Найменший 

показник стабільності прибутковості спостерігається в ТОВ «Технопривод», 



 
 

 

96 

в якому в цілому чистий дохід в 2016 р. збільшився, але через надзвичайно 

великі фінансові витрати було отримано збиток у розмірі 5670 тис. грн. та в 

ТОВ «Метал-Сервіс».  

В аспекті управлінської діагностики було здійснено оцінку якості  

організаційних структур управління (ОСУ) машинобудівних 

підприємств. Зокрема, проведено опитування серед менеджерів підприємств 

машинобудівної промисловості (42 підприємства, з кожного по три 

менеджера різних ланок управління, загалом – 126 фахівців). Процес 

опитування було організовано за таким алгоритмом (рис. 2.5). 

У відповідь на запитання «Чи маєте Ви уявлення про організаційну 

структуру управління Вашого підприємства?» було отримано такі дані  

Шкала для опитування була чотирибальною: 4 – уявляю ясно; 3 – маю 

загальне уявлення; 2 – не маю уявлення; 1 – не маю відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2.5. Алгоритм визначення поточного стану  ОСУ підприємства за 

результатами опитування менеджерів 

 

1 етап. Визначення ступеню усвідомленості працівників підприємства про його ОСУ 

2 етап. Ідентифікація основного джерела інформації про ОСУ 

3 етап. Визначення ефективності функціонування ОСУ за результатами опитування 

4 етап. Виявлення ступеню оптимальності ОСУ за даними опитування 

5 етап. Визначення необхідності в діагностиці ОСУ 
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Таблиця 2.10  

Уявлення про ОСУ  досліджуваних підприємств керівниками 

Назва 
Топ-

менеджери 

Функціональні 

керівники 

Лінійні 

керівники 
Всього 

Відсоток менеджерів, що уявляють 

ясно ОСУ свого підприємства 
80,95 50,00 42,86 57,94 

Відсоток менеджерів, що мають 

загальне уявлення про ОСУ свого 

підприємства 

19,05 45,24 40,48 34,92 

Відсоток менеджерів, що не мають 

уявлення про ОСУ свого 

підприємства 

0,00 2,38 11,90 4,76 

Відсоток менеджерів, що не мають 

відповіді на дане запитання 
0,00 2,38 4,76 2,38 

 

Дані таблиці свідчать про те, що із усіх фахівців найбільш чітко 

уявляють собі організаційну структуру підприємства топ-менеджери (80,95 

%), найменш – лінійні керівники (42,86 %). На основі результатів опитування 

можемо зробити висновок, що більшість менеджерів всіх ланок мають ясне 

уявлення про ОСУ свого підприємства (57,94 %), значному відсотку 

управлінців притаманне загальне уявлення про організаційну структуру 

(34,92 %)  і 7,14 % не мають уявлення про  ОСУ свого підприємства. 

На основі даних таблиці можемо зробити висновок, в цілому для всіх 

управлінців основним джерелом інформації про організаційну структуру 

управління є документи (48,41 %) (рис. 2.6), але значна доля респондентів 

вважає таким – усні дані, отримані від керівництва (45,24 %). 

Типізація організаційних структур управління досліджуваних 

підприємств в розрізі  ключових класифікаційних ознак наведена в табл. 2.11. 

Аналіз показує, що 80 % досліджуваних машинобудівних підприємств мают 

жорстку (не адаптивну) організаційну структуру. Більше половини (60 %) 

підприємств застосовують стаціонарний або стаціонарно-проектний тип 

оргструктури. Це означає, що керівництво не застосовує відтворення певної 

частки бізнес-процес на принципах аутосорсингу, тобто підприємство 

використовує в процесі діяльності тільки штатних працівників. 
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Рис.  2.6. Результати уявлення керівників  про ОСУ  машинобудівних підприємств  

 

В умовах динамічного бізнес-середо-вища це стримує швидку реакцію 

підприємства та зміни бізнес-середовища. 
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Не мають відповіді на дане 

запитання 

Всього 

Лінійні керівники                               

Функціональні керівники 

Топ-менеджери 
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Таблиця 2.11  

Комплексна ідентифікація типології ОСУ досліджуваних підприємств 

Назва 

підприємства 

С
тр

ат
ег

іч
н

і 
б

із
н

ес
-о

д
и

н
и

ц
і,

 ш
т.

 Тип організаційної структури управління 

Ш
та

т,
 о

сі
б

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

ів
н

ів
 у

п
р
ав

л
ін

н
я
, 
ш

т 

К
іл

ь
к
іс

ть
 с

тр
у
к
ту

р
н

и
х
 е

л
ем

ен
ті

в
 

у
п

р
ав

л
ін

н
я
, 
ш

т.
 

в
 з

ал
еж

н
о
ст

і 
в
ід

 х
ар

ак
те

р
у
 

р
еа

к
ц

ії
 н

а 
в
п

л
и

в
 ф

ак
то

р
ів

 

зо
в
н

іш
н

ь
о
го

 і
 в

н
у
тр

іш
н

ь
о
го

 

се
р
ед

о
в
и

щ
а 

в
 з

ал
еж

н
о
ст

і 
в
ід

 о
р
іє

н
та

ц
ії

 

зу
си

л
ь
 о

р
га

н
із

ац
ій

н
о
ї 

ст
р
у
к
ту

р
и

 

у
п

р
ав

л
ін

н
я 

в
 з

ал
еж

н
о
ст

і 
в
ід

 в
ар

іа
н

ту
 

гр
у
п

о
в
о
го

 п
ід

х
о
д

у
 д

о
 

р
о
зв

’я
за

н
н

я
 п

р
о
б

л
ем

н
и

х
 

си
ту

ац
ій

 

в
 з

ал
еж

н
о
ст

і 
в
ід

 с
та

ц
іо

н
ар

н
о
ст

і 

к
ад

р
ів

 

в
 з

ал
еж

н
о
ст

і 
в
ід

 х
ар

ак
те

р
у
 

в
за

єм
о
зв

’я
зк

ів
 м

іж
 е

л
ем

ен
та

м
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТОВ «Техно-

привод» 
6 

Адап-

тивна 

Зміша

на 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар-

но-аут-

сорсингова 

Дивізіо-

нальна 
780 5 31 

ТОВ 

«Акватон» 
3 

Жорст-

ка 
Змішана 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар

-но-аут-

сорсингов

а 

Лінійна 87 3 10 

ПАТ «ТОВ 

"Прометей-А"» 
1 

Жорст-

ка 

Продук-

това 
Командна 

Стаціо-

нарна 
Функціо
-нальна 

107 4 17 

ПП 

«Укрбіотал» 
2 

Жорст-

ка 

Продук-

това 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар

но-

проектна 

Лінійно-
функціо
-нальна 

93 4 15 

ПАТ «ТК 

плюс» 
3 

Жорст-

ка 

Продук-

това 

Проблемн

о-групова 

Стаціо-

нарна 

Лінійно-
функціо
-нальна 

74 4 16 

ТОВ НВП 

«Учбова 

техніка» 

3 Жорстка 
Проду

к-това 
Командна 

Стаціо-

нарна 

Лінійно
-

функціо
-нальна 

109 5 21 

ТОВ 

«Газотрон 

Влатава» 

4 
Адап-

тивна 

Зміша

на 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар

-но-

проектна 

Дивізіо-
нальна 

736 4 20 

ТОВ «Метал-

Сервіс» 
3 Жорстка 

Проду

к-това 
Командна 

Стаціо-

нарна 

Лінійно-
функціо-
нальна 

78 3 12 

ПП «Ретра-

3М» 
2 Жорстка 

Проду

к-това 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар-

но-аут-

сорсингова 

Лінійно-
функціо-
нальна 

527 5 21 

ТОВ 

«Рівнепобутпр

илад» 

3 Жорстка 
Проду

к-това 

Проблемн

о-групова 

Стаціонар-

но-аут-

сорсингова 

Лінійн
о-

функці
о-

нальна 

657 4 16 
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На основі вагомості елементів організаційної структури управління 

підприємством запропоновано формули узагальнених показників якості та 

ефективності ОСУ: 

Я ÎÑÓóçàã = 0,29*Я Ð+ 0,35*Я åë+ 0,36*Я ç ,                                                    (2.1) 

де Я
Ð
 – якість рівнів організаційної структури, Я åë  – якість елементів 

(підрозділів) ОСУ, Я ç  – якість зв’язків в структурі. 

Е ÎÑÓóçàã = 0,29*Е
Ð
+ 0,35*Е åë+ 0,36*Е ç ,                                                     (2.2) 

де Е
Ð
– ефективність рівнів організаційної структури, Е åë  – ефективність 

елементів (підрозділів) ОСУ, Е ç  – ефективність зв’язків в структурі. 

Таблиця 2.12 

Результати оцінки складових ОСУ  досліджуваних підприємств 

Показник 

Результат оцінки якості і ефективності рівнів ОСУ 

Т
О

В
 «

Т
ех

н
о

п
р

и
в
о

д
»

 

Т
О

В
 «

А
к
в
ат

о
н

»
 

Т
О

В
 "

П
р

о
м

ет
ей

-А
" 

Т
О

В
 «

У
к
р

б
іо

та
л

»
 

Т
О

В
 «

Т
К

 п
л
ю

с»
 

Т
О

В
 Н

В
П

 «
У

ч
б

о
в
а 

те
х

н
ік

а»
 

Т
О

В
 «

Г
аз

от
ро

н
 В

ла
та

ва
» 

Т
О

В
 «

М
ет

ал
-С

ер
в
іс

»
 

П
П

 «
Р

ет
р

а-
 3

М
»

 

Т
О

В
 «

Р
ів

н
еп

об
ут

п
ри

л
ад

»
 

Якість 45,07 40,37 38,19 35,81 42,18 39,86 38,59 28,03 41,96 37,08 

Відхилення якості від ідеального 

значення 
34,81 39,51 41,69 44,07 37,70 40,02 41,29 51,85 37,92 42,80 

Ефективність -72,42 -0,63 -1,27 -1,57 4,80 5,11 -1,87 -20,80 -24,81 -5,98 

Відхилення ефективності від ідеального 

значення 
85,73 13,94 14,58 14,88 8,51 8,20 15,18 34,11 38,12 19,29 

Результат оцінки якості і ефективності зв’язків в ОСУ 

Якість 59,30 71,21 70,40 67,77 67,81 69,61 64,70 46,24 57,81 50,69 

Відхилення якості від ідеального 

значення 
46,50 34,59 35,40 38,03 37,99 36,19 41,10 59,56 47,99 55,11 

Ефективність -95,29 -1,10 -2,35 -2,97 7,71 8,93 -3,14 -34,31 -34,18 -8,17 

Відхилення ефективності від ідеального 

значення 
121,74 27,55 28,80 29,42 18,74 17,52 29,59 60,76 60,63 34,62 

Результат оцінки якості і ефективності елементів ОСУ 

Якість (фактична) 64,31 69,44 75,41 73,62 79,13 81,65 75,85 66,87 71,99 72,30 

Відхилення якості від ідеального 

значення 
45,50 40,37 34,40 36,19 30,68 28,16 33,96 42,94 37,82 37,51 

Ефективність (фактична) -103,3 -1,08 -2,51 -3,22 9,00 10,47 -3,68 -49,62 -42,57 -11,66 

Відхилення ефективності від ідеального 

значення 
121,65 19,38 20,81 21,52 9,30 7,83 21,98 67,92 60,87 29,96 
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Результат розрахунку узагальненого показника якості та ефективності ОСУ  

дозволяє зробити висновки про поточну якість та ефективність  організаційних 

структур управління досліджуваними підприємствами (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Результат розрахунку узагальненого показника якості та ефективності ОСУ 

Узагальнений показник 

Результат розрахунків 

Т
О

В
 «

Т
ех

н
о
п

р
и

в
о
д

»
 

Т
О

В
 «

А
к
в
ат

о
н

»
 

Т
О

В
 "

П
р
о

м
ет

ей
-А

" 

Т
О

В
 «

У
к
р

б
іо

та
л
»

 

Т
О

В
 «

Т
К

 п
л
ю

с»
 

Т
О

В
 Н

В
П

 «
У

ч
б

о
в
а 

те
х

н
ік

а»
 

Т
О

В
 «

Г
аз

о
тр

о
н

 

В
л
ат

ав
а»

 

Т
О

В
 «

М
ет

ал
-С

ер
в
іс

»
 

П
П

 «
Р

ет
р

а-
 3

М
»
 

Т
О

В
 

«
Р

ів
н

еп
о
б

у
тп

р
и

л
ад

»
 

Якість (фактична) 56,93 61,65 62,81 60,55 64,34 65,19 61,03 48,18 58,17 54,30 

Відхилення якості від 

ідеального значення 
42,80 38,08 36,92 39,18 35,39 34,54 38,70 51,55 41,56 45,43 

Ефективність (фактична) -91,48 -0,96 -2,09 -2,65 7,32 8,36 -2,96 -35,75 -34,4 -8,75 

Відхилення ефективності від 

ідеального значення 
108,10 17,58 18,71 19,27 9,30 8,26 19,58 52,37 51,02 25,37 

 

Для визначення загального рівня економічно-управлінської 

ефективності досліджуваних підприємств було систематизовано результати 

діагностики якості структур управління, ключові економічні показники та на 

основі цього обґрунтовано  рівень відповідності  діючої стратегії 

підприємства організаційній структурі. Чим більшим є розрив цієї 

відповідності тим нижчою слід вважати загальну економічно-управлінську 

ефективність машинобудівних підприємств. Тобто рівень економічно-

управлінської ефективності встановлюється на основі розрахованого   

коефіцієнта відповідності ОСУ діючій стратегії (досягнутій економічній 

ефективності підприємств) (табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 

Ранжування підприємств за загальним рівнем економічно-управлінської ефективності  у 2016 р. 

Показник 

1
. 
Т

О
В

 

«
Г

аз
о
тр

о
н

 

В
л
ат

ав
а»

 

2
. 
Т

О
В

 

"П
р
о
м

ет
ей

-А
" 

3
. 
Т

О
В

 

«
Т

ех
н

о
- 

п
р
и

в
о
д

»
 

4
. 
Т

О
В

 

 «
У

к
р
б

іо
та

л
»
 

5
. 
Т

О
В

 Н
В

П
 

«
У

ч
б

о
в
а 

те
х
н

ік
а»

 

6
. 
Т

О
В

 «
Т

К
 

п
л
ю

с»
 

7
. 
Т

О
В

 

«
А

к
в
ат

о
н

»
 

8
. 

П
П

 «
Р

ет
р
а-

 

3
М

»
 

9
. 
Т

О
В

 

«
М

ет
ал

-

С
ер

в
іс

»
 

1
0
.Т

О
В

 

«
Р

ів
н

еп
о
б

у
т-

 

п
р
и

л
ад

»
 

Чистий дохід від реаліації 

продукції, тис. грн. 
114858 14174 450863 39933 94434 10141 13916 51733 6703 287273 

Чистий прибуток (збиток), 

тис. грн. 
1630 153 -5670 119 673 173 164 -552 -884 8617 

Чиста рентабельність 

(збитковість), % 
1,42 1,08 -1,26 0,30 0,71 1,71 1,18 -1,07 -13,19 3,00 

Тип ОСУ в залежності від 

характеру взаємозв’язків 

між елементами 

Дивізіо- 

нальна 

Функціо-

нальна 
Дивізіональна 

Лінійно-

функціо-

нальна 

Лінійно-

функціо-

нальна 

Лінійно-

функціональна 
Лінійна 

Лінійно-

функціо-

нальна 

Лінійно-функціо-

нальна 

Лінійно-

функціо-

нальна 

Загальний коефіцієнт відповід-

ності ОСУ стратегії (оцінено 

за 6-бальною шкалою)  
5,27 5,16 5,14 5,11 5,10 5,06 5,05 4,81 4,79 4,75 

Параметри 

найкращої 

якості 

рівнів Ланковість Надійність Ієрархічність Ланковість Ланковість Ланковість Ланковість Надійність Ланковість Ієрархічність 

елементів Керованість Керованість 
Синергеичний 

ефект 
Стійкість 

Стійкість, 

керованіст 
Трудомісткість 

Синергети-

чний ефект 
Стійкість 

Стійкість, 

зворотний зв’язок 
Стійкість 

зв'язків Ефективність 
Результа-

тивність 
Ефективність 

Результатив-

ність 

Оптималь-

ність 

Результативність, 

зворотний 

зв’язок 

Ефектив-

ність 
Надійність Економічність 

Результатив-

ність 

Проблемні 

параметри 

рівнів Автономність 
Автоном-

ність 
Автономність Ієрархічність 

Автоном-

ність 
Автономність 

Ієрархіч-

ність 

Фаза 

життєвого 

циклу 

Ієрархічність 
Автоном-

ність 

елементів 

Автономність, 

зворотній 

зв’язок, 

стійкість 

Автоном-

ність, 

ієрархіч-

ність 

Ієрархічність 

Автономність, 

ієрархічність, 

регламентація 

праці 

Автоном-

ність 

Автономність, 

регламентація 

праці 

Функціо-

нальність, 

цілеспря-

мованість 

Відповідність 

бізнес-про-

цесам, ав-

тономність 

Регламентація 

праці, 

автономність 

Регламента-

ція праці, 

автономність 

зв'язків 
Регламентація 

праці 

Автоном-

ність 

Регламентація 

праці 
Автономність 

Автоном-

ність 

Регламентація 

праці 

Регламента-

ція праці 
Ефективність 

Регламентація 

праці 

Регламента-

ція праці 
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Проведені розрахунки управлінської ефективності (на основі 

визначення якості та ефективності організаційних структур управління 

(ОСУ) свідчать про наявність прямого зв’язку між якістю та адаптивністю 

організаційних структур і кінцевим фінансовим результатом досліджуваних 

підприємств. 

Найвищий рівень економічно-управлінської ефективності мають ТОВ 

«Газотрон Влатава» та ТОВ «Прометей-А». ТОВ «Газотрон Влатава» є 

диверсифікованим підприємством з 4-ма стратегічними бізнес-одиницями і, 

відповідно, з адаптивною, проблемно-груповою дивізіональною 

оргструктурою. Загальний коефіцієнт відповідності ОСУ стратегії склав 5,27, а 

рівень рентабельності досліджуваного підприємства є найвищим серед усіх 

підприємств у 2016 році 1,42 %.  ТОВ «Прометей-А» має другий у рейтингу 

рівень економічно-управлінської ефективності, що досягнуто за рахунок 

вірно обраної жорсткої, лінійно-функціональної оргструктури моно 

виробничого підприємства з однією стратегічною бізнес-одиницею.   

Половина досліджуваних підприємств, а саме: ТОВ «ТК плюс», ТОВ 

«Акватон», ТОВ «Ретра-3М», ТОВ «Метал-сервіс» та ТОВ 

«Рівнепобутприлад» мають середній та нижче середнього рівень 

економічно-управлінської ефективності. Це пов’язано з неузгодженістю 

обраної оргструктури і стратегії підприємств, низьким рівнем оновлення та 

модернізації обладнання та застосуванням реактивних (неупереджувальних) 

механізмів управління змінами.  

  З огляду на вищезазначене зроблено висновок про необхідність 

удосконалення науково-методичного підходу до визначення детермінантних 

підходів в управлінні змінами на машинобудівних підприємствах, що 

розглядається у п.п. 2.3 даної роботи. 
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2.3. Визначення детермінантних підходів до управління змінами на 

машинобудівних підприємствах 

 

Науково-методичне забезпечення, яке стосується визначення 

детермінантних підходів до управління змінами, а  по суті визначає рівень та 

предмет необхідних підприємству змін, знаходиться у колі постійного 

наукового пошуку і вимагає розширення та удосконалення. 

Для головного напряму (фокусу) стратегічних змін у дослідженні 

використано концепцією життєвого циклу організації І. Адізеса 

Запропонована оригінальна концепція життєвого циклу організації, яку автор 

постійно деталізує, на даному етапі налічує 11 виокремлених стадій розвитку 

підприємства. Вчений зазначає, що до розквіту здатні дожити далеко не всі 

підприємства, за розквітом неминуче слідує бюрократизація бізнесу, а потім – 

якщо немає ефективного оновлення або трансформації- смерть. Ця модель 

визначає такою низку типових проблем, з якими стикається підприємство в 

процесі розвитку. Кожна стадія характеризується певними ознаками і вимагає 

розв’язання певних задач, реалізації відповідних стратегічних змін, інакше, 

організація може припинити існування тобто загинути. Виникаючі на певних 

стадіях конфлікти є закономірними, і успішне їх подолання дозволяє перейти 

до наступного ступеня розвитку підприємства. Відповідно, різні періоди 

життєвого циклу організації характеризуватимуться певними конфліктами, 

розв’язання яких також відбувається за рахунок ефективної реалізації 

стратегічних змін. На основі цієї концепції у роботі встановлено 5 головних 

напрямів стратегічних змін (див. п.п.1.3). Для визначення фокусу стратегічних 

змін у роботі пропонується використовувати таксономічні методи 

порівняльного багатовимірного аналізу. На основі цих методів розраховується 

показник рівня стратегічної стйкості підприємства і далі, у відповідності за 

шкалою, визначається доцільний напрям (фокус) змін. 
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З цією метою поставлено задачу формалізувати узагальнений орієнтир 

перетворень, тобто фокус змін, з використанням множини показників 

фінансової, технологічної, клієнтської та соціальної підсистем підприємств. 

Вибір саме цих чотирьох блоків збалансованої системи показників є 

складовими стратегічної стійкості сучасного підприємства, що 

підтверджується дослідженнями таких провідних учених, як К. Прахалад  та 

М. Крішнан  [30]. Зміни означених показників задаються у вигляді часових 

рядів. Для аналізу змін, що відбулись на підприємстві у попередні періоди, 

використовується система фактичних показників [31]. Обґрунтування напряму 

(фокусу) майбутніх стратегічних змін передбачає використання 

розрахункових прогнозних показників. 

Найбільш релевантною для машинобудівних підприємств, на наш 

погляд, є така 4-ох елемента система показників (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

 Обґрунтування  системи показників для визначення напряму змін, 

необхідних для стратегічної стійкості підприємства (авторська розробка) 

Показник Алгоритм розрахунку Умовне 

позна-

чення 

Логіка 

обґрунтування 

цільових та 

граничних значень 

1 2 3 4 

1. Блок, що характеризує фінансово-економічні індикатори стратегічної 

стійкості підприємства  

1.1.  
Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

ПЗ

ОА
Кпл  , 

де ОА – оборотні активи 

ПЗ – поточні зобов’язання 

 

плК  

Залежить від 
обраних політик 

формування 
(агресивна, 

помірна, 
консервативна) та 

фінансування 
(агресивна, 

помірна, 
консервативна) 

оборотних активів  
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продовження табл.2.15 

1 2 3 4 

1.2. 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

ПЗ

ГКДЗ
Кшл


 , 

де  ДЗ – дебіторська заборгованість 

ГК – грошові кошти 

 

шлК  

Залежить від 

обраної політики 

формування 

оборотних активів 

1.3. 

Коефіцієнт 

негайної 

ліквідності 

 

ПЗ

ГК
Кнл  , 

 

 

нлК  

Залежить від 

обраної політики 

формування 

оборотних активів 

1.4. 

Середньо-

зважений 

період 

обертання 

оборотних 

активів  

гкгкдздззз ПОЧПОЧПОЧ

Клоа

*** 


 

 

лоаК  

Залежить від 

структури 

оборотних активів 

та обраної полі-

тики формуван-ня 

оборотних активів 

1.5. 

Коефіцієнт 

фінансової 

автономії 

ЗК

ВК
Кфа   

де  ВК – власний капітал 

ЗК –  загальний обсяг задіяного 

капіталу  

 

фаК  

Залежить від 

політики 

формування 

капіталу 

1.6. 

Коефіцієнт 

маневре-ності 

капіталу 

ВК

ВОК
К мк   

де  ВОК – власний оборотний 

капітал 

 

 

мкК  

Залежить від 

обраної політики 

фінансування 

оборотних активів 

1.7. 

Коефіцієнт 

збалансо-

ваності 

поточних 

зобов’язань 

 

ДЗ

КЗ
К зз   

де КЗ – кредиторська заборгованість 

 

ззК  

Співвідношення 

непрострочених 

кредиторської і 

дебіторської 

заборгованостей 

має бути 1-1,5 
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продовження табл.2.15 

1 2 3 4 

1.8. 
Коефіцієнт 

синхрон-ності 
грошових 
потоків 

V

n

VN

К

т

t

tt

сгп







1

)(

 

де tN  - надходження грошових 

коштів за tперіод 

tV  - витрачання грошових коштів 

за tперіод 
n– кількість досліджуваних періодів 

V - загальний обсяг вихідного 
грошового потоку 

 

сгпК  

Вхідні та вихідні 
потоки повинні 
бути збалансо-
ваними, тому 
оптимальне 

значення має 
наближуватись до 

0 

1.9. 
Коефіцієнт 
кратності 
відсотків 

фін

фіндо

кв
В

АМВП
К


  

де доП - прибуток від звичайної 

діяльності до оподаткування 

фінВ  - фінансові витрати 

АМ – амортизаційні витрати 

 

квК  

Максимізація 
даного 

коефіцієнту 
свідчить про 

зниження 
фінансових 

ризиків 

1.10 
Індекс 

стабільності 
фінансових 
результатів 

Середньоквадратичне відхилення 
фінансових результатів (чистого 

прибутку) протягом 
досліджуваного періоду / середній 

обсяг фінансового результату  

 

спІ  

 
Невисоке 

2. Блок, що характеризує технологічні індикатори стратегічної стійкості 
підприємства за умов скорочення життєвого циклу виробничих та 

сприяючих технологій 
2.1. 

Коефіцієнт 
економіч-ного 
спрацю-вання 

актив-ної 
частини 

основних 
фондів 

ас

к
ус

ОФ

АМ
К   

де кАМ   - сума амортизації 

 на кінець періоду 

асОФ  - середня за період вартість  

активних основних фондів  

 
 

усК  

Чим нижчим є 
значення 

показника тим 
меншою є ступінь 

зношування 
активної частини 
основ-них фондів 

1.2.  
Коефіцієнт 
інтенсивного 
оновлення 
основних 
фондів 

вв

вив
іо

ОФ

ОФ
К   

де вивОФ  - вартість виведених з 

експлуатації основних фондів 

ввОФ  - вартість нових введених у 

експлуатацію основних фондів 

 
 

іоК  

Чим нижчим є 
значення 

показника тим 
більш інтенсив-
ним є оновлення 
основних фондів 
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продовження табл.2.15 

1 2 3 4 

2.3. 
Коефіцієнт 

інновацій-ного 
розвитку  

Ззаг

Зін
К зо   

де Зін  - кількість інноваційних змін, 
впроваджених у діяльність 
Ззаг – загальна кількість змін  

 
 

зоК  

Наближення 
даного 

коефіцієнта до 1 
свідчить про 

найбільш повне 
використання 

основних фондів 
2.4. 

Коефіцієнт 
рівня 

прогресив-
ності  

технологій 

с

всстех

в

о

воотех

вПТ
У

У
k

У

У
kК ** 

 

де 
отех

вk , 
стех

вk  - коефіцієнт 

вагомості використання 
високотехнологічного устаткування в 
основних та супроводжуючих 
технологічних процесах відповідно 

воУ  , всУ - вартість 

високотехнологічного устаткування 
основних та супроводжуючих   
технологічних процесів відповідно 

оУ ,  сУ - загальна вартість устатку-

вання основних та супроводжуючих     
технологічних процесів відповідно 

 

ПТК  

Максимізація 
даного 

коефіцієнту 
свідчить про 

високий рівень 
застосування 

провідних 
технологій у 
діяльності 

підприємства 

2.5. 
Коефіцієнт 

модернізації 
технологій 

 

с

МСс

в

о

МОо

вМТ
У

У
k

У

У
kК **   

де 
о

вk , 
с

вk  - коефіцієнт вагомості 

використання устаткування в 
основних та супроводжуючих 
технологічних процесах відповідно 

МОУ  , МСУ - вартість 

модернізованого устаткування 
основних та супроводжуючих   
технологічних процесів відповідно 

оУ ,  сУ - загальна вартість 

устаткування основних та 
супроводжуючих     технологічних 
процесів відповідно  

 
 

МТК  

Максимізація 
даного 

коефіцієнту 
свідчить про 

достатній рівень 
застосування 

сучасних 
технологій у 
діяльності 

підприємства 
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продовження табл.2.15 

1 2 3 4 

3. Блок, що характеризує соціальні індикатори стратегічної стійкості 

підприємства за умов посилення значущості інтелектуальних активів у 

загальній структурі активів  

3.1. 

Коефіцієнт 

відповід-ності 

організа-ційної 

культури 

організацій-ній 

структурі 

підприємства 

)/()(
КУЛ

НКУЛ

СТР

НСТР

ВСК
К

К

К

К
К   

де НСТРК  - кількість належних 

жорстких (гнучких) елементів, що 

відповідають типології 

організаційної структури  

СТРК  - загальна кількість ключових 

елементів організаційної структури 

НКУЛК  - кількість належних 

жорстких (гнучких) елементів, що 

відповідають типології 

організаційної культури 

КУЛК  - загальна кількість ключових 

елементів організаційної культури 

 

 

 

ВСКК  

Наближення 

даного коефі-

цієнта до 1 

свідчить про 

достатню 

відповідність 

структури 

культурі. 

Якщо 1ВСКК  -  

більшого 

удосконалення 

потребує 

культура;  якщо 

1ВСКК  - більшої 

рефор-мації 

потребує 

структура 

3.2. 

Рівень 

розвитку 

культури змін 

на 

підприємстві 

заг

ПсКВ

РКЗ
Ч

ЧЧЧЧ
К


  

де ВЧ  - кількість співвласників, 

ініціюючих та підтримуючих зміни  

КЧ  - кількість штатних працівн-

иків, що координують процес змін 

СЧ  - кількість штатних фахівців, 

що входять до команди змін 

ПЧ  - кількість штатних 

працівників-виконавців, 

підтримуючих зміни 

загЧ  - загальна середньооблікова 

кількість працівників 

 

 

РКЗК  

Наближення 

даного 

коефіцієнту до 1 

свідчить про 

високий рівень 

розвитку культури 

змін на 

підприємстві 
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продовження табл.2.15 

1 2 3 4 

3.3. 

Рівень 

заохочення 

працівників до 

стратегічних 

змін 

ЗАГ

КПМЗ
ЗПЗ

УЧ

УЧУЧ
К


  

де МЗУЧ  - кількість працівників-

учасників процесу змін, які 

отримали матеріальне заохочення 

після впровадження перетворень 

КПУЧ - кількість працівників-

учасників процесу змін, які окрім 

матеріального, отримали  кар’єрне 

просування після впровадження 

перетворень 

ЗАГУЧ  - загальна кількість праців-

ників-учасників процесу змін 

 

 

ЗПЗК  

Наближення 

даного 

коефіцієнту до 1 

свідчить про 

високий рівень 

заохочення 

працівників до 

стратегічних змін 

4. Блок, що характеризує клієнтські індикатори стратегічної стійкості 

підприємства за умов посилення індивідуальних вимог споживачів до 

продукції 

4.1. 

Рівень 

споживчої 

прихильності 

ЗАГЗ

ПЗАК

СПП
Ч

Ч
К   

Де ПЗАКЧ  - кількість споживачів, 

які робили повторні закупівлі  

ЗАГЗЧ  - кількість споживачів, які 

робили одноразові закупівлі 

 

 

 

СППК  

Наближення 

даного коефі-

цієнту до 1 

свідчить про 

високу 

прихильність 

споживачів  

4.2. Потен-ціал 

життєв-ого 

циклу 

галузевого 

ринку 

машино-

будування 

 

Значення встановлюється за 

результатами експертної оцінки 

 

ЖЦРП  

Наближення 

даного коефі-

цієнту до 1 

свідчить про 

високий потен-

ціал ринку 

4.3.Потен-ціал 

життє-вого 

циклу 

продукції або 

послуг машино-

будування 

 

Значення встановлюється за 

результатами експертної оцінки 

 

ЖЦПП  

Наближення 

даного коефі-

цієнту до 1 

свідчить про 

високий потен-

ціал продукції 
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Далі, в процесі обробки даних розраховуються таксономічні показники 

рівня розвитку підприємства, що узагальнено характеризують напрями та 

масштаб перетворень. На першому етапі досліджень відбувається побудова 

матриці змін досліджуваних показників у часі. 



















TmTiT

tmtit

mi

ti

Xxx

xxx

xxx

X

......

......

......

1

1

1111

                                                                  (2.3) 

де Tt ,...,1  - номер часового етапу; 

mi ,...,1  - номер показника збалансованої системи для підприємства, що 

розглядається. 

Слід зазначити, що показники, які включено до матриці, є 

неоднорідними, оскільки описують різні властивості досліджуваного 

підприємства і характеризуються різними одиницями виміру. Отже, в процесі 

проведення таксономічного аналізу виконується процедура стандартизації 

показників, яка призводить не тільки до елімінування одиниць виміру, а й до 

вирівнювання значень показників. Як зазначає В. Плюта [32], під час 

стандартизації показників можуть вводитись коефіцієнти ієрархії, що 

розділяють показники за ступенем їх вагомості.  

Стандартизація показників з урахуванням їх змін у часі здійснюється за 

наступними правилами. 

i

iti

ti
S

xx
Z


                                                                                            (2.4) 

де tiZ  - стандартизоване значення елемента матриці tix ; 

ix  - середнє значення показника ix  у підмножині Tt ,...,1 ; 

iS  - стандартне відхилення показника ix . 
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T

t
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T
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Стандартизована матриця спостережень має такий вигляд. 
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                                                                      (2.7) 

Для визначення  напряму стратегічних змін пропонується 

використовувати таксономічний показник рівня розвитку, запропонований     

З. Хельвигом [33]. У даному дослідженні показник рівня розвитку 

використовується для встановлення масштабу та напряму стратегічних змін на 

підприємстві в залежності від часового критерію їх ефективності та рівня 

проактивності й глибини перетворень. В процесі оцінки рівня розвитку 

підприємства множина обраних показників піддається диференціації в 

залежності від характеру впливу кожного з них на рівень розвитку 

досліджуваного об’єкту. Показники, які спричиняють позитивний, стимулюючий 

вплив на рівень розвитку об’єкту, відносять до групи стимуляторів. 

Відповідно, показники, що мають негативний вплив, - до групи дестимуляторів. 

На основі врахування означеного впливу виділяється еталон розвитку 

об’єкту, який являє собою точку 0P  з координатами ,,...,..., 0002,01 ms ZZZZ  

,0 max rs
r

s ZZ     якщо Is                                                                   (2.8) 

,0 min rs
r

s ZZ     якщо Is                                                                    (2.9)          

де І - множина стимуляторів; 

rsZ - стандартизоване значення показника sдля часового періоду r.  

Показник рівня розвитку розраховується у такий спосіб. 

0
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C
d t

t                                                                                             (2.10) 

де td  - таксономічний показник рівня розвитку підприємства для 

часового періоду t ( Tt ,...,1 ); 



 
 

 

113 

0tС  - відстань кожного показника у різні періоди t від його 

максимального (еталонного) значення. 

000 2SСС                                                                                           (2.11) 

де 0C  - середнє значення відстані 0tC . 
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Розраховані у такий спосіб показники рівня стратегічної стйкості 

описують динаміку змін досліджуваних наборів показників і узагальнено 

характеризують масштаб та напрями стратегічних змін на підприємстві. 

Ttt dddd ,...,...,,1                                                                             (2.15) 

Інтерпретуються ці показники таким чином: чим більш наближеним є 

значення показника td до одиниці, тим більш стратегічно стійким є 

досліджуване підприємство у різні періоди часу і напрям (фокус) змін у 

такому випадку формулюється як «Забезпечення стійкого розвитку 

підприємства тобто максимальної гнучкості на кожній стадії життєвого циклу 

та злагодженого подолання організаційних криз на основі постійних 

покращень». 

Апробацію запропонованих підходів проведено на основі 10  

досліджуваних у роботі підприємств (табл. 2.17 та 2.18), згрупованих у 

кластери методом к-середніх [34]. Типологію кластера запропоновано 

визначати на основі врахування таких критеріїв, як актуальна стадія життєвого 

циклу підприємства (враховано 4 стадії)  та рівень розвитку інтеграційних 

процесів (враховано 3 рівня) (дод. Б, табл. Б1 та Б2) . Стадію життєвого циклу 

вважаємо за доцільне врахувати тому, що парадигмальні принципи, методи і 
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загальні підходи до управління змінами залежать від того якої стадії досягло 

на даному етапі підприємство. Багато учених погоджується, що економічні 

цільові орієнтири, методи управлінського впливу, ступінь впорядкованості 

бізнес-процесів, особливості делегування повноважень на кожній стадії 

життєвого циклу різняться. Існують типові і нетипові проблеми відповідно до 

кожної стадії. Отже, загальні підходи і методи управління стратегічними 

змінами також багато у чому будуть залежати в того, на якому рівні розвитку 

(або на якій стадії життєвого циклу) знаходиться зараз підприємство. 

Врахування другого критерію  - рівня розвитку інтеграційних процесів – 

пояснюється тим, що поширення інтеграційних процесів (зокрема, злиттів, 

поглинань,  вертикальної та горизонтальної інтеграцій, створення корпорацій 

замкненого циклу виробництва)  є однією з найвпливовіших тенденцій  у 

сучасному бізнес-середовищі. Тому в процесі поширення інтеграційного 

досвіду перед підприємствами постають різні види проблем, які необхідно 

вирішувати шляхом стратегічних перетворень. Слід зазначити, що до кластеру 

«деградуючих підприємств» віднесено не тільки ті підприємства, що 

знаходяться на стадіях життєвого циклу, після стадії «бюрократії». До даного 

кластеру також включено підприємства, які за результатами діагностики 

проблем або максимально наблизились до потрапляння у будь-яку 

організаційну пасту або вже потрапили до неї. Це стосується підприємств, які 

на даному етапі знаходяться на стадіях життєвого циклу, що передують розквіту.  

Типологія запропонованих у роботі  кластерів підприємств представлена у 

таблиці.2.16 

Таблиця 2.16 

Типологія кластерів підприємств 

Інтеграційний 

розвиток 

Стадія життєвого циклу підприємства 

1.Зародження 2.Зростання 3.Зрілість 4.Деградація 

1.Високий рівень 

інтеграції 

- Д4 А1 - 

2.Середній рівень 

інтеграції 

- Є5 В2 К6 

3.Низький рівень 

інтеграції 
Н9 М8 С3 Л7 
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Таблиця 2.17  

 Впорядкування підприємств за кластерами на основі аналізу ключових показників діяльності 

 (авторська розробка) 
 

Найменування 

підприємства 

Чистий 

дохід від 

реалізації за 

2016 р., 

 тис. грн 

Потенціал 

життєвого 

циклу 

галузевого 

ринку про-

дукції(пос-

луг), коеф. 

Інтегральний 

рівень 

економічно- 

управлінської 

ефективності, 

коеф. 

Період функці-

онування в 

рамках 

існуючої 

організа- 

ційно-правової 

форми, років 

Рівень 

інновацій-

ного 

розвитку, 

коеф. 

 

Кількість  

інтеграційних 

заходів, 

реалізованих 

за 

2012-2016 рр., 

шт. 

Кількість 

вдало 

подоланих 

організаційних 

криз за 

2012-2016 рр., 

шт. 

Прина-

леж- 

ність до 

кластера 

1.ТОВ «Техно-

привод» 
114858 0,71 5,14 7 0,32 3 3 А1 

2.ТОВ 

«Акватон» 14174 0,76 5,05 3 0,38 2 2 Є 5 
3. «ТОВ 

"Прометей-А"» 450863 0,81 5,16 6 0,52 4 2 А 1 
4.ТОВ 

«Укрбіотал» 39933 0,65 5,11 8 0,25 2 3 В 2 
5.ПАТ «ТК 

плюс» 94434 0,62 5,06 2 0,15 2 1 М 8 
6. ТОВ НВП 

 «Учбова 

 техніка» 10141 
0,61 

5,10 6 0,15 1 3 В 2 
7.ТОВ 

«Газотрон 

Влатава» 13916 
0,78 

5,27 9 0,38 2 3 С 3 

8.ТОВ «Метал-

Сервіс» 51733 
0,56 

4,79 5 0,22 1 1 Л 7 
9.ПП 

 «Ретра-3М» 6703 0,72 4,81 5 0,12 3 2 К 6 
10. ТОВ 

«Рівнепобут-

прилад» 
287273 0,68 

4,79 9 0,16 2 3 С 3 
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Таблиця 2.18 

 Визначення рекомендованого напряму стратегічних змін підприємств на основі розрахованих коефіцієнтів  

рівня стратегічної стійкості для 2017–2018 рр. (авторська розробка) 
Найменування 

підприємства 

Прина-

лежність  

до кластера 

Коефіцієнт 

рівня 

стратегічної 

стійкості, td  

Типологія кластера Рекомендований  

напрям 

стратегічних змін 

Відповідний рівень 

змін  діючої 

генеральної стратегії 

(за п’ятьма рівнями) 

1.ТОВ «Прометей-А А 1 0,879 Зрілі підприємства з високим 

рівнем розвитку інтеграційних 

процесів 

Забезпечення стійкого 

розвитку 

 

 Дуже низький 

2. «ТОВ 

"Технопривод» 

А 1 0,795 Середній 

3.ТОВ «Укрбіотал» В 2 0,768 Зрілі підприємства з середнім 

рівнем розвитку інтеграційних 

процесів 

Забезпечення стійкого 

розвитку 

Низький 

4. ТОВ НВП 

«Учбова  техніка» 

В 2 0,714 Низький 

5.ТОВ «Газотрон 

Влатава» 

С 3 0,688  

Зрілі підприємства з низьким 

рівнем розвитку  

інтеграційних процесів 

Упередження потрапляння 

до організаційних пасток 

Середній  

 

 

Середній 
6. ТОВ 

«Рівнепобут-

прилад» 

С 3 0,617 Проведення оновлення для 

виходу на наступний виток 

спіралі розвитку 

7.ТОВ «Акватон» Є 5 0,596 Зростаючі підприємства з 

середнім рівнем розвитку 

інтеграційних процесів 

Забезпечення стійкого 

розвитку 

Низький 

8.ПАТ «ТК плюс» М 8 0,513 Зростаючі підприємства з 

низьким рівнем розвитку 

інтеграційних процесів 

Упередження потрапляння 

до організаційних пасток 

Середній 

9.ПП 

 «Ретра-3М» 

К 6 0,341 Деградуючі підприємства з 

середнім рівнем розвитку 

інтеграційних процесів 

Виведення з кризової 

ситуації 

Високий 

10.ТОВ «Метал-

Сервіс» 

Л 7 0,327 Деградуючі підприємства з 

низьким рівнем розвитку 

інтеграційних процесів 

Проведення  повної трансф-

ормації для виходуна наступ-

ний виток спіралі розвитку 

Дуже високий 
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Як показали результати розрахунків, найменш «радикальний» фокус 

стратегічних змін, націлений на забезпечення стійкого розвитку на основі 

постійних покращень, має  40 % досліджуваних підприємств. Це зрілі 

підприємства з високим та середнім рівнем розвитку інтеграційних процесів 

– ТОВ «Прометей –А», ТОВ «Укрбіотал», ТОВ НВП «Учбова техніка». На 

наш погляд, саме досвід ефективного фінансово-економічного управління та 

запроваджених інтеграційних заходів дав змогу посилити гнучкість загальної 

системи стратегічного управління та сформувати динамічні властивості 

означених підприємств. Також на даному етапі підприємства достатньо 

підготовлені до застосування синергетичних  принципів  та інноваційних 

механізмів в процесі управління стратегічними змінами. Низька необхідність 

у стратегічних перетвореннях виявилась притаманна й одному зі зростаючих 

підприємств з середнім рівнем розвитку інтеграційних процесів – ТОВ 

«Акватон». ПАТ «ТК плюс» (зростаюче підприємство з низьким рівнем 

розвитку інтеграційних процесів)  вважаємо за необхідне сфокусуватись на 

упередженні потрапляння до організаційних пасток. Це стосується 

зростаючих підприємств, що демонструють високі темпи росту обсягів 

діяльності не встигають сформувати найбільш оптимальну за рівнем 

централізації повноважень організаційну структуру. Відповідний рівень 

реконфігурації діючої генеральної стратегії підприємств за таких умов 

коливається від дуже низького до середнього.  

Ще 40 % досліджуваних підприємств (ТОВ «Технопривод», ТОВ 

«Газотрон Влатава», ТОВ «Рівнепобуприлад», ТОВ «ТК плюс») потребують 

достатньо суттєвих стратегічних перетворень, які передбачатимуть середній 

рівень реконфігурації діючої стратегії. Решта підприємств – 20% (ПП «Ретра 

3-М» та ТОВ «Метал Сервіс» потребують вагомих стратегічних 

трансформаці для виходу з кризової ситуації. Деградуючі підприємства з 

середнім та низьким  рівнями розвитку інтеграційних процесів зазвичай 

вимагають найбільш оперативного фокусу стратегічних перетворень.  
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Таким чином, проведені дослідження показали, що 60 % досліджуваних 

машинобудівних підприємств не володіють достатнім рівнем стратегічної 

стійкості для тривалого утримання конкурентних переваг. Для зміцнення 

стратегічної стійкості їм необхідно обґрунтувати і запровадити систему 

стратегічних перетворень, які стосуватимуться суттєвого технологічного 

оновлення, запровадження управлінських інновацій та провідних підходів до 

управління інвестиційною привабливістю. Решта підприємств (40 %), хоча і 

мають на даному етапі стабільні показники економічно-управлінської 

ефективності, повинні розробти і реалізувати систему заходів з розвитку та 

захисту своїх ключових компетенцій. Ці заходи, у першу чергу, повинні бути 

спрямовані на удосконалення механізмів проактивного управління змінами,  

випуск інноваційної продукції, упровадження нових технологій та технічну 

модернізацію виробництв за принципами «цифрової екооміки». 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Машинобудівна промисловість України є однією з головних та 

перспективних галузей вітчизняної економіки, від якої залежить 

забезпечення підприємств інших секторів основними засобами. В результаті 

глобальної економічної кризи та структурних змінах, що відбулися в світі, 

продукція машинобудування України практично не має конкурентних 

переваг на зовнішніх ринках. Проте, при сприятливих політичних, соціально- 

економічних та зовнішніх умовах, досліджувана галузь може забезпечити 

стабільний розвиток та функціонування економіки України. 

Оскільки за фінансовими результатами 2016 року стагнування 

машинобудівної галузі припинилось, на 2017-2018 роки можна прогнозувати 

зростання обсягів виробництва та реалізації продукції машинобудування. У 

першу чергу позитивні темпи розвитку та відповідне зростання інвестицій  

може стосуватись тих галузей, які за попередні роки мали найвищі темпи 

зростання в Україні. Це  - сільське господарство, ІТ-галузь, будівництво, 
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фармацевтика та медицина.  Тому найбільші перспективи для розвитку для 

зростання  в Україна мають: 

1. Агропромислове машинобудування. Вже сьогодні Україна посідає 

третє (після США та Євросоюзу) місце за експортом зерна з часткою ринку в 

11%. Причому гравці бізнесу цілком реально оцінюють перспективу другого 

місця. Натомість, інфраструктура і на місцях, і транспортна, і обслуговуюча у 

більшості випадків занадто застаріла і не витримує нарощування обсягів 

виробництва. Отже сільське господарство може стати провідним кластером, 

який підніме на високий рівень розвитку агропромислове машинобудування. 

Згідно класифікації КВЕД цей напрям має назву «Виробництво машин і 

устатковання для сільського та лісового господарства»,  попередні роки вже 

продемонстрували  позитивнї тенденції цього напряму: темпи росту у 2015 р. 

склали 104,5%, а у 2016 р. – 115, 4%. 

2. Машинобудування, пов’язане з ІТ-сферою. Оскільки за темпами 

економічного зростання ІТ-галузь посідає в Україні 3-те місце, а в умовах 

розвитку цифрової економіки випуск високотехнологічної продукції буде 

тільки зростати, великі перспективи має такий напрям машинобудування, як 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. 

3. Машинобудування, пов’язане  з продовженням зростання будівельної 

діяльності в Україні, та зокрема, житлового і дорожнього машинобудування. 

Згідно класифікації КВЕД цей напрям має назву «виробництво машин і 

устаткування для добувної промисловості та будівництва» і 2016 рік 

виявився  для нього достатньо успішним: якщо у 2015 р.  темп росту 

(падіння) складав 66, 7%, то у 2016 році від уже був на рівні 108,0 %.  

4. Машинобудування, пов’язане з розвитком харчової промисловості.  

Оскільки у 2016 році темпи зростання обсягів реалізації харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів є дуже високими (186,8 %) перспективним є 

розвиток машинобудування для харчових виробництв. Згідно класифікації 

КВЕД цей напрям має назву «виробництво машин і устаткування для 

виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну». 
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Перспективні основи цього напряму вже закладені у минулих роках: темпи 

росту 2015 року склали 117, 1% , а 2016 року – 107,2 %. 

Пріоритетними напрямками розвитку машинобудівного комплексу 

України та підвищення конкурентоспроможності продукції галузі мають 

стати: технологічне відновлення машинобудівних фондів, що дозволить 

знизити матеріальні витрати на виробництво продукції та підвищити її якість 

до рівня світових виробників; впровадження інноваційних процесів на 

підприємствах, які сприятимуть виготовленню більш широкого асортименту 

продукції, що задовольнятиме різні сегменти внутрішнього та зовнішнього 

ринків збуту; відновлення інвестиційної привабливості галузі, яка сприятиме 

над- ходженню фінансових ресурсів та забезпеченню підприємств 

«прийнятними» для галузі кредитами; просування українських товарів на 

світові ринки збуту, а також скорочення асортименту продукції, що 

імпортується; розвиток наукоємних та високотехнологічних виробництв; 

державна підтримка розвитку галузі машинобудування та розвиток брендової 

політики; вдосконалення законодавчої та нормативної бази. 

Проведені дослідження показали, що 60 % досліджуваних 

машинобудівних підприємств Рівненської області не володіють достатнім 

рівнем стратегічної стійкості для тривалого утримання конкурентних 

переваг. Для зміцнення стратегічної стійкості їм необхідно обґрунтувати і 

запровадити систему стратегічних перетворень, які стосуватимуться 

суттєвого технологічного оновлення, запровадження управлінських 

інновацій та провідних підходів до управління інвестиційною привабливістю. 

Решта підприємств (40 %), хоча і мають на даному етапі стабільні показники 

економічно-управлінської ефективності, повинні розробти і реалізувати 

систему заходів з розвитку та захисту своїх ключових компетенцій. Ці 

заходи, у першу чергу, повинні бути спрямовані на удосконалення механізмів 

проактивного управління змінами,  випуск інноваційної продукції, 

упровадження нових технологій та технічну модернізацію виробництв за 

принципами «цифрової економіки». [33], [34],[35]. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗМІНАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Розробка стратегії розвитку машинобудівних підприємств 

України в контексті реалізації змін 

 

 

Дослідження попередніх розділів показало, що для сучасного етапу 

економічного розвитку характерне підвищення ступеню невизначеності 

майбутнього стану економіки й умов ведення бізнесу. Передбачення 

розвитку економічних процесів в бізнес-середовищі підприємств, розбудова 

проактивних  моделей розвитку бізнесу на основі оцінки факторів 

середовища належить до найбільш важливих завдань ефективного 

управління розвитком підприємства. Безперечно, найважливішим напрямом 

забезпечення ефективності розвитку підприємств машинобудування є 

формування проактивного інструментарію стратегічного управління. Отже, 

вибір і розробка дієвих стратегій розвитку машинобудівних підприємств 

повинні спрямовуватись на своєчасне та виважене запровадження змін. 

Концептуальні підходи до визначення стратегії підприємств, 

обґрунтування етапів її розробки і реалізації, методи декомпозиції широко 

представлені у роботах вітчизняних та закордонних учених.  

Класичними авторськими підходами до визначення поняття «стратегія 

підприємства» слід вважати підходи такиї  зарубіжних науковців,  як І. 

Ансофф [1], Ж.-Ж. Ламбен [6], Б. Карлоф [4], А. Томпсон і А. Стрікленд [15] 

і вітчизняні автори О. Є. Кузьмін [5], З. Є. Шершньова, С. В. Оборська, Ю. 

М. Ратушний [16], В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань [8], О. І. Ковтун [10] та інших. 

Зазначимо, що автори по-різному трактують це поняття і відповідно мають 

дещо різні обґрунтування механізмів утримання підприємства стратегічного 

лідерства. 
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І. Ансофф визначає стратегію як “набір правил для прийняття рішень, 

якими організація керується у своїй діяльності” [1]. Основний підхід полягає 

у виділенні цілей на корпоративному, діловому і функціональному рівнях, 

враховуючи їх вплив на управлінський процес. Ж.-Ж. Ламбен [6] визначає 

стратегію як детальний всебічний комплексний план, спрямований на 

здійснення місії та досягнення цілей організації з максимальною 

ефективністю. Зазначимо, що визначення стратегії як певного плану має 

враховувати коригування відносно змін зовнішнього і внутрішнього 

середовищ організації, а поняття “максимальна ефективність” для різних 

організацій може трактуватись по-різному. Б. Карлоф вважає, що “стратегія є 

узагальненою моделлю дій, необхідних для досягнення поставлених цілей 

шляхом координації та розподілу ресурсів компанії” [4]. В цьому визначенні 

не враховано зовнішнє середовище. А. Томпсон і А. Стрікленд розглядають 

стратегію як комбінацію із запланованих дій і швидких рішень з адаптації 

стосовно нових досягнень промисловості та нової диспозиції на полі 

конкурентної боротьби [15]. Ці автори виділяють корпоративний, діловий, 

функціональний і операційний рівні визначення стратегій. Основний підхід 

полягає у виділенні двох частин реальної стратегії: запланованої стратегії та 

випадкової стратегії, яка враховує адаптивну реакцію на зміну ситуації. 

Український науковець О. Є. Кузьмін розуміє поняття “стратегія” як 

визначення основних довготривалих цілей разом з відповідним планом дій та 

розподілом ресурсів для досягнення цих цілей [5]. В цьому визначенні теж не 

враховано зовнішнє середовище. Українські науковці З. Є. Шершньова, С. В. 

Оборська, Ю. М. Ратушний дають таке визначення: “стратегія – це 

конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає 

підприємство, це – своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і 

спроба знайти способи ефективного пристосування до зовнішніх, 

непідконтрольних фірмі факторів за допомогою здійснення необхідних змін 

елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища [16]. Розглянуто 

підхід до визначення “стратегії як процесу” та “стратегії як результату” 
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(кінцевого орієнтира). У цьому визначенні не згадано про необхідність 

врахування цілей під час реалізації чи зміни планів. Українські дослідники В. 

Д. Нємцов, Л. Є. Довгань вважають, що “стратегія є довгостро- ковим якісно 

визначеним напрямом розвитку організації, спрямованим на закріплення її 

позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей” [8]. 

Стратегію слід розглядати для всієї організації загалом та за окремими 

бізнес-напрямами. Основне завдання стратегії, на думку цих авторів, полягає 

у забезпеченні впровадження інновацій та змін в організації за допомогою 

розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої 

координації та передбачення майбутніх змін у діяльності. Український 

дослідник О. І. Ковтун говорить, що формально стратегія – це план альтер- 

нативних адаптивних дій (хоча фактично – це власне самі дії чи навіть пошук 

(план) дій) щодо завоювання підприємством вигідного становища на ринку і 

досягнення стійкої конкурентної переваги для (з метою) забезпечення 

майбутньої прибутковості [10]. Цей автор зазначає, що розроблення 

ефективної стратегії підприємства повинно розпочинатися із формування 

його стратегічного бачення і вибору напрямів розвитку. В українській 

економічній енциклопедії подається таке визначення: “Стратегія 

підприємства – узагальнена модель дій, спрямованих на досягнення мети 

через розподіл, координацію та ефективне використання ресурсів; система 

правил і способів реалізації стратегічної концепції розвитку підприємства. 

Стратегія – спосіб розв'язання суперечності між дохідністю і конкурен- 

тоспроможністю” [3]. Українські науковці Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, 

І. О. Ступак [12], узагальнюючи підходи різних вчених, згрупували 

визначення поняття “стратегія” за такими ознаками, як визна- чення стратегії 

з погляду цілей і визначення стратегії з погляду конкуренції. Українські 

дослідники А. І. Тищенко, В. І. Рудика [14], аналізуючи підходи різних 

вчених, виявили, що, досліджуючи стратегію підприємства, багато авторів 

використовують термін “розвиток”. 
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На основі цього згадані автори стратегію підприємства розуміють як 

стратегію розвитку і стверджують, що це система послідовних управлінських 

рішень для досягнення поставлених стратегічних цілей підприємства, яка 

передбачає відносну стабільність цілей і правил за різноманітності методів і 

прийомів, за допомогою яких досягаються цілі розвитку і свобода вибору 

котрих продиктована мінливою ситуацією. Аналізуючи наведені визначення, 

можна констатувати, що більшість авторів вважають стратегію комплексом 

дій, напрямом, планом, які забезпечать досягнення саме довгострокових 

цілей організації як єдиного цілого. 

Врахування найбільш впливових тенденції розвитку сучасного бізнес-

середовища дозволило виділити низки особливих акцентів, які слід врахувати 

при обгрунтванні стратегії розвитку машинобудівних підприємств України.  

1. Визначення основних об’єктів змін під час реалізації стратегії з 

урахуванням специфіки діяльності машинобудівних підприємств. Грунтовні 

дослідження у цьому напрямі належать Ю. Т. Савченко [10], який провів 

Узагальнення основних об’єктів змін при реалізації стратегії 

машинобудівних підприємств 

Таблиця 3.1 

Узагальнення основних об’єктів змін при реалізації стратегії 

машинобудівних підприємств 

Основні об’єкти змін при 

реалізації стратегії 

Характеристика дій 

1 2 

Дії керівництва Вирішення визначених завдань іздійснення 

закріплених функцій 

Розподіл ресурсів Застосування методів фінансового 

планування і бюджетування, визначення 

ланцюжка цінностей підприємства 
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продовження табл.3.1. 

1 2 

Організаційна структура Перехід від “традиційних” функціональних, 

централізованих, ієрархічних, стабільних, 

жорстких структур до децентралізованих 

гнучких 

Організаційна культура Аналіз глибини, порядку і швидкості змін 

для оцінки сумісності зі стратегією та 

організаційною структурою 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення 

Визначення типів і обсягів необхідної 

інформації, системи її збирання, обробки і 

ефективного використання 

Інтегративні установки і 

процедури 

Узгодження дій і бажань співробітників для 

забезпечення стабільності й неконфліктності 

 

1. Обгрунтування альтернативних стратегій машинобудівних 

підприємств у відповідності з прогнозованими сценаріями розвитку 

економіки України в умовах євроцнтеграції .  

Підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, з 

одного боку, відкрило низку нових можливостей для українських 

підприємств, зіншого – привело до знищення або істотного скорочення 

економічних зв'язків з країнами СНД. Вихід на європейські ринки вимагає 

зміни якості машинобудівної продукції відповідно до норм розвинених країн. 

Українські машинобудівні підприємства знаходяться на третьому або 

четвертому технологічних устроях, тому не здатні конкурувати з 

машинобудівниками розвинених країн. Зазначимо, що актуальним наразі 

вважається шостий технологічний устрій. Окрім технологічного відставання, 

у вітчизняних підприємств існує відставання й в управлінських технологіях, 

частково обумовлене застарілими технологічними устроями, а частково – 

інституційними умовами, що склалися в українській економіці. Отже, для 
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успішного функціонування в умовах сучасного економічного середовища 

машинобудівному підприємству необхідно мати таку стратегію розвитку, яка 

б враховувала можливість використання євроінтеграційних переваг. 

Сприяння залученню інвестицій у модернізацію виробничих потужностей 

машинобудування на основі адаптації до вимог технічних регламентів, 

розроблених на базі відповідних директив ЄС, та гармонізованих 

європейських стандартів, дозволить інтегрувати вітчизняне 

машинобудування як провідної складової національної промисловості в 

європейські ланцюги виробництва конкурентоспроможної продукції. 

3. Вибір найбільш перспективних видів машинобудівної  діяльності з 

урахуванням державної політики України в сфері визначення пріоритетних 

галузей економіки.  

 Згідно проекту  «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 

2025 року» визначено  пріоритетні для України галузі економіки [11], [12]. 

Відповідно, й набільші обсяги вітчизняних та закордонних інвестицій будуть 

спрямовані саме у ці галузі.  Основними високотехнологічними напрямами 

для України обрано: розвиток інформаційно-машинобудівних технологій; 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в агропромисловому 

комплексі, енергетиці, транспорті та промисловості; високотехнологічне 

машинобудування; створення нових матеріалів; розвиток фармацевтичної та 

біоінженерної галузі. Тому розробляючи стратегію розвитку 

машинобудівного підпрєммства слід обов’язково враховувати зв'язок з 

означеними галузями та можливість випуску машинобудівної продукції 

(обладнання, устаткування тощо) або надання послуг для означених вище 

галузей. 

У даній роботі вважаємо за доцільне при розробці стратегій розвитку 

машинобудівнх підприємств врахувати чотири сценаріїї майбутніх подій 

середовища функціонування машинобудівних підприємств, запропоновані Н. 

В. Шандовою [13]. 
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Результатом робіт зі складання сценаріїв стає виявлення трендів 

розвитку зовнішнього середовища, можливостей і загроз із боку зовнішнього 

середовища та визначення ризиків, що надають вплив на майбутній розвиток 

підприємств машинобудування. Знання сценаріїв необхідне для того, щоб 

керівництво підприємства визначилося яке рішення треба прийняти стосовно 

власної стратегії розвитку [14]. Залежно від рівня підтримки державою 

машинобудівної галузі та спрямованості інвестицій підприємства 

машинобудування можуть розглядати різні напрями при формуванні 

стратегій власного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Сценарії економічного розвитку України, які є основою розробки 

стратегії розвитку машинобудівних підприємств 

 Розвиток подій у середовищі функціонування машинобудівної галузі за 

сценарієм І орієнтує підприємства машинобудування у розробці власних 

 

 І. Держава здійснює комплекс 

заходів з підтримки 

національного виробника; 

Інвестори спрямовують кошти 

в нетехнологічні галузі. 

 

ІІ. Держава сприяє розвитку 

машинобудівної галузі; 

Інвестори спрямовують кошти 

на розвиток технологічних 

галузей. 

 

ІІІ. Держава приділяє увагу 

розвитку галузей які показують 

приріст; Інвестори працюють з 

проектами з коротким терміном 

окупності. 

 

ІV. Держава сприяє розвитку 

нетехнологічних галузей; 

Інвестори віддають перевагу 

прибутковим технологічним 

галузям. 

Розподіл інвестиційних 

вподобань: напрями агро-, IT-

галузь, та інші 

Розподіл інвестиційних 

вподобань: технолгічні 

напрями  



 
 

 

133 

стратегій розвитку на інтегроване зростання і консолідацію галузі. Якщо 

наявними стануть передумови до розгорнення подій у середовищі за 

сценарієм ІІ, то підприємствам машинобудування доцільно обрати стратегію 

розвитку інновацій.  Події бізнес-середовища за сценарієм ІІІ готують 

підприємства до скорочення активності та реструктуризації.  Сценарій подій 

середовища за ІV варіантом для підприємств машинобудування створює 

умови розвитку контрактного виробництва. Подальша розробка стратегії 

розвитку машинобудівного підприємства визначається специфічними 

умовами, відповідним наявним комплексом інструментів менеджменту, 

очікуваним ефектом від реалізації. 

Головними критеріями ефективності розробки стратегії розвитку 

машинобудівних підприємств є ефективність виробничої системи на всіх 

рівнях економіки, рівень соціально-економічного задоволення потреб 

споживачів та рівень гнучкості та адаптивності стратегічного управління 

підприємствами, що задіяні у машинобудівній сфері. 

Загальновизнана етапність розробки та реалізації стратегії передбачає 

виконання щонайменше чотирьох етапів [15]: 

1. Обгрутнування або уточнення генеральної стратегії підприємства на 

основі поведення стратегічного аналізу (діагностики) зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

2. Формування альтернативних напрямів стратегічного розвитку; 

3. Визначення оптимального напряму стратегічного розвитку відповідно 

до встановленого критерію оптимальності й розбудова на цій основі 

детальної (поелементної) стратегії; 

4. Обґрунтування механізму реалізації цієї стратегії з орієнтацією на 

проактивне та збалансоване впровадження змін у запропоновану стратегію. 

Узагальнення етапів формування стратегії розвитку машинобудівних 

підприємств представлене на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Етапи формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в 

контексті реалізації змін (авторська розробка) 

2. Обґрунтування (або уточнення) 

генеральної стратегії підприємства        
(стрімке зростання, стримане зростання, 

збереження обсягів, скорочення обсягів) 
 

Стратегічна 

діагностика 

діяльності 

підприємства 

Визначення джерел 

розвитку 

підприємства 
(зовнішні, внутрішні) 

 

3. Визначення фокусу стратегічних змін, 

необхідних підприємству (підтримка стійкого 

розвитку, запобігання організаційних пасток,  

виведення з кризової ситуації, вихід з бізнесу  з 

максимальним прибутком)  
 

3.Вибір базової стратегії змін 

підприємства серед 4-х типів стратегії 
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Методологія проведення стратегічного аналізу (діагностики) є достатньо 

напрацьованою як у теоретичному, так і в практичному плані й здебільшого 

зводиться до застосування матричних методів (PEST-, SNW-, SOP-,SWOT-

аналіз та інші методи) [1]. Традиційні узагальнення та подальше формування 

альтернативних напрямів стратегічного розвитку переважно здійснюються на 

принципах SWOT-аналізу. 

Головною його ідеєю є визначення та структурування існуючих 

можливостей та загроз зовнішнього середовища, співставлення їх із 

наявними сильними та слабкими сторонами підприємств.  

Проте загальновизнана орієнтація на проактивні підходи до 

стратегічного управління вказує на певну “застарілість” даного методу, не 

дозволяє врахувати динамізм зовнішнього середовища впливу на суб’єктів 

галузі [16], [17].  

Виходячи з цього, логіка проведення комплексної діагностики бізнес-

середовища буде мати такий вигляд (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Логіка проведення комплексної діагностики бізнес-середовища як 

елементу стратегії розвитку машинобудівних підприємств (запропоновано 

автором) 

 

1 етап. Визначення найбільш актуальних обмежень 

бізнес-середовища (макро-, мезо- рівні), що на 

даному етапі гальмують розвиток машинобудівних 

підприємств 

2 етап. Встановлення можливостей розвитку 

машинобудівних підприємств 
, які з’являються внаслідок обмежень бізнес-середовища 

3 етап. Формулювання викликів, завдяки яким 

уможливлюється формування випереджувальної стратегії 

розвитку машинобудівних підприємств 
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Розробка стратегії розвитку машинобудівних підприємств України на 

основі прогнозування діяльності торговельних підприємств тільки з 

урахуванням їх наявних сильних та слабких сторін також втрачає свою 

актуальність, хоча методика SWOT зорієнтована саме на такий підхід. На нашу 

думку, для забезпечення гнучкості та адаптивності сучасних торговельних 

підприємств першочерговим завданням є забезпечення розвитку їх ключових 

компетенцій і поступове досягнення найвищого рівня їх розвитку. Такий рівень 

здатний забезпечити формування найбільш цінних нематеріальних активів 

сучасного підприємства, які є запорукою стратегічного успіху в сучасних 

умовах динамічних змін. 

Відповідна логіка проведення діагностики системи стратегічного 

управління машинобудівного підприємства як елементу стратегії 

випереджувального машинобудівних підприємств України представлена на рис. 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Логіка проведення діагностики системи стратегічного управління як 

елементу стратегії  розвитку машинобудівних підприємств України 

(запропоновано автором) 

 

 

Отже, узагальнена схема проведення діагностики зовнішнього та 

внутрішнього середовища на основі трансформації моделі SWOT-аналізу 

1 етап. Ідентифікація та ранжування за 

рівнем стратегічної важливості наявних у 

підприємства компетенцій та динамічних 

властивостей 

2 етап. Визначення та ранжування  за рівнем 

стратегічної важливості компетенцій, яких не 

вистачає підприємству 

3 етап. Формування шляхів оптимізації 

наявних компетенцій та обґрунтування 

напрямів подальшого розвитку  

компетенцій та динамічних властивостей 

підприємства 
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відповідно до сучасних бізнес-трендів, що впливають на машинобудівних 

підприємств, має такий вигляд (рис. 3.5). 

Обґрунтування відповідних напрямів розвитку машинобудівних 

підприємств щодо використання можливостей та нейтралізації загроз буде 

зорієнтоване на формулювання бізнес-викликів для реалізації можливостей. 

При цьому обґрунтування відповідних напрямів розвитку машинобудівних 

підприємств щодо використання існуючої ресурсно-компетенційної бази 

підприємств буде спрямоване на формування їх унікальних та ключових 

компетенцій та розвиток динамічних здібностей [18], [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Узагальнена схема проведення діагностики зовнішнього та 

внутрішнього середовища на основі трансформації моделі SWOT-аналізу 

відповідно до сучасних бізнес-трендів, що впливають на діяльність 

машинобудівних підприємств (запропоновано автором) 

 

 

Дослідження найбільш впливових факторів на розвиток машинобудівних 

підприємств висвітлили широке коло проблемних тенденцій, які за 
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авторською логікою дослідження повинні створити нові можливості й 

забезпечити її випереджувальний розвиток в Україні.  

Результати стратегічної діагностики показали, що вибір базової стратегії 

змін машинобудівного підприємства повинен відштовхуватись від типу 

цільового ринку на освоєння якого орієнтуватиметься підприємство [20], 

[21], [22] . 

 При прогнозуванні перспектив машинобудівного підприємства 

внаслідок модернізації слід дослідити чотири типи ринків: внутрішній ринок 

України; ринки країн СНД; ринки країн ЄС; ринки інших країн. Перш за все, 

внутрішній ринок України та ринки країн СНД оцінюються з точки зору 

попиту на застарілу або традиційну продукцію машинобудівного 

підприємства. Це обумовлено тим, що, хоч можливо існує попит на цих 

ринках і на новітню продукцію, але він є недостатній для здійснення модер- 

нізації. Якби попит був достатній, то вірогідніше за усе, модернізація була б 

здійснена раніше, до змін, обумовлених політичним курсом України на 

євроінтеграцію. Але, у рамках розширених досліджень можливий також 

аналіз, чи є перспективи виникнення додаткового попиту на інноваційну 

продукцію на традиційних ринках. В свою чергу, прогнозування перспектив 

на ринках ЄС та інших країн враховує раніше здійснені оцінки відставання 

машинобудівного підприємства від більш конкурентоздатних закордонних 

підприємств [23]. Це дає можливість оцінити попит на інноваційну 

продукцію та зіставити його з потенціалом модернізації машинобудівного 

підприємства. При здійсненні управління машинобудівними підприємствами 

в умовах євроінтеграції може бути сформовано декілька груп основних 

сценаріїв, які обираються залежно від положення машинобудівного 

підприємства та цілей його власників.  

Ситуація на ринках різних країн та її співвідношення з можливостями 

машинобудівного підприємства може бути визначена як набір положень 

підприємства [24]: 

положення машинобудівного підприємства на внутрішньому ринку; 
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положення машинобудівного підприємства на ринку СНД; 

положення машинобудівного підприємства на ринку ЄС; 

положення машинобудівного підприємства на ринках інших країн. 

 Відповідно до наявності сильних позицій (за- значені як «+» на 

стрілках) або слабких позицій (за- значені як «-» на стрілках) може бути 

обрана одна з двох головних груп сценаріїв – переорієнтація на ринки ЄС або 

диверсифікація. Група сценаріїв, яка розрахована на переорієнтацію 

підприємства на ринки ЄС передбачає відмову або суттєве скорочення 

присутності підприємства на ринках країн з невисоким рівнем економічного 

розвитку, тобто ці сценарії орієнтовані на підвищення конкурентоздатності 

підприємства до рівня підприємств із розвинутих країн. Головними 

напрямами або складовими сценаріями при цьому є такі: освоєння нових 

виробничих технологій, які забезпечать необхідну якість та 

конкурентоспроможність продукції машинобудівного підприємства 

порівняно з сучасними конкурентами; освоєння виробництва нової продукції, 

яка буде мати попит в економічно розвинутих країнах та буде 

конкурентоздатною за ціною, перш за все, за рахунок низької вартості 

кваліфікованої робочої сили в Україні; впровадження сучасних систем 

контролю якості відповідно до вимог, що описано в стандартах ЄС; відкриття 

представництв у ЄС для забезпечення прямих продажів, гарантійного та 

післягарантійного обслуговування. Сценарії, які відносяться до групи, що 

розраховано на диверсифікацію машинобудівного підприємства, мають 

забезпечити використання переваг від євроінтеграції без відмови від 

досягнень, які має машинобудівне підприємство у інших регіонах. Ці 

сценарії передбачають виробництво як не самої сучасної машинобудівної 

продукції для традиційних споживачів, так і більш інноваційної для 

європейських ринків. Головними напрямами при цьому є такі: модернізація 

виробничих технологій, перш за все, для забезпечення конкурентоздатності 

продукції за матеріалоємністю та енергоємністю, які для більшості 

вітчизняних машинобудівних підприємств у декілька разів гірші за середні 
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світові показники; диверсифікація продукції, тобто виробництво як 

інноваційної продукції для розвинутих країн, так і більш дешевої, 

традиційної продукції для пострадянських країн та країн третього світу; 

пошук партнерів у ЄС та інших країнах з метою просування своєї продукції 

та обміну досвідом; відокремлення підприємств відповідно зі спеці- 

алізацією, що передбачає можливе розділення великого машинобудівного 

підприємства на інноваційні та традиційні підрозділи або окремі 

підприємства. В результаті формування різноманітних сценаріїв щодо 

можливого розвитку машинобудівного підприємства може бути обраний 

один або декілька, найбільш прийнятних з погляду власників та керівництва 

підприємства [25]. Для практичного здійснення цих сценаріїв має бути 

визначена збалансована система цільових показників. Відповідно до 

вирішуваної задачі розвитку в умовах євроінтеграції, специфіки вітчизняних 

підприємств та особливостей машинобудівного виробництва запропоновано 

здійснювати цілепокладання за чотирма групами цільових показників: 

виробничо-технологічні, які відображають ефективність модернізації 

виробничих потужностей та технологій, що використовуються на 

підприємстві; кадрово-технологічні, що дозволяють оцінити відповідність 

кваліфікації персоналу тим вимогам, що ставляться до виробництва сучасної 

машинобудівної продукції; маркетингові, які відображають ефективність 

маркетингових досліджень та заходів машинобудівного підприємства щодо 

забезпечення своєї присутності у розвинутих країнах; фінансові, які 

дозволяють оцінити вплив попередніх показників на фінансові результати 

діяльності машинобудівного підприємства. Після встановлення цільових 

показників може бути визначено правила розробки та реалізації 

управлінських рішень щодо модернізації машинобудівного підприємства з 

ціллю його розвитку, а також уточнена система оцінок ефективності 

реалізації стратегії розвитку машинобудівного підприємства. Правила 

розробки та реалізації управлінських рішень визначаються залежно від 

встановлених цільових показників, а саме орієнтації переважно на випуск 
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інноваційної продукції або на збереження традиційних ринків України та 

пострадянських країн. В першому випадку необхідне переформатування 

організаційної структури та корпоративної культури машинобудівного 

підприємства відповідно із західними стандартами. Так перш за все 

необхідно здійснити перехід на стандарти якості, норми виготовлення 

машинобудівної продукції та нормативи звітності, прийняті в Євросоюзі [26]. 

Такий перехід на європейські стандарти має бути окремо врахований у 

планах стратегічних змін. У випадку, якщо машинобудівне підприємство 

більше орієнтується на традиційні ринки, перехід може здійснюватись 

повільно, але для здійснення торгівлі з ЄС та іншими країнами, що ставлять 

високі вимоги до якості продукції, необхідно здійснити сертифікацію тих 

видів машинобудівної продукції, яка буде поступово виводитись на нові 

ринки. Уточнення системи оцінок ефективності реалізації стратегії розвитку 

машинобудівного підприємства має на меті розробку інформаційної системи 

моніторингу та вимог до її функціонування, що дозволить своєчасно 

оцінювати ефективність здійснених заходів та вносити до них корективи [27]. 

Усі вищезазначені етапи реалізації стратегії надають можливість сформувати 

план дій з досягнення встановлених цільових показників машинобудівного 

підприємства, забезпечити їх контроль та корегування.  

На основі вищевикладеного, розроблено підхід до формування типології  

базових стратегій змін для машинобудівних підприємств (рис. 3.6.).  

Він базується на комбінуванні двох типів потенційних сценаріїв 

розвитку:  1. Орієнтація переважно на внутрішні ринки; 2. Переорієнтація 

поряд з внутрішніми ринками на ринки країн ЄС.  Другий тип сценарію  

пов’язує загальний розвиток підприємства зі специфічними цільовими 

показниками, які відображають особливості завдань, що стоять перед 

вітчизняним машинобудівним підприємством в умовах євроінтеграції. При 

цьому стійке положення машинобудівного підприємства на ринках СНД та 

України визначає, чи є сенс паралельно зі сценарієм переорієнтації на ринки 

ЄС здійснювати сценарії диверсифікації, завдяки яким може бути 
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забезпечена м’яка євроінтеграція, без повної зміни споживачів 

машинобудівної продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Двофакторна матриця типології базових стратегій змін 

машинобудівних підприємств України  (запропоновано автором) 

 

В рамках першого потенційного сценарію машинобудівне підприємство 

може обрати такі базові стратегії змін, як: 1.Розвиток існуючих СБО на 

основі модернізації виробничих технологій або 2.Диверсифікований розвиток 

СБО на основі модернізації виробничих технологій. 

Другий потенційний сценарій передбачає вибір підприємством таких 

тазових стратегій змін: 3. Розвиток існуючих СБО на основі нових 

(інноваційних) виробничих технологій або 4. Розвиток нових СБО на очнові 

освоєння нових для підриємства видів машинобудівної продукції.  

Використання цього підходу забезпечує цілепокладння, прогнозування і 

планування заходів щодо досягнення показників ефективного розвитку 

машинобудівного підприємства. 
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3.2. Визначення базових стратегій змін машинобудівних підприємств 

на основі теорії нечітких множин  

 

Методичні засади визначення головних напрямів змін розглядались 

багатьма ученими, зокрема Швіндіною Г. О. [28], Дорошуком А. А.  [29], 

[32], Савченко Г.О.   [30], Єрмоленко Л. І.  [31], Бондарчуком Л. В.  [33], 

Отенко І. П.  [34], Поташевою Г. А.  [35], Івановим П. І  [36]  та іншими. 

Проте в означених роботах не вразовано специфіку перетворень саме на 

машинобудівних підприємствах. Науково-методичний підхід до визначення 

базової стратегії змін спершу передбчає визначення імперативів (критеріїв) 

оцінки рівня стратегічного розвитку машинобудівних підприємств у розрізі 

двох ключових факторів вибору стратегії змін (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Критерії стратегічного ровитку для вибору базової стратегії змін 

машинобудівних підприємств (запропоновано автором) 

Фактори вибору базової стратегії змін машинобудівних 

підприємств 

Рівень розвитку диверсифіка-

ційних процесів на підприємстві 
Рівень запровадження техноло-

гічних змін на підприємстві 

1. Загальний рівень 

стратегічної орієнтації 

2. Досягнутий та 

запланований рівні якості 

продукції або послуг 

машинобудування 

1. Рівень фінансової 

стійкості 

 та інвестиційної 

привабливості 
 

2. Запровадження нових 

технологій виробництва 

або інновацій у 

продукцію (послуги) 

3. Поглиблення верти-

кальної та горизонтальної 

 інтеграції 

3. Багатокомпонентність 

системи навчання та 

розвитку персоналу 

4. Наявність соціальних 

програм в аспекті розбу-

дови екосистеми інновацій 

Відповідні імперативи (критерії )стратегічного ровитку підприємства 
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Далі на основі  запропонованого у роботі науково-методичного підходу  

до визначення типології базових стратегій змін розроблено алгоритм 

визначення рівня відповідності машинобудівного підприємства одній з 

чотирьох базових стратегій змін  (рис. 3.8) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Алгоритм визначення рівня управління стратегічним  розвитком 

машинобудівного підприємства (удосконалено  автором) 

1.Обгрутування системи показників рівня стратегічного розвитку 

згідно загальній стратегії ( ) 

2.Формування терм-множин  и їх функцій приналежності для 

кожного показника  

7. Розрахунок значень функції приналежності  для оцінки 

існуючого рівня управління стратегічним розвитком  

3.Визначення значень функції приналежності  для кожного 

показника  в термах  

4.Визначення ваги терма  

 
де  – значимість показника  

 

5. Розрахунок значень  в термах  

 
де   – середина інтервалу терма  

 

6. Розрахунок значень змінної  
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У відповідності з алгоритмом розроблено систему показників для оцінки 

рівня управління стратегічним розвитком досліджуваних машинобудівних 

підприємств.  

Для кожного з імперативів було обрано по 4 показники. Система 

відповідних показників, а також визначення значень функції приналежності 

до терм-множин показників для ТОВ «Технопровід» наведено у табл. 3.2.  

 

Таблиця  3.2 

Визначення значень функції приналежності до терм-множин для  

показників рівня стратегічного  розвитку 

 ТОВ «Технопровід»  

№ Показник 

Значи-

мість 

показни

ка,  

Значен-

ня 

показни-

ка,  

Значення функції 

приналежності до терм-

множин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Загальний рівень стратегічної орієнтації      

1 

Рівень відповідності між 

організаційною структурою та 

організаційною культурою 

підприємства 

0,03 0,45   1   

2 

Наявність розробленої генеральної 

стратегії з чіткою декомпозицією 

цілей  
0,03 0,60  0,5 0,5   

3 
Наявність збалансованого 

стратегічного портфелю  
0,04 0,65    1  

4 
Наявність розроблених конкурент-

них стратегій під кожний вид СБО 
0,02 0,40    1  

2. Рівень фінансової стійкості та інвестиційної 

привабливості           

5 

Рівень комерційної рентабельності 

у співставленні з 

середньогалузевим рівнем 
0,25 0,60   0,5 0,5  

6 Рівень фінансової незалежності та 

маневреності капіталу 
0,25 0,35  0,5 0,5   

7 

Рівень рентабельності власного 

капіталу у співставленні з умовно-

безризиковими ставками  
0,25 0,70    0,5 0,5 

8 

Інтегральний показник 

ефективності використання 

ресурсів  
0,25 0,45 

    
1 
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 продовження табл.3.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Досягнутий та запланований рівні якості продукції або послуг 

машинобудування 

9 

Рівень якості продукції (послуг) 

порівняно з підприємствами-

конкурентми в м. Рівне та області 
0,10 0,65   1   

10 

Рівень якості продукції (послуг) 

порівняно з підприємствами-

конкурентми в Україні 
0,25 0,75    1  

11 

Рівень виробництва бракованої 

продукції (незадовільних послуг) у 

загальному обсязі випуску 
0,25 0,70 

  0,5 0,5 

 

 

12 Рівень усунення браку продукції  0,40 0,65   0,5 0,5  

4. Поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції     

13 

Рівень розширення стратегічних 

зон господарювання в м. Рівне та 

області 
0,25 0,55   1   

14 
Рівень розширення стратегічних 

зон господарювання в Україні 
0,25 0,60   1   

15 
Рівень освоєння стратегічних зон 

господарювання в країнах ЄС  
0,25 0,65   0,5 0,5  

16 Рівень освоєння стратегічн СНД 0,25 0,70    1  

5. Багатокомпонентна система навчання та 

когнітивного розвитку персоналу      

17 

Наявність розробленої стратегії 

управління персоналом з центрами 

відповідальності 
0,30 0,55   1   

18 
Наявність дієвої системи внутрішньо 

корпоративного навчання персоналу 
0,25 0,50  0,5 0,5   

19 

Наявність дієвої системи 

зовнішнього навчання персоналу та 

підвищення його кваліфікації 
0,25 0,65    1  

20 

Наявність системи конкурсного 

залучення студентів до роботи з 

перспективою подальшого 

працевлаштування 

0,20 0,40  1    

6. Запровадження нових технологій виробництва 

або інновацій у продукцію (послуги)      

21 Рівень зносу основних фондів 0,2 0,40  0,5 0,5   

22 Рівень зносу нематеріальних активів 0,3 0,45   1   

23 

Рівень запровадження нових 

технологій порівняно з 

вітчизняними компаніями-

конкурентами 

0,3 0,65    1  
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продовження табл.3.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 

Рівень запровадження нових 

технологій порівняно з компаніями-

конкурентами країн СНД 
0,2 0,40  0,5 0,5   

7. Наявність соціальних програм в аспекті 

розбудови екосистеми інновацій      

25 
Наявність програм соціальної  

підтримки власного персоналу 
0,3     1  

26 

Наявність соціальної програми, 

пов’язаної з охороною 

навколишнього  середовища  
0,3  

  1   

27 
Наявність соціальних програм з 

розвитку старт-апів  
0,25    0,5 0,5  

28 
Наявність інших соціально-

відповідальних програм та проектів 
0,15   0,5 0,5   

 

Запропонована методика дозволяє визначити сім аспектів управління 

стратегічним розвитком машинобудівного підприємства.  На наступних 

етапах для кожного показника (i = 1, ..., m) формуються терм-множини (де j = 

1, ..., 5 - номер терм-множини) і встановлюються параметри функцій 

приналежності. На основі цих залежностей визначаються конкретні значення 

функції приналежності для кожного показника і відповідна вага терма. 

Для розрахунку інтегральних показників вводиться змінна g, значення 

якої змінюються в межах [0,1], і формується терм-множина з функціями 

приналежності (таблиця  3.3). 

Таблиця 3.3  

Функції приналежності терм-множин для визначення рівня  готовності 

підприємства до змін (розроблено автором) 

Терм-

множини 

 

Функції приналежності  

1 2 
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продовження табл.3.3 

1 2 

 

 

 

 

 
 

 

Інтегральний показник рівня розвитку розраховується як сума значень в 

термах з урахуванням ваги терма.  

За даними показниками були визначені значення функцій приналежності 

терм-множинам. Далі були визначені значення в термах по кожному з 

напрямків готовності до змін (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4  

Розрахунок значень  в термах  для ТОВ «Технопривід» 

Терм-множини  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

За елементом «Загальний рівень стратегічної орієнтації» 

1 2 3 4 5 6 

Вага терма  0 0,205 0,350 0,420 0,025 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,0615 0,175 0,294 0,023 

Сумарне значення змінної  0,550 

За елементом «Рівень фінансової стійкості та інвестиційної 

привабливості» 

Вага терма  0 0,140 0,350 0,445 0,065 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,042 0,175 0,3115 0,059 

Сумарне значення змінної  0,587 

За елементом «Досягнутий та запланований рівні якості продукції 

(послуг) машинобудування» 

Вага терма  
0 0,080 0,120 0,510 0,290 
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продовження табл.3.4 

 

1 2 3 4 5 6 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,024 0,06 0,357 0,261 

Сумарне значення змінної 0,702 

За елементом «Поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції» 

Вага терма  0 0,110 0,140 0,580 0,170 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,033 0,07 0,406 0,153 

Сумарне значення змінної  0,662 

За елементом «Багатокомпонентна система навчання та когнітивного 

розвитку персоналу» 

Вага терма  0 0,160 0,310 0,460 0,070 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,048 0,155 0,322 0,063 

Сумарне значення змінної  0,588 

За елементом «Запровадження нових технологій виробництва або 

інновацій у продукцію (послуги)» 

Вага терма  0 0,340 0,400 0,240 0,020 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,102 0,2 0,168 0,018 

Сумарне значення змінної  0,488 

За елементом «Реалізація соціальних програм в аспекті розбудови 

екосистеми інновацій» 

Вага терма  0 0,140 0,240 0,510 0,110 

Значення середнього 

інтервалу 0,075 0,3 0,5 0,7 0,9 

Значення змінної 0 0,042 0,12 0,357 0,099 

Сумарне значення змінної 0,618 

Завершальним етапом є визначення сумарного значення змінної g і 

обґрунтування на основі отриманих значень інтегрального показника рівня 

страегічного розвитку (табл. 3.5). 
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У таблиці наведено відповідність існуючого рівня стратегічного 

розвитку  ТОВ «Технопривід» у розрізі кожного з обґрунтованих 

імперативів.  Як бачимо, за всіма імперативами підприємство має рівень 

стратегічного розвитку не нижче середнього рівня, що в цілому слід 

розглядати як позитивний результат та сприятливий тренд. Як було 

визначено у 2 розіділі даного дисертаційного дослідження, ТОВ 

«Технопривід» знаходиться на 2-му місці у рейтингу страегічнної стійкості 

досліджуваних підприємств і  має достатньо високий коефіцієнт стратегічної 

стійкості (0,795).  Особливих успіхів у стратегічному розвитку ТОВ 

«Технопривід» досягло у частині: 

1. Досягнутого та запланованого рівнів якості машинобудівних послуг 

(інтегральний показник – 0,702). 

2. Поглиблення вертикальної та горизонтальної інтеграції за рахунок 

розширення переліку  послуг машинобудування (інтегральний показник – 

0,662). 

Таблиця 3.5  

 Визначення сумарного значення змінної  gі для визначення рівня 

стратегічного розвитку ТОВ «Технопривід» 

Імператив 

(критерій)  

стратегічного 

розвитку 

підприємства 

Сумарне 

значення 

змінної g 

Значення функції 

приналежності  

Відповідність 

існуючого 

рівня 

управління 

встановленій 

стратегії  

1 2 3 4 

1. Загальний рівень 

стратегічної орієнтації 

0,550 1 Середній 

2. Рівень фінансової 

стійкості та інвести-

ційної привабливості 

0,587 0,61 

 

0,39 

Середній 

Вище 

середнього 

3. Досягнутий та 

запланований рівні 

якості продукції (пос-

луг) машинобудування 

0,702 1 Вище  

середнього 

4. Поглиблення 

вертикальної та 

горизонтальної інтеграції  

 0,662 1 Вище 

середнього 
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продовження табл.3.5 

 

1 2 3 4 

5. Багатокомпонентна 

система навчання та 

когнітивного розвитку 

персоналу 

0,588 0,39 

 

0,61 

Середній 

 

Вище 

середнього 

6. Запровадження нових 

технологій виробництва 

або інновацій у 

продукцію (послуги) 

0,488 1 Середній 

7. Реалізація соціальних 

програм в аспекті 

розбудови екосистеми 

інновацій 

0,618 0,39 

 

0,61 

Середній 

 

Вище 

середнього 

 

Для визначення типу базової стратегії змін, яку доцільно рекомендувати 

даному підприємству, обчислено коефіцієнт рівня технологічних змін (як 

середньо арифметичне значення змінної g за трьома імперативами: рівень 

фінансової стійкості та інвестиційної привабливості; поглиблення 

вертикальної та горизонтальної інтеграції; запровадження нових технологій 

виробництва або інновацій у продукцію) та коефіцієнт розвитку 

диверсифікаційних процесів  (як середньо арифметичні значення рівня 

змінної g за чотирма імперативами: загальний рівень стратегічної 

орієнтації; досягнутий та запланований рівні якості продукції (послуг) 

машинобудування; багатокомпонентна система навчання та когнітивного 

розвитку персоналу; реалізація соціальних програм в аспекті розбудови 

екосистеми інновацій). Вдповідно, коефіцієнт рівня технологічних змін 

становив 0,58; коефіцієнт розвитку диверсифікаційних процесів – 0,61. Це 

відповідає базовій стратегії змін - розвиток нових СБО на основі освоєння 

нових видів машинобудівної  продукції. Це не означає, що підприємству слід 

відмовлятись від традиційної продукції (послуг), яку воно виробляє, але 

досягнутий рівень стратегічного розвитку показав, що ТОВ «Технопривід» 

має можливості для освоєння зовнішніх ринків (СНД та ЄС) шляхом 

виробництва нової, високоякісної продукції. Такі висновки підтверджує і 
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визначені у  2 розділі кластер підприємства та головний напрям стратегічних 

змін. ТОВ «Технопривід» відноситься до зрілого підприємства з високим 

рівнем розвитку інтеграційних процесів і у якості головного напряму 

перетворень йому рекомендовано подальше забезпеченя стійкого розвитку.   

Відповідність існуючого рівня стратегічного розвитку ТОВ «Газотрон 

Влатава», яка розрахована аналогічним з ТОВ «Технопривід» чином, 

наведена у табл. 3.6.  ТОВ «Газотрон Влатава» має середній серед 

досліджуваних підприємств рівень стратегічної стійкості (коефіцієнт 

дорівнює  0,688), це зріле підприємство з низьким рівнем розвитку 

інтеграційних процесів і головним напрямом змін для нього було визначено 

«упередження потрапляння до організаційних пасток». 

 

Таблиця 3.6.  

 Визначення сумарного значення змінної  gі для визначення рівня управління 

стратегічним розвитком ТОВ «Газотрон Влатава» 

Імператив управління 

стратегічним 

розвитком 

підприємства 

Сумарне 

значення 

змінної g 

Значення функції 

приналежності  

Відповідність 

існуючого 

рівня 

управління 

встановленій 

стратегії  

1 2 3 4 

1. Загальний рівень 

стратегічної орієнтації 

0,534 1 Середній 

2. Рівень фінансової 

стійкості та 

інвестиційної 

привабливості 

0,412 0,61 

 

0,39 

Середній 

 

Нижче  

середнього 

3. Досягнутий та 

запланований рівні 

якості продукції (послуг) 

машинобудування 

0,586 0,39 

 

0,61 

Вище  

середнього 

Середній 

4. Поглиблення 

вертикальної та 

горизонтальної інтеграції 

за рахунок розширення 

конвергетних послуг 

 0,511 1 Середній 
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продовження табл.3.6 

1 2 3 4 

5. Багатокомпонентна 

система навчання та 

когнітивного розвитку 

персоналу 

0,527 1 Середній 

 

 

6. Запровадження нових 

технологій виробництва 

або інновацій у 

продукцію (послуги) 

0,396 0,61 

 

0,39 

Середній 

 

Нижче 

середнього 

7. Реалізація соціальних 

програм в аспекті 

розбудови екосистеми 

інновацій 

0,507 1 Середній 

 

 

 

Як бачимо, єдиний імператив, за яким ТОВ «Газотрон Влатава» 

частково вдалося перевищити середній рівень стратегічного розвитку, є 

досягнутий та запланований рівні якості машинобудівних послуг. Також 

підприємство має стабільний середній рівень загальної стратегічної 

орієнтації, багатокомпонентної системи навчання та когнітивного розвитку 

персоналу та реалізації соціальних програм в аспекті розбудови екосистеми 

інновацій. Система навчання та когнітивного розвитку персоналу ТОВ 

«Газотрон Влатава» має достатньо ефективну стратегічну спрямованість і 

базується на залученні на конкурсній основі молодих фахівців.  

Коефіцієнт рівня технологічних змін на даному підприємстві становить 

0,44; коефіцієнт розвитку диверсифікаційних процесів – 0,53. Це відповідає 

базовій стратегії змін – диверсифікований розвиток СБО на основі 

модернізації виробничих технологій з потенційною орієнтацією на внутрішні 

ринки. 

Графічне зображення позицій  ТОВ «Технопривід» і ТОВ «Газотрон 

Влатава» у двофакторній матриці  вибору базової стратегії змін наведено на 

рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Визначення базових стратегій змін для ТОВ «Технопривід» та ТОВ 

«Газотрон Влатава» (розроблено автором) 

 

Аналогічним чином були розраховані коефіцієнти рівня технологічних 

змін та рівня розвитку диверсифікацій них процесів для усіх досліджуваних 

підриємств  і на основі проведених розрахунків – визначено базові стратегії 

перетворень (табл. 3.7). 

Як бачимо, тільки 20 % досліджуваних машинобудівних підприємств м. 

Рівне та області здатні у якості базової стратегії змін реалізовувати розвиток 

нових СБО на основі освоєння нових видів машинобудівної  продукції і 

орієнтуватись при цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у т.ч. 

країн СНД та європейські. Це підприємства  ТОВ «Прометей-А» та ТОВ 

«Техноприлад». Їм притаманний високий інноваційний потенціал, а ттпкож 

певний досвід в реалізації інтеграційних процесів. Інші 80 % досліджуваних  

2.Диверсифікваний  розвиток 

СБО на основі модернізації 

виробничих технологій 
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Таблиця 3.7 

Визначення базових стратегій змін машинобудівних підприємств на основі двофакторної матриці (розроблено автором)  
Найменування 

підприємства 

Коефіцієнт 

рівня 

стратегічної 

стійкості, td  

Рекомендований  

напрям 

стратегічних змін 

Коефіцієнт  

рівня 

технолог-

гічних змін 

Коефіці-

єнт івня 

диверси- 

фікова-

ного 

розвитку 

Типологія базової стратегії змін, 

якої доцільно  дотримуватись 

підприємству 

Ринки 

потенційної 

орієн- 

тації 

1.ТОВ «Прометей-А» 0,879  

Забезпечення стійкого розвитку 

 

0,52 0,75 Розвиток нових СБО на основі освоєння 

нових видів машинобудівної  продукції 

внутрішні 

та 

зовнішні 
2. «ТОВ "Технопривод» 0,795 0,58 0,61 

3.ТОВ «Укрбіотал» 0,768  

Забезпечення стійкого розвитку 
0,47 0,42 Розвиток існуючих СБО на основі 

модернізації виробничих технологій 

внутрішні 

 

4. ТОВ НВП «Учбова  

техніка» 
0,714 0,42 0,69 Диверсифікваний  розвиток СБО на основі 

модернізації виробничих технологій 

внутрішні 

 

5.ТОВ «Газотрон 

Влатава» 
0,688 Упередження потрапляння до 

організаційних пасток 
0,44 0,53 Диверсифікваний  розвиток СБО на основі 

модернізації виробничих технологій 

внутрішні 

 

6. ТОВ Рівнепобут-

прилад» 
0,617 Проведення оновлення для 

виходу на наступний виток 

спіралі розвитку 

0,36 0,43 Розвиток існуючих СБО 

на основі модернізації 

виробничих технологій 

внутрішні 

 

7.ТОВ «Акватон» 0,596 Забезпечення стійкого 

розвитку 
0,39 0,56 Диверсифікваний  розвиток  СБО на основі 

модернізації виробничих технологій 

внутрішні 

 

8.ПАТ «ТК плюс» 0,513 Упередження потрапляння до 

організаційних пасток 
0,41 0,38  

Розвиток існуючих СБО 

на основі модернізації 

виробничих технологій 

 

 

внутрішні 

 
9.ПП 

 «Ретра-3М» 
0,341 Виведення з кризової ситуації 0,31 0,29 

10.ТОВ «Метал-Сервіс» 0,327 Проведення  повної трансф-ормації 

для виходуна наступний розвитку 
0,22 0,17 
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підприємств на основі поточного рівня страетічного розвитку взмозі 

удосконалювати свою стратегію та підвищувати ефективність тільки на 

основі діяльності на внутрішніх ринках.  

При цьому 30 % досліджуваних підприємств можуть суттєво підвищити 

рівень стратегічної стійкості за рахунок диверсифікації виробництва 

продукції та послуг. Це підприємства ТОВ НВП «Учбова  техніка», ТОВ 

«Газотрон Влатава», ТОВ «Акватон». Зазначимо, що це підприємства з 

середнім або вище середнього поточним рівнем стратегічної стійкості. 

І половина (50 %)  з досліджуваних підприємств може орієнтувати 

стратегію подальшого розвитку тільки на розвиток існуючих СБО на основі 

модернізації існуючих виробничих технологій з орієнцією тільки на 

внутрішні ринки. Це підприємства: ТОВ «Укрбіотал», ТОВ Рівнепобут-

прилад»,  ПАТ «ТК плюс», ПАТ «ТК плюс», ТОВ «Метал-Сервіс». 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання перед усіма 

машинобудівнми підприємствми постає задача запровадження перетворень у 

діючу стратегію для підтримки стратегічної стійкості. Проте на даному етапі 

розвитку тільки п’ята чатина досліджуваних підприємств Рівненської обоасті 

має технологічні підстави конкурувати з закордонними підприємствами, і 

відповідно, поширювати свою присутність на ринках країн СНД та ЄС [42].   

Решті підприємств, тобто 80 %, у якості базової стратегії змін 

рекомендовано залишати загальну орієнтацію на внутрішні ринки. При 

цьому без постійного удосконалення технологічної складової бізнес-процесів 

та поступового створення цілісної системи управління знаннями 

машинобудівним підприємствам буде неможливо утримувати задовільний 

рівень стратегічної стійкості.  

Отже, в умовах, що склалися, перед усіма машинобудівними 

підприємствами постає задача запровадження змін у діючу стратегію для 

підтримки стратегічної стійкості.  
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3.3. Методичний підхід до визначення готовності персоналу до змін 

 

 

Комплексна та своєчасна оцінка рівня готовності підприємства до 

стратегічних змін є однією з найважливіших складових комплексного 

механізму управління перетвореннями. Проблеми внесення необхідного 

рівня змін в діяльність підприємства розглядалися такими вченими, як А. 

Бушуєв [37], Отенко В. І. [34],  Подольчак Н [35],  Іванов С. [36],   Усик С. П. 

[38] та інших. В означених вище працях закладено ґрунтовні теоретичні та 

методологічні основи для дослідження різних аспектів готовності 

підприємства до змін. Проте системне врахування таких факторів готовності, 

як фінансово-економічне забезпечення, компетентісна готовність працівників 

усіх рівнів ієрархії та загальна організаційна сприятливість змінам, не 

знайшло достатнього відображення у проведених дослідженнях. Також 

залишаються недостатньо вирішеними питання формування ефективних 

методичних інструментів до аналізу та оцінки рівня готовності підприємства 

до змін  у розрізі різних категорій персоналу. 

Стратегічна стійксть сучасного підприємства забезпечується 

функціонуванням системи взаємопов'язаних механізмів, зокрема стратегічної 

діагностики й планування,   проактивного управління стратегічним змінами й 

формування системи економічної безпеки. Вважаємо, що концепція 

управління стратегічними змінами на машинобудівних підприємствах 

повинна базуватися на інтегративному сполученні принципів кібернетичного 

й синергетичного підходів. Далі на базі обґрунтованої стратегії управління 

змінами формується концептуальний механізм управління перетвореннями. 

Таким чином, діючим механізмом забезпечення стратегічної стійкості 

підприємства є  система стратегічного управління, що, насамперед, включає 

процеси стратегічної діагностики й  проактивного управління стратегічними 

змінами. Формування механізму проактивного управління змінами повинно 

носити системний характер, і відповідно, спочатку має бути обґрунтований 



 
 

 

158 

концептуальний механізм, а потім – визначені механізми, що деталізують 

його  та доповнюють, тобто – цільові механізми. До основних цільових 

механізмів, які формуються за принципами каскадування концептуального 

механізму, варто віднести: механізм підготовки підприємства до 

впровадження змін з урахуванням різних категорій персоналу; механізм 

реалізації стратегічних змін з дотриманням принципів саморозвитку й 

стійкого економічного зростання (розвитку);   механізм розвитку динамічних 

здібностей підприємства як основи ефективного управління змінами. 

Методологічну основу розробки механізмів проактивного управління 

змінами становлять фундаментальні положення процесно-системного й 

бизнес-процесного управлінського підходів, а також загальні концепції 

сучасного стратегічного управління, що базуються на принципах наукових 

шкіл «відкритих соціальних систем», і «поведінкового управління»,  теорії 

циклів, економічного розвитку, організаційного розвитку, робіт провідних 

вітчизняних і закордонних учених. Основні напрями формування механізмів 

управління стратегічними змінами можуть бути згруповані у два блоки: блок 

переважно реактивного управління змінами, який базується на 

функціонально-орієнтованих управлінських підходах, та блок проактивного 

управління змінами, якому відповідають системно-орієнтовані управлінські 

підходи.  Дослідження показали, що традиційними для вітчизняної 

управлінської практики методологічними підходами є функціонально-

орієнтовані, і зазвичай, вони використовуються в процесі формування 

механізму реактивного управління змінами. Для створення актуальних у 

сучасних умовах механізмів проактивного управління змінами необхідне 

врахування принципів системно-орієнтованих підходів. Вивчення діяльності 

машинобудівних підприємств показує, що велика їх кількість, перебуваючи в 

стадії зрілості, досі не досягають інституціональної стабілізації. Отже, 

підприємства не готові до побудови системи управління, заснованої на 

принципах самоорганізації та проактивності. Для машинобдівних 

підприємств, на нашу думку, найбільш доцільними й дієвими будуть 
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механізми управління змінами, сформовані з використанням як 

кібернетичних, так і синергетичних підходів. 

Більшість машинобудівних підприємств вже усвідомили той факт, що 

для ефективного функціонування та стійкого розвитку необхідним є постійне 

впровадження перетворень різного рівня. На окремих стадіях розвитку та у 

певних ситуаціях достатнім є впровадження тільки адаптивних змін, а  у 

інших ситуаціях підприємству необхідні радикальні перетворення, 

результатом яких мають стати якісні трансформації у бізнес-процесах. 

Практика господарювання останніх років показує, що навіть за умов 

системного бачення керівниками напрямів та типології змін, що необхідні 

підприємству для підтримки  стійких конкурентних позицій, не всі 

підприємства здатні своєчасно та злагоджено їх запровадити. Це пов’язано з 

тим, що підприємствам бракує дієвих механізмів комплексної оцінки 

готовності до змін. Саме тому визначення методичних засад та дослідження 

практичних аспектів комплексної оцінки готовності персоналу  до змін є 

дуже актуальною складовою загальної стратегії управління змінами, яка 

вимагає постійного удосконалення. 

Проведений аналіз показав, що більшість досліджень, пов’язаних  з 

методологією оцінки готовності підприємства до змін, здебільшого 

стосуються визначення готовності персоналу до перетворень, а головна увага  

робиться на соціально-психологічних складових готовності до стратегічни 

перетворень. Так, у дослідженнях О. Віханського пропонується 

багатофакторний підхід, що визначає рівень готовності працівників до змін, 

але у роботі немає конкретної системи показників [39, с.428-419]. Автор 

зазначає, що двома найважливішими аспектами готовності працівників  до 

змін є ступінь їхньої задоволеності існуючим станом справ та сприйняття 

особистого ризику, пов’язаного з можливим проведенням перетворень. 

Комбінація цих аспектів і визначає характер готовності персоналу до змін: 

низька готовність, помірно невизначена готовність та висока готовність. Д. 

Коен пропонує інтегративний підхід до оцінки готовності персоналу до змін 



 
 

 

160 

та наводить визначену систему показників. У підході Д. Коена вказується на 

необхідності визначення рівня готовності до змін у розрізі 4-х категорій 

працівників (директори, менеджери, службовці,  проектні команди) та  для 

кожної з 8-ми стадій управління змінами  обґрунтовуються головні фактори 

готовності, притаманні відповідним стадіям. Характер готовності 

узагальнюється за трьома рівнями: зона готовності до змін, зона можливих 

проблем, зона перешкод. П. Куліков та Н. Бєляєва обґрунтовують 

методичний підхід, що розкриває загальні здатності підприємства до змін та 

структурує складові готовності персоналу  . Серед досліджень, присвячених 

оцінці готовності персоналу до змін, також слід відзначити методичний 

підхід М. Фаєрмана [40, с.16]. Підхід даного автора дозволяє визначити 

готовність персоналу до змін на особистому, груповому і системному рівнях 

з конкретизацією системи параметрів і відповідних показників. 

На наш погляд, оцінка рівня готовності персоналу до змін не повинна 

обмежуватись тільки урахуванням стадій управління змінами. Вона, передуім 

повинна визначати кількісні та якісні пераметри готовності персоналу різних 

категорій (вище керівництво, спеціалісти та безпосередньо виробничий 

персонал) до перетворень. 

Серед провідних інтегративних методичних підходів у цьому напрямі 

слід звернути увагу на підхід С. Ашмаріної та Б. Герасимова, який містить 

систему з 15 абсолютних і відносних показників для аналізу тільки 

фінансового підґрунтя змін [41, с.116-128]. Автори також враховують 

показники організаційного забезпечення та можливого опорунововведенням 

з боку персоналу. Обчислення інтегрального показника готовності до змін з 

урахуванням  усіх рівнів опору пропонується здійснювати з використанням 

методу експертних оцінок за п’ятибальною шкалою. 

Подальшого  розвитку означений підхід знайшов у дослідженнях Л. 

Єрмоленко. Так, для аналізу готовності підприємства до змін автор пропонує 

враховувати передусім фактори  впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища, стадію життєвого циклу підприємства, а також рівень 



 
 

 

161 

потенційної можливості реагувати на дію конкретних зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Таким чином, проведення комплексної оцінки готовності 

підприємства до змін пропонується  згрупувати у такі етапи  (рис. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Етапи визначення готовності персоналу до змін (удосконалено 

автором) 

У першу чергу для оцінки готовності підприємства до перетворень 

необхідним є визначення базової стратегії змін, яка розкриває рівень та зміст 

необхідних адаптацій або трансформацій. Можливі ситуації, коли 

підприємству на даному етапі розвитку достатньо тільки адаптивного 

реагування на коливання бізнес-середовища, тобто у трансормаційних змінах 

немає нагальної потреби. 

1. 

4. 

3. 

2. 

5. 

Визначення базової стратегії змін на основі двофакторної 

мартиці (4 типи стратегій змін) 

Обґрунтування системних параметрів готовності, які 

розкривають та ув’язують організаційне і технологічне 

забезпечення змін, а також готовність персоналу за 3-ма 

категоріями 

Визначення параметрів готовності персоналу до змін (по 4 

параметра для кожної категорії працівників) 

Формування системи відповідних показників для кожного 

параметра 

6. 

Обчислення інтегральних показників рівня готовності до змін за 

3-ма складовими:  готовність вищого керівництва, готовність 

спеціалістів, готовність виробничого персоналу на основі 

застосування методів теорії нечітких множин 

Встановлення п’ятирівневої шкали готовності до змін та 

визначення фактичного рівня готовності до змін  

підприємства за означеними складовими для кожної стадії 

управління змінами 
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 Можуть складатись й інші ситуації, коли підприємству для збереження 

ринкових позицій, або для виходу з передкризових ситуацій, або для 

отримання  додаткових вигід з можливостей, що склалися у бізнес-оточенні, 

необхідні  достатньо радикальні зміни. Система параметів оцінки персонала 

машинобудівного підприємства до змін представлена на рис. 3.10. 

Запропонована методика дозволяє розрахувати три  інтегральних показника 

готовності, які  стосуються готовності персоналу різних рівнів ієрархії. 

Значення кожного з інтегральних показників варіюється в діапазоні від 0 до 1 

і чим вище його значення, тим, відповідно, вище готовність до змін за обраним 

напрямом. На наступних етапах для кожного показника (i = 1, ..., m) 

формуються терм-множини (де j = 1, ..., 5 - номер терм-множини) і 

встановлюються параметри функцій приналежності. На основі цих 

залежностей визначаються конкретні значення функції приналежності для 

кожного показника і відповідна вага терма.  Для розрахунку інтегральних 

показни-ків вводиться змінна g, значення якої змінюються в межах [0,1], і 

формується терм-множина з функціями приналежності (аналогічним чином, 

як у п.п.3.2). 

Таблиця 3.8. 

Параметри оцінки готовності до змін персоналу машинобудівного підприємства 

Керівники вищої ланки Спеціалісти Виробничий персонал 

1. Досвід вдалого 

планування змін 

1. Досвід активної 

участі у попередніх 

змінах 

1. Рівень 

позитивного сприйняття 

змін 

2. Досвід вдалого 

керівництва 

впровадженням змін 

2. Рівень позитивного 

сприйняття майбутніх 

змін 

2. Здатність швидко 

опановувати нові 

виробничі технології та 

методи роботи 

3. Рівень 

узгодженості напрямів 

змін між усіма 

керівниками 

3.Здатність швидко 

опановувати нові 

методи роботи 

3. Досвід активної 

участі у попередніх 

змінах 

4. Рівень 

узгодженості 

стратегічних цілей з 

базовою стратегією змін 

4. Здатність до 

ефективної роботи у 

новому складі 

команди 

4. Рівень оплати праці 

порівняно із середньою 

заплатою у регіоні 
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Результати проміжного розрахунку, проведеного на прикладі одного з 

досліджуваних підприємств ТОВ «Техноприлад», наведені на рис. 3.11. 

Терм-множини G1 G2 G3 G4 G5

1.За параметром «готовність до змін вищого керівництва»

0 0,22 0,35 0,42 0,025

Значення середнього інтервалу 0,075 0,30 0,50 0,70 0,90

0 0,065 0,173 0,291 0,023

2. За параметром «готовність до змін спеціалістів»

0 0,31 0,44 0,25 0

Значення середнього інтервалу 0,075 0,30 0,50 0,70 0,90

0 0,093 0,220 0,175 0,0

3. За параметром «готовність до змін виробничого персоналу»

0 0,30 0,50 0,21 0

Значення середнього інтервалу 0,075 0,30 0,50 0,70 0,90

0 0,089 0,250 0,144 0,0

Розрахунок значень gi в термах G1при визначення готовності до змін

персоналу ТОВ “Технопривід” (розраховано автором)

Рис 3.11. Результати проміжного розрахунку готовності персоналу до змін 

 

Визначення сумарного значення змінної  gі рівня готовності до 

стратегічних  змін ТОВ «Технопривід» наведено у таблиці 3.9. 

Чк бачимо, удосконалений у роботі підхід пропонує 12 параметрів 

оцінки готовності до змін персоналу машинобудівного підприємства. 

Відповідні розрахунки рівня готовності у розрізі 3-х категорій працівників 

також проведено на основі методів теорії нечітких множин. Як було 

встановлено у п.п. 3.2., ТОВ «Технопривід» у якості базової стратегії змін 

було рекомендовано «Розвиток нових СБО на основі освоєння нових видів 

машинобудівної  продукції» з орієнтацією на внутрішні та зовнішні ринки. 

Отже, персонал подібного підприємства вже повинен мати досвід управління 

змінами або активного залучення до змін та їх підтримки. Тільки швидке 
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навчання методам роботи на новому високотезнологічному обладнанні дасть 

змогу даному підприємству конкурувати з закордонними підприємствами. 

Таблиця 3.9. 

Визначення сумарного значення змінної  gі рівня готовності до 

стратегічних  змін ТОВ «Технопривід» 

Напрям 

готовності до 

змін 

Сумарне 

значення 

змінної g 

Значення 

функції 

приналеж-

ності  

Відповідність рівню 

готовності до змін 

Вище 

керівництво 0,552 

1 Середній 

Спеціалісти 
0,487 

1 Середній 

Виробничий 

персонал 0,483 

1 Середній 

 

Розрахунок рівня готовності персоналу ТОВ «Технопривід», як одного з 

кращих за рейтингом підприємства, засвідчив середній рівень готовності усіх 

працівників. Таким чином у усім досліджуваним підприємствам слід 

обгрутнувати систему заходів з підвищення готовності пероналу  до 

перетворень.  

 

Висновки до 3 роздіду 

 

Запропоновані методологічні засади управління змінами на 

машинобудівних підприємствах з метою забезпечення їх стратегічної стійкості 

враховують сучасні імперативи високого рівня стратегічного розвитку. 

 Відповідно до семи головних імперативів стратегічного розвитку і 

двофакторної матриці вибору базової стратегії змін запропоновано систему 

показників та  економіко-математичний інструментарій для проведення 
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інтегрованої оцінки рівня стратегічного  розвитку машинобудівних 

підприємств  з використанням теорії нечітких множин. Це дозволяє 

визначити напрями підвищення ефективності управління стратегічним 

розвитком машинобудівних підприємств в сучасних умовах і обґрунтувати 

базову стратегію змін, яку доцільно реалізовувати підприємству на даному 

етаті. 

Апробація запропонованого науково-методичного підходу показала, що 

тільки 20 % досліджуваних машинобудівних підприємств м. Рівне та області 

здатні у якості базової стратегії змін реалізовувати розвиток нових СБО на 

основі освоєння нових видів машинобудівної  продукції і орієнтуватись при 

цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у т.ч. країн СНД та 

європейські. Це підприємства  ТОВ «Прометей-А» та ТОВ «Техноприлад». 

Їм притаманний високий інноваційний потенціал, а ттпкож певний досвід в 

реалізації інтеграційних процесів. Інші 80 % досліджуваних підприємств на 

основі поточного рівня страетічного розвитку взмозі удосконалювати свою 

стратегію та підвищувати ефективність тільки на основі діяльності на 

внутрішніх ринках.  

При цьому 30 % досліджуваних підприємств можуть суттєво підвищити 

рівень стратегічної стійкості за рахунок диверсифікації виробництва 

продукції та послуг. Зазначимо, що це підприємства з середнім або вище 

середнього поточним рівнем стратегічної стійкості. 

І половина (50 %)  з досліджуваних підприємств може орієнтувати 

стратегію подальшого розвитку тільки на розвиток існуючих СБО на основі 

модернізації існуючих виробничих технологій з орієнцією тільки на 

внутрішні ринки. Це підприємства: ТОВ «Укрбіотал», ТОВ Рівнепобут-

прилад»,  ПАТ «ТК плюс», ПП «Ретра- 3М», ТОВ «Метал-Сервіс». 

Таким чином, в сучасних умовах господарювання перед усіма 

машинобудівнми підприємствми постає задача запровадження перетворень у 

діючу стратегію для підтримки стратегічної стійкості. Проте на даному етапі 

розвитку тільки п’ята чатина досліджуваних підприємств Рівненської обоасті 
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має технологічні підстави конкурувати з закордонними підприємствами, і 

відповідно, поширювати свою присутність на ринках країн СНД та ЄС.   

Решті підприємств, тобто 80 %, у якості базової стратегії змін 

рекомендовано залишати загальну орієнтацію на внутрішні ринки. При 

цьому без постійного удосконалення технологічної складової бізнес-процесів 

та поступового створення цілісної системи управління знаннями 

машинобудівним підприємствам буде неможливо утримувати задовільний 

рівень стратегічної стійкості. [14], [16],[17]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило узагальнити напрями 

фундаментальних перетворень сучасних умов господарювання з 

виокремленням макро-, мезо-, мікро- та нанорівнів. Це сформувало перелік 

найбільш актуальних інституційних та структурних перетворень, до яких 

слід віднести: глобалізацію та інтернаціоналізацію механізмів 

господарювання, товарних ринків, послуг, інформації, капіталу і технологій; 

динамічні зрушення у структурі потреб споживачів з підвищенням ролі 

нецінової конкуренції; поглиблення інтеграційних процесів у 

горизонтальному та вертикальному напрямах. Виявлено, що існуючі системи 

менеджменту, інформаційні, організаційні та структурні механізми 

управління багатьох українських підприємств не характеризуються чітко 

вираженою стратегічною спрямованістю, гнучкістю та адаптивністю. 

Вивчення багатоаспектного прояву змін, дозволило сформувати відповідний 

авторське визначення: стратегічні зміни – це процес перетворення підсистем 

підприємства, який спричиняє безпосередній або проактивний вплив на його 

генеральну, конкурентну чи функціональну стратегії з метою підтримки 

стратегічної стійкості в умовах динамічного бізнес-середовища. У роботі 

запропоновано науковий підхід до обґрунтування дуалістичного контенту 

стратегічної стійкості підприємства у взаємозв’язку з процесом змін, який 

тлумачить  стратегічну стійкість підприємства з одного боку, як системну 

компетенцію, а з іншого боку – як результат ефективного управління 

змінами.  

Імперативи стратегічної стійкості пропонується сформувати на основі 

взаємоузгодженого виведення їх макро- та мікро- платформ. До ключових 

елементів макро-імперативів стратегічної стійкості машинобудівних 

підприємств пропонується віднести ключові глобальні виклики, які є 

найбільш визначальними у сучасному бізнес-середовищі. Дані виклики 

особливо потужно впливають на розвиток підприємств виробничої сфери. До 
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них відносяться поглиблення транснаціоналізаціі економіки, розширення 

конвергенції послуг і зростання вертикальної інтеграції підприємств. Мікро-

імперативи відображають ті внутрішньо управлінські складові, які 

дозволяють підприємству досягти стратегічної стійкості, спочатку як 

системної здатності (перший зріз у дуалістичному розумінні), а потім – як 

результату (другий зріз у дуалістичному розумінні), тобто вийти на стабільно 

позитивні цільові значення економічної доданої вартості (EVA).   

Провідні тенденції в управління зінами на машинобудівних 

підприємтвах засвідчили, що незважаючи на відносно невелику частку 

продукції машинобудування в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції, воно виступає індикатором та каталізатором національного 

промислового розвитку. Це підтверджується динамікою зміни частки 

машинобудівної продукції в структурі реалізованої промислової продукції: в 

періоди економічного зростання вона збільшується, в періоди спаду — 

зменшується. 

Проведений аналіз економічного стану та структури машинобудівної галузі 

України показав, що в сучасних глобальних економічних трансформацій 

подальший розвиток машинобудівних підприємств безпосередньо залежить 

від їх інноваційної активності. У теперішній час такий рівень є невисоким. 

Оскільки за фінансовими результатами 2016 року стагнування 

машинобудівної галузі припинилось, на 2017-2018 роки можна прогнозувати 

зростання обсягів виробництва та реалізації продукції машинобудування. У 

першу чергу позитивні темпи розвитку та відповідне зростання інвестицій  

може стосуватись тих галузей, які за попередні роки мали найвищі темпи 

зростання в Україні. Це  - сільське господарство, ІТ-галузь, будівництво, 

фармацевтика та медицина.  Тому найбільші перспективи для розвитку для 

зростання  в Україна мають: 1. Агропромислове машинобудування 2. 

Машинобудування, пов’язане з ІТ-сферою. 3. Машинобудування, пов’язане  з 

продовженням зростання будівельної діяльності в Україні, та зокрема, 
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житлового і дорожнього машинобудування. 4. Машинобудування, пов’язане 

з розвитком харчової промисловості.   

Проведені розрахунки управлінської ефективності (на основі визначення 

якості та ефективності організаційних структур управління (ОСУ) свідчать 

про наявність прямого зв’язку між якістю та адаптивністю організаційних 

структур і кінцевим фінансовим результатом досліджуваних підприємств. 

Найвищий рівень економічно-управлінської ефективності мають ТОВ 

«Газотрон Влатава» та ТОВ «Прометей-А». ТОВ «Газотрон Влатава» є 

диверсифікованим підприємством з 4-ма стратегічними бізнес-одиницями і, 

відповідно, з адаптивною, проблемно-груповою дивізіональною 

оргструктурою. Загальний коефіцієнт відповідності організаційної структури 

стратегії склав 5,27, а рівень рентабельності досліджуваного підприємства є 

найвищим серед усіх підприємств у 2016 році 1,42 %.  ТОВ «Прометей-А» 

має другий у рейтингу рівень економічно-управлінської ефективності, що 

досягнуто за рахунок вірно обраної жорсткої, лінійно-функціональної 

оргструктури моно виробничого підприємства з однією стратегічною бізнес-

одиницею.   

Діагностика економічно-управлінської ефективності машинобудівних 

підприємств (на прикладі підприємств м. Рівне та області) показала, що 

половина досліджуваних підприємств, а саме: ТОВ «ТК плюс», ТОВ 

«Акватон», ТОВ «Ретра-3М», ТОВ «Метал-сервіс» та ТОВ 

«Рівнепобутприлад» мають середній та нижче середнього рівень економічно-

управлінської ефективності. Це пов’язано з неузгодженістю обраної 

оргструктури і стратегії підприємств, низьким рівнем оновлення та 

модернізації обладнання та застосуванням реактивних (неупереджувальних) 

механізмів управління змінами.  

Обгрунтування детермінантних підходів до управління змінами  на 

машинобудівних підприємствах засвідчило, що 60 % досліджуваних 

машинобудівних підприємств не володіють достатнім рівнем стратегічної 

стійкості для тривалого утримання конкурентних переваг. Для зміцнення 
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стратегічної стійкості їм необхідно обґрунтувати і запровадити систему 

стратегічних перетворень, які стосуватимуться суттєвого технологічного 

оновлення, запровадження управлінських інновацій та провідних підходів до 

управління інвестиційною привабливістю. Решта підприємств (40 %), хоча і 

мають на даному етапі стабільні показники економічно-управлінської 

ефективності, повинні розробти і реалізувати систему заходів з розвитку та 

захисту своїх ключових компетенцій. Ці заходи, у першу чергу, повинні бути 

спрямовані на удосконалення механізмів проактивного управління змінами,  

випуск інноваційної продукції, упровадження нових технологій та технічну 

модернізацію виробництв за принципами «цифрової економіки». 

Запропонований у роботі науково-методичний підхід до визначення 

стратегій подальшого розвитку машинобудівних підприємств базується на 

обгрунтуванні чотирьох типів базових стратегій змін (розвиток існуючих СБО 

на основі модернізації виробничих технологій; диверсифікований розвиток 

СБО на основі модернізації виробничих технологій; розвиток існуючих СБО 

на основі нових (інноваційних) виробничих технологій; розвиток нових СБО 

на основі освоєння нових для підриємства видів машинобудівної продукції 

або послуг) на основі двофакторної матриці рівнів технологічного та 

диверсифікаційного  розвитку підприємств. Його застосування дозволяє  

обґрунтувати напрям подальшої ринкової орієнтації підприємства 

(внутрішній, або внутрнішній та зовнішній); напрями необхідних 

технологічних перетворень (модернізація або інновації) та 

диверсифікаційних трансформацій підприємства. 

Відповідно до семи головних імперативів стратегічного розвитку і 

двофакторної матриці вибору базової стратегії змін запропоновано систему 

показників та  економіко-математичний інструментарій для проведення 

інтегрованої оцінки рівня стратегічного  розвитку машинобудівних 

підприємств  з використанням теорії нечітких множин. Це дозволяє 

визначити напрями підвищення ефективності управління стратегічним 

розвитком машинобудівних підприємств в сучасних умовах і обґрунтувати 
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базову стратегію змін, яку доцільно реалізовувати підприємству на даному 

етапі. Апробація запропонованого науково-методичного підходу показала, 

що тільки 20 % досліджуваних машинобудівних підприємств м. Рівне та 

області здатні у якості базової стратегії змін реалізовувати розвиток нових 

СБО на основі освоєння нових видів машинобудівної  продукції і 

орієнтуватись при цьому не тільки на вітчизняні, а й на зовнішні ринки, у т.ч. 

країн СНД та європейські. Половина (50 %)  з досліджуваних підприємств 

може орієнтувати стратегію подальшого розвитку тільки на розвиток 

існуючих СБО на основі модернізації існуючих виробничих технологій з 

орієнцією тільки на внутрішні ринки. Решті підприємств, тобто 80 %, у 

якості базової стратегії змін рекомендовано залишати загальну орієнтацію на 

внутрішні ринки. При цьому без постійного удосконалення технологічної 

складової бізнес-процесів та поступового створення цілісної системи 

управління знаннями машинобудівним підприємствам буде неможливо 

утримувати задовільний рівень стратегічної стійкості.  

Визначено рівень готовності персоналу підприємств до змін. Розрахунок 

рівня готовності персоналу засвідчив середній та нижче середнього рівень 

готовності працівників усіх ланок машинобудівних підприємств до змін. На 

основі цього у роботі запропоновано систему заходів з підвищення 

готовності підприємства до перетворень. 
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Додаток А 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Яковчук А. М. Обґрунтування типології базових стратегій змін 

для машинобудівних підприємств України. Сталий розвиток 

економіки:Міжнародний. наук. - вир. журн. 2018. № 2 (39). С. 101-110. (1,08 

д.а.)3. 

2. Яковчук А. М. Методичний підхід до визначення напрямів 

стратегічних змін на машинобудівних підприємствах. Інноваційна економіка: 

наук.-вир. журн. 2018. № 3-4 (74). С. 59-66. (0,82 д.а.) 4. 

3. Яковчук А. М. Перспективи стратегічного розвитку машинобудівних 

підприємств Рівненської області. Економіка. Менеджмент. Бізнес : наук. 

журн. 2018. № 2 (24). С. 82-90. (0,72 д.а.). 

4. Яковчук А. М. Обґрунтування імперативів стратегічної стійкості 

машинобудівних підприємств України. Економіка. Менеджмент. Бізнес : 

наук. журн. 2018. № 1 (23). С. 83-89. (0, 51 д.а.). 

5. Яковчук А. М., Гусєва О. Ю.  Стан та структура машинобудівної 

галузі України в умовах глобальних економічних трансформацій. Економіка. 

Менеджмент. Бізнес: наук. журн. 2017. № 4 (22). С. 26-33. (0,41/0,21 д.а.). 

Особистий внесок: проаналізовано головні тенденції розвитку 

машинобудівної галузі у співставленні з іншими галузями. 

 

 

апробація наукових результатів дисертації 

 

6. Яковчук А. М. Теоретичні підходи до оцінювання стану 

корпоративної культури підприємств. Економіко-правова платформа 

                                                 
3
 Журнал індексується в міжнародних інформаційних і наукометричних базах: Index Copernicus Journal 

Master List 
4
 Журнал індексується в міжнародних інформаційних і наукометричних базах: Index Copernicus, РИНЦ  
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інноваційного підприємства: І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. молодих 

учених (4 квітня 2018 р.). Київ, 2018. Ч. 1. С. 34-36. (0,13 д.а.). 

7.  А. М. Обґрунтування напрямів стратегічних змін на 

машинобудівних підприємствах. Актуальні аспекти механізму модернізації 

економіки та фінансової системи країни: Міжн. наук.-практ. конф. (7 

березня 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 58-61. (0,11 д.а.). 
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Додаток Б 

Таблиця Б1. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(відсотків) 

 

Код за 
КВЕД-

2010 

Грудень 2017 до 
2017 до  

2016 

Довідково: 

2016 до  

2015 листопада  

2017 

грудня 

2016 

Промисловість  B+C+D 101,0 99,5 99,9 102,8 

Добувна та переробна промисловість B+C 100,5 101,9 101,0 102,9 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів B 100,7 95,6 94,2 99,8 

з неї      

добування кам’яного та бурого вугілля  05 99,8 88,0 83,7 104,8 

добування сирої нафти та природного 

газу 06 104,3 101,0 100,2 97,4 

добування металевих руд  07 102,7 96,5 93,7 97,9 

Переробна промисловість  С 100,4 104,4 104,0 104,3 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

і тютюнових виробів 10-12 88,1 96,0 102,7 104,4 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 13-15 98,0 98,8 106,3 102,2 

Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність   16-18 100,3 102,7 102,8 102,0 

Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 19 108,4 92,8 85,0 108,7 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції  20 91,9 141,0 117,4 101,1 

Виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів 21 100,2 108,8 104,3 104,4 

Виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 22, 23 90,6 103,9 106,6 108,5 

Металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання  24, 25 101,3 103,4 99,6 106,8 

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устатковання 26-30 115,1 114,6 107,3 102,0 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції 26 160,4 144,6 108,1 124,2 

виробництво електричного устатковання 27 110,4 107,1 98,5 100,9 

виробництво машин і устатковання, не 

віднесених до інших угруповань 28 126,6 114,0 105,1 102,3 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 29, 30 98,7 113,3 115,2 98,4 

Виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 136,5 107,7 109,5 101,3 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря D 104,7 86,7 93,5 102,5 
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