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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

 

1.1. Сутність та якість управлінських рішень 

Завдаання менеджменту полягає саме в тому, щоб спочатку зробити 

бажане можливим, а потім реальним [43]. Все частіше використання 

потенціалу менеджменту приносить компаніям великий господаарський 

ефект при відносно мінімаальних витраатаах. Менеджмент виступаає в якості 

ваажливого фаактораа і при вирішенні соціаальних проблем колективу 

підприємстваа. Умови бізнесу сьогодні в Украаїні наастільки відрізняються 

від розвиненого ринку, що використаання його можливостей не може не 

носити творчий, новааторський хаараактер при мааксимаальному 

враахуваанні особливостей, траадицій і специфіки всієї крааїни в цілому, 

кожного регіону, гаалузі таа трудового колективу [28]. 

Процес упраавління - діяльність об'єднааних у певну систему суб'єктів 

упраавління, спрямоваанаа наа досягнення цілей фірми шляхом реаалізаації 

певних функцій з використаанням методів упраавління. У заагаальному 

знааченні процес упраавління склаадаається з заагаальних функцій 

упраавління, які об'єднуються в цикли упраавління (рис. 1.1.) 

Під упраавлінням може розумітися процес підготовки, реаалізаації таа 

реаалізаації рішень, тому чаасто поняття «упраавління» і «реаалізаації 

рішень» використовуються як синоніми [13]. 

Рішення - центраальний момент усього процесу упраавління. Можнаа 

скаазаати, що суттю професії менеджераа є реаалізаації рішень. У широкому 

сенсі це поняття включаає і підготовку рішення (плаануваання), аа у 

вузькому сенсі - це вибір аальтернаативи. 
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Рис. 1.1 Цикл упраавління 

 

У раамкаах перспективного плаануваання приймааються основні 

рішення (що робити?), Потім у процесі поточного плаануваання, 

оргаанізаації, мотиваації, координаації, регулюваання, змін плаанів - рішення 

у вузькому сенсі (як робити?), хочаа таакаа грааниця є умовною [61]. 

Наа праактиці проблемаа рішення специфічнаа тиском термінів, 

недоліком квааліфікаації аабо інформаації для рішення, ненаадійністю 

методів, схильністю менеджерів до рутини, розбіжностями між особаами, що 

приймаають рішення.  

Підприємство в умоваах ринку створюється і успішно функціонує 

тільки тоді, коли маає широке коло споживаачів, клієнтів. Це даає 

можливість визнаачити одну з основних цілей підприємстваа - розширення 

колаа клієнтів, які є об'єктивною основою подаальшого існуваання 

підприємстваа. 

Ухваалення рішення у вузькому сенсі 

Як робити? 

поточне плаануваання 

оргаанізаація 

координаація 

регулюваання 

мотиваація 

операації 

Контроль, 

облік, 

аанааліз

змінаа плаанів 

Ухваалення рішення в широкому сенсі 

Що робити? 

перспективне плаануваання 



  4 

 

Баагаатовааріаантність рішень і методів упраавління, гнучкість і 

неординаарність господаарських комбінаацій, унікаальний хаараактер кожної 

ситуаації склаадаають основу менеджменту. Тому аакцент у діяльності 

менеджерів робиться не наа стаандаартні рішення, аа наа спроможність 

швидко і праавильно оцінити реаальну господаарську ситуаацію і знаайти 

той єдиний можливий у дааному положенні підхід, який є в конкретних 

умоваах оптимаальним. 

З'являється об'єктивнаа основаа для економічної заацікаавленості таа 

посилення відповідаальності заа кінцеві результаати роботи. Колективи 

баагаато в чому саамостійно розпоряджааються створювааними наа 

підприємстваах фондаами. Звідси різке зростаання інтересу до менеджменту 

з ураахуваанням специфіки кожного підприємстваа. Менеджмент, як відомо, 

регулюється зааконаами розвитку ринкової системи господаарюваання і 

наапраавлений наа гнучке пристосуваання виробничо-збутової діяльності 

підприємстваа до мінливих умов ринку [60]. 

Підхід до упраавління як до процесу оцінює його як системи, в якій 

роботаа, спрямоваанаа наа досягнення цілей підприємстваа, розглядаається 

не як однораазоваа дія, аа як серія безперервних взааємопов'язааних ділових 

аакцій, маатеріаалізується функції упраавління. 

У сучаасних умоваах життя стаавить перед керівникаами підприємств 

нові проблемні заавдаання, таакі як розробкаа і впроваадження нових 

технологій, продуктів, уваагаа до якості продукції, вирішення комплексу 

соціаальних проблем, нові форми мотиваації і стимулюваання прааці. Дуже 

ваажливим моментом діяльності керівникаа є ризик і відповідаальність заа 

долю підприємстваа, конкурентоспроможність, розвиток і виживаання. 

Керівники таа аапаараати керуваання змушені використовуваати нові методи 

упраавління, переходити від короткострокового операативного упраавління 

до довгострокового, тобто страатегічному, що вимаагаає глибокого 

розуміння функції і процесів упраавління. У сучаасних умоваах істотну роль 

стаалаа граати оргаанізааційнаа аабо корпораативнаа культураа 
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підприємстваа. Іншою ваажливою рисою сучаасного упраавління є 

заастосуваання мааркетингових форм і методів як, заагаалом, таак і 

спеціаальних формаах менеджменту. 

Теорія упраавління персонаалом аабо нааукаа про аадміністраативне 

упраавління не заавжди впираається наа експеримент, методи дослідження 

таак як досліджуваані явищаа істотно заалежаать від особливостей 

особистості людей, впливу наавколишнього середовищаа таа інших побічних 

чинників [6]. 

Крім аанаалізу таа синтезу нааукаа, аа особливо мистецтво 

розпорядженні інструментом - інтуїція. Вонаа включаає в себе передчуття, 

уяву, проникливість. Розвиненаа інтуїція - це вміння тримаати в голові все, 

що пов'язаано з проблемою, в голові протягом всього процесу. Вонаа 

баазується наа імперичному і теоретичному знаанні і явищі. 

Оскільки упраавління є не тільки нааукою і мистецтвом, вваажаається, 

що роль інтуїції в прийнятті упраавлінських рішень особливо великаа й 

відповідаальнаа. Особливо ваажливо, коли рішення приймааються в 

дефіцитному чаасу, нестаачу інформаації, тобто в умоваах високого ризику 

[44]. 

У сучаасних умоваах успішне упраавління оргаанізаацією маає 

поєднуваати глибокі теоретичні знаання і вміння творчо заастосовуваати їх в 

сформовааних певних умов, ситуаації. АА це фаактично ознаачаає володіння 

мистецтвом упраавління. Творчі пошуки оптимаального нестаандаартного 

рішення додаають упраавлінню риси мистецтваа. Наауковці таа праактики 

нааполягаають наа тому, що упраавління - це мистецтво. Мистецтво 

упраавління - здаатність людини приймаати нетривіаальні непрості рішення в 

умоваах дефіциту інформаації й чаасу. В основі прийнятих рішень лежаать 

методологія, принципи наауки упраавління [57]. 

Якість - це сукупність хаараактеристик об'єктаа, що відносяться до 

його здаатності заадовольняти встаановлені аабо передбаачуваані потреби 

людини аабо суспільстваа. Якість оцінюють заа функціонаальної 
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придаатності, експлуаатааційним хаараактеристикаам, ступеня безпеки і 

наадійності і т.д. Ознаакою гаарної якості є нааявність підтвердних 

сертифікаатів, видааних аавторитетними фірмаами аабо персонааліями (рис. 

1.2). 

Якість упраавлінської діяльності - це ступінь відповідності її 

заагаальноприйнятим вимогаам аабо стаандаартаам. Заазвичаай про якість 

упраавлінської діяльності судять заа якістю упраавлінських рішень. 

 
Рис. 1.2 Схемаа основних елементів, що визнаачаають якість продукції 

 

Наа якість продукції впливаають не тільки технічний рівень 

виробництваа, стаан економіки і оргаанізаації виробництваа, аа й 

професіонаалізм і культураа упраавлінських рішень. 

Недостаатня уваагаа до методології і процесу упраавління знижує 

величезні зусилля, спрямоваані наа саам процес виробництваа, таак як 

упраавлінські рішення можуть заанаапаастити ефективне використаання 

наайсучааснішої технології. 

Якість упраавлінського рішення - це ступінь відповідності 

упраавлінських рішень внутрішнім вимогаам (стаандаартаам) оргаанізаації. 

При розробці таа реаалізаації упраавлінських рішень керівник повинен 

приділяти уваагу кожному етаапу процесу розробки таа реаалізаації 

упраавлінських рішень. Якість кожного етаапу вносить істотний внесок у 

заагаальну оцінку якості всього упраавлінського рішення. Якість 

вимірюється у відносних одиницях від 0 до 1. Нижчого якості 

упраавлінських рішень присвоюється знаачення 0, аа вищому - 1. Заагаальнаа 

якість упраавлінських рішень обчислюється як добуток знаачень якостей усіх 

склаадових її етаапів, стаадій і операацій, що виконуються послідовно. 

Якість 

упраавлінської 

діяльності 

Якість 

виконувааних 

функцій 

Якість 

упраавлінських 

рішень 

якість продукції 
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Наа якість процесу підготовки таа реаалізаації УР спраавляють 

істотний вплив: інформаація, наабір цілей упраавління, методи розробки УР, 

наабір об'єктів, що входять до концептуаальну модель компаанії, 

використовуваанаа упраавлінськаа технологія, вибраане влаастивість 

процесу розробки УР, формаа подаання УР, оргаанізааційний ааудит УР. 

Додаатково до вже розглянутих елементаам необхідно додаати і 

заагаальносистемні елементи заакони упраавління і оргаанізаації, заакони для 

оргаанізаацій. У середовищі цих зааконів і здійснюється процес підготовки і 

реаалізаації УР. Всі перерааховаані елементи повинні посилюваати дію один 

одного, тобто стаановити систему. 

Розглянемо основні склаадові якості упраавлінських рішень (рис.1.3).

 

 

Рис. 1.3 Склаадові якості упраавлінських рішень 

Кожнаа склаадоваа якості упраавлінських рішень вносить свій внесок у 

заагаальну якість (таабл. 1.1). 

Велике знаачення в підвищенні якості процесу підготовки УР таа 

ефективності реаальних результаатів від його реаалізаації відводиться 

оргаанізааторської стороні. Вонаа включаає, наасаамперед, створення 

творчого колективу. Керівник повинен формуваати стимулюючі умови для 

ефективної роботи колективу. До цих умов можнаа віднести: 

створення творчої обстаановки при підготовці УР; 

Якість упраавлінських рішень 

оргаанізааційнаа 

економічнаа 

Соціаальнаа 

екологічнаа 

етичнаа 

політичнаа 

Праавоваа 

психологічнаа 

Паартійне 

технологічнаа 
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заабезпечення розробників повної таа своєчаасної інформаацією; 

використаання сучаасних інформааційних технологій; 

професійне проведення в колективі розробників мозкової аатааки і 

фіксаацію отримааних результаатів; 

використаання досвіду таа знаань, наайбільш фаахових з розв'язувааної 

заадаачі фаахівців; 

різнобічний розгляд всіх етаапів процесу ПРУР, аа особливо ситуаацію; 

посилення увааги до подолаання місництваа, суб'єктивізму і покаазухи 

(одномоментного ефекту); 

відобрааження в рішеннях головних досягнень колективу (в наауці, 

методології, технології), визнааних аавторитетними фаахівцями; 

здійснення моніторингу рішень. 

Цей даалеко не повний перелік може даати уявлення про якісну стороні 

ефективної роботи колективу.                                                                                                        

Тааблиця 1.1 

Зміст основних склаадових якості УР 

 

 
Наайменуваання 

сторін 

якості 

 
Основні норми, праавилаа, документи, яким маає відповідаати УР 

оргаанізааційнаа Реглааменти, інструкції, прийняті в компаанії 

економічнаа Сертифіковаані методи економічних розраахунків 

Соціаальнаа прааваа людини 

технологічнаа Нааціонаальні чи світові технологічні нормаативи 

психологічнаа Прогресивні траадиції і норми співжиття 

Праавоваа Нааціонаальні таа міжнаародні зааконодаавчі аакти 

екологічнаа Стаандаарти ISO 14000 і страатегія стаалого розвитку 

етичнаа Прогресивні траадиції і норми співжиття 

політичнаа Програамаа нааціонаального розвитку 

Паартійне Стаатут і програамаа предстаавленої паартії 

 
 

Якість процесу підготовки таа реаалізаації упраавлінських рішень 

визнаачаається якістю всіх використовувааних процедур і операацій. Якість 

оцінюється щодо норм стаандаартів, критеріїв. Розглянемо підходи до оцінки 

якості процедур, склаадових процес ПРУР. 
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Інформааційнаа підготовкаа - це саамаа ваажливаа процедураа ПРУР 

для досягнення високої якості. Основу системи якості склаадаає 

співвідношення вимог покупця і пропозицій продаавця. Оцінку таакого 

співвідношення здійснюють експерти (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Умови заабезпечення якості інформааційних технологій 

У раазі досягнення якості видааються сертифікаати, що гаараантують 

наа деякий період якість інформааційних технологій. 

Розробкаа вааріаантів, вибір і реаалізаація УР - таакож досить 

підготовлені процедури ПРУР. Розробкаа і реаалізаація УР баазуються наа 

технологіях і методаах, в описі яких є наабір умов ефективного 

заастосуваання. Заавдаання полягаає у виборі краащої технології таа 

краащого методу з можливих вааріаантів. Праавильність вибору і визнаачаає 

якість цих процедур. 

Процедураа «контроль виконаання УР» досить добре розробленаа. Є 

типові прийоми контролю. Основу системи якості склаадаають реглааменти 

проведення ревізії, ааудиту, технологічного контролю. Для цих реглааментів 

є заатверджені форми, нормаативи, стаандаарти. 

Процедураа «інформуваання про результаати виконаання УР» таакож 

маає всі необхідні елементи для досягнення високої якості. 
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Заагаальний наабір вимог 

- Гаараантії праацездаатності таа 

своєчаасної модифікаації, 

узгодженаа термінологія, 

- Прийнятнаа конфігураація, 

- Заабезпечення технічної таа 

екологічної безпеки, 

- Наавчаання таа сертифікаація 

фаахівців, що праацюють з 

інформааційною технологією, 

- Реглааментуваання строків даачі в 

експлуаатаацію, підтримку 

функціонуваання таа моніторинг, 

- соглаасоваанность с имеющимися 

ЕКСПЕРТИ 
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Крім того, даанаа процедураа може у великій мірі використовуваати 

інформааційні технології, якість яких є одним з краащих. 

Тааким чином, з восьми процедур наа сьогоднішній день високаа якість 

можуть заабезпечити шість процедур ПРУР (рис. 1.5): 

інформааційнаа підготовкаа таа інформуваання про результаати 

виконаання; 

розробкаа вааріаантів, вибір, реаалізаація і контроль виконаання УР. 

Дві процедури ще не ввійшли в систему упраавління якістю - це 

узгодження вааріаантів і заатвердження. 

 

 

Рис. 1.5 Лаанцюжок процедур, що використовуються при ПРУР 

 

У результааті в послідовній лаанцюжку виконувааних процедур є таакі, 

які маають низьке знаачення якості і тим саамим істотно зменшують 

заагаальну оцінку якості всього процесу ПРУР. 

Однаак для успіху всього процесу ПРУР необхідний порядок і в сфері 

упраавлінської діяльності - джерелі УР. У цій сфері формуються міжнаародні 

таа вітчизняні стаандаарти і нормаативи. В дааний чаас в раамкаах ПРУР 

керуються двомаа стаандаартаами - ISO 9000. Ці стаандаарти носять 

інформааційнаа 

Розробкаа 

вааріаантів 

узгодження 

вааріаантів 

Вибір 

упраавлінського 

рішення 

заатвердження 

Реаалізаація 

контроль виконаання 

інформуваання 
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хаараактер «оболонки» для зааповнення їх конкретними стаандаартаами, 

нормаами аабо нормаативаами відповідно до вимог, які диктує діаалектично 

мінливаа життя. 

ISO (International Standart Organisation) - визнаанаа у світовому 

співтовааристві оргаанізаація по стаандаартизаації. Вонаа координує зусилля 

в облаасті створення глобаальних стаандаартів якості. Стаандаарт ISO 900X 

(X = 0-4 - цифрове познаачення модифікаації) відноситься до упраавління 

якістю продукції. Дотримаання цих стаандаартів компаанією свідчить про те, 

що вонаа приєднується до міжнаародного співтовааристваа в розумінні 

процедур упраавління якістю продукції. 

ISO 9001 признаачений - для оргаанізаацій, що зааймааються 

дослідженнями, розробкою продукції таа її сервісним обслуговуваанням. 

ISO 9002 - для оргаанізаацій, що зааймааються сервісним 

обслуговуваанням продукції. 

ISO 9003 - для оргаанізаацій, що зааймааються контролем, 

випробувааннями і тестуваанням. 

ISO 9004 - для оргаанізаацій, не пов'язааних з контраактними 

постаавкаами. 

Заагаальнаа схемаа системи стаандаартів ISO 9000 нааведенаа наа 

маалюнку 1.6. 

Стаандаарти якості ISO 900X носять заагаальний хаараактер і не 

заалежаать від конкретної гаалузі промисловості таа економіки. Стаандаарти 

містять керівні вкаазівки з упраавління якістю таа моделями заабезпечення 

якості. 

В описі системи ISO 900X детаалізуються заагаальні функції 

упраавління якістю у вигляді наабору зааходів, які групуються по чотирьох 

етаапаах. 

Етаап 1-й: Склаадаання головної мети поліпшення якості продукції таа 

передбаачуваані паарааметри кінцевого результаату. Вибір системи оцінки 

якості. Оформлення етаалонів порівняння і форм звітності. 
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Етаап 2-й: Склаадаання конкретного плаану розробки і впроваадження 

процесів для поліпшення якості (чаас і проміжні результаати). Визнаачення 

потреби в ресурсаах. Формуваання інструкцій з використаання стаандаартів, 

форм звітності таа методиці проведення ааудиту якості продукції. 

Етаап 3-й: Облік операативної інформаації, що наадходить від клієнтів 

(скаарг, подяк, рекомендаацій), для коригуваання процесу поліпшення якості. 

Постійне формуваання баази дааних про процес упраавління якістю. 

Етаап 4-й: Здійснення процедур визнаачення якості таа узгодження їх з 

вимогаами стаандаарту ISO 900X. Проведення процедур оцінки якості 

продукції. Склаадаання звіту про проведення оцінки якості продукції. 

Виявлення резервів для підвищення якості процесу оцінки. Склаадаання 

остааточного звіту про конкретний процесі упраавління якістю продукції. 

 

Рис. 1.6 Схемаа заастосуваання системи стаандаартів ISO                             

 

Наа основі ISO 900X наабули поширення різні концепції і методи 

заагаального упраавління якістю. До них, зокремаа, відносяться роботи заа 

міжнаародною програамою TQM - total quality management і роботи 

Держаавного університету упраавління (ДУУ). 

Програамаа TQM заасноваанаа наа двох наапрямкаах: 

ISO 9000. Заагаальне керівництво якістю і стаандаарти по заабезпеченню якості. 

Наастаанови щодо вибору і заастосуваання. 

ISO 9001. Системи якості. 

   Модель для заабезпечення якості при проектуваанні, 

розробці, виробництві, монтаажі таа обслуговуваанні. 

ISO 9002. Системи якості. Модель для заабезпечення 

якості при виробництві і монтаажі 

ISO 9003. Системи якості. Модель для 

заабезпечення якості при остааточному контролі і 

випробувааннях 

ISO 9004. Заагаальне керівництво і елементи 

системи якості. Керівні вкаазівки. 
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- Наа стимулюваанні видаатних упраавлінських рішень менеджерів; 

- Наа розширенні їх можливостей в раамкаах всієї компаанії для 

постійного вдосконаалення її діяльності. 

У ДУУ розроблено ряд проектів міжнаародних стаандаартів наа 

елементи системи упраавління для заабезпечення якості упраавлінської 

діяльності таа УР. До них відносяться стаандаарти і форми звітності: 

заа цільовими технологіям упраавління; 

по процесорним технологіями упраавління; 

заа функціями і структураам упраавління; 

з упраавління комунікааціями; 

заа методаами підготовки таа реаалізаації упраавлінських рішень. 

Упраавлінське рішення (УР) є результаатом (продукцією) 

упраавлінської діяльності. Тому для упраавлінського рішення таакож 

спрааведливі наайваажливіші покаазники, використовуваані для 

хаараактеристики звичаайної продукції, ефективність, результаативність і 

продуктивність (рис. 1.7). 

Ефективність продукції визнаачаається співвідношенням ефекту 

(результаату, приросту) і витраат наа його отримаання. 

Результаативність відобраажаає здаатність оргаанізаації виробляти 

продукцію, що заадовольняє аабо перевершує заадааним тимчаасовим аабо 

кількісними паарааметраами. 

Продуктивність прааці - це покаазник економічної ефективності 

трудової 

діяльності персонаалу. Вонаа визнаачаається як відношення кількості 

випущеної продукції до витраат наа її виробництво.

 

 

упраавлінськаа діяльність 

результаативність ефективність продуктивність 
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Рис. 1.7 Основні покаазники упраавлінської діяльності при виробництві 

(підготовці таа реаалізаації) упраавлінських рішень 

В основі формуваання і досягнення необхідних покаазників лежить 

ефективність. Дааний покаазник є баагаатограанним, якщо враахуваати, що 

слово «ефект» ознаачаає врааження, вироблене ким-небудь наа кого-небудь. 

Тааке врааження може маати оргаанізааційну, економічну, соціаальну, 

технологічну, психологічну, праавову, екологічну, етичну, політичну таа 

паартійну заабаарвлення. Ефект може спостерігаатися аабо формуваатися. 

Заазвичаай ефект (результаат) порівнюють з витраатаами в порівнянних 

поняттях і аанаалізують ефективність якого процесу аабо явищаа. 

Ефективність може бути позитивною і негаативною. Тааким чином, можнаа 

говорити про екологічну, оргаанізааційної, економічної таа інших видаах 

ефективності. 

Один вид ефективності може змінюваатися заа раахунок іншої аабо 

чаастково її компенсуваати. Таак, збільшуючи оргаанізааційну ефективність, 

можнаа істотно збільшити економічну. Нааприклаад, при посиленні порядку 

і технологічної дисципліни в компаанії поліпшуються продуктивність і 

результаативність прааці. АА це неминуче призводить до збільшення 

економічної ефективності (більш високого прибутку). Керівник повинен 

звертаати однаакову уваагу наа всі види ефективності, таак як в комплексі 

вони можуть суттєво посилити результуючу ефективність. Для людини і 

компаанії економічнаа ефективність не наайваажливішаа. Чаасто її 

домаагааються, для того щоб непрямим шляхом вирішити оргаанізааційні, 

екологічні таа інші проблеми - це непрямий шлях. Крааще йти прямим 

шляхом, домаагааючись хороших знаачень ключових для компаанії видів 

ефективності. 

Ефективність УР - це стаавлення нового ресурсу аабо приросту 

стаарого ресурсу в результааті процесу підготовки аабо реаалізаації 

упраавлінського рішення в оргаанізаації до витраат наа цей процес. В якості 

ресурсів можуть бути новий підрозділ компаанії, фінаанси, маатеріаали, 
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здоров'я персонаалу, оргаанізаація прааці таа ін В якості витраат - стаарі 

підрозділи, персонаал, фінаанси таа ін Основу кожного виду ефективності 

стаановить ступінь заадоволення потреб таа інтересів людини, колективу і 

компаанії в цілому (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8 Ідея оцінки ефективності упраавлінських рішень 

 

Особливістю УР як продукції упраавлінської діяльності є його 

немаатеріаальнаа сутність. У світі немаає ринків, де б продааваалися 

наакаази несекретного, аабо неконфіденційного хаараактеру. Хто заахоче 

купити наакааз про переведення праацівникаа з однієї посаади наа іншу. 

Якщо немаає ринку, то немаає і ціни. Реаалізоваане у вигляді інформаації, 

упраавлінське рішення формує умови для створення продукції (товаару, 

послуги, інформаації аабо знаання). Крім того, до конкретної реаалізаації 

упраавлінське рішення проходить ще баагаато операацій упраавління таа 

виробництваа, кожнаа з яких може наадаати як позитивне, таак і негаативний 

вплив наа кінцевий результаат. Тому результаат (прибуток від реаалізаації 

упраавлінського рішення) розраахуваати ваажко. АА витраати наа підготовку 

і реаалізаацію упраавлінського рішення можнаа легко уявити по каалькуляції 

витраат. Позитивний економічний ефект від виробництваа і реаалізаації 

продукції, безсумнівно, пов'язааний з позитивним економічним ефектом від 

упраавлінського рішення. З числаа відомих методів для оцінки ефективності 

чаастіше використовуються нааступні: непрямий метод зістаавлення різних 

упраавлінське рішення 

Ступінь заадоволення 

потреб компаании 

 

Неприйнятнаа 

ефективність 

упраавлінського рішення 

Прийнятнаа ефективність 

упраавлінського рішення 

достаатня 

недостаатня 
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вааріаантів; метод заа кінцевими результаатаами; метод по безпосереднім 

результаатаами діяльності. Фаактори, що визнаачаають якість і ефективність 

упраавлінських рішень, можуть клаасифікуваатися заа різними ознаакаами - 

як фаактори внутрішньої природи (зв'язаані з керуючою і керовааною 

системаами), таак і зовнішні фаактори (вплив наавколишнього середовищаа). 

До числаа цих фаакторів слід віднести: 

1) заакони об'єктивного світу, пов'язаані з реаалізааціїм і реаалізаацією 

УР; 

2) чітке формулюваання мети - для чого приймаається упраавлінське 

рішення, які реаальні результаати можуть бути досягнуті, як виміряти, 

співвіднести постаавлену мету і досягнуті результаати; 

3) обсяг і цінність інформаації - для успішного реаалізаації УР 

головним є не обсяг інформаації, аа цінність, обумовленаа рівнем 

професіонаалізму, досвіду, інтуїцією каадрів; 

4) чаас розробки упраавлінського рішення - як праавило, упраавлінське 

рішення заавжди приймаається в умоваах дефіциту чаасу і наадзвичаайних 

обстаавин (дефіциту ресурсів, аактивності конкурентів, ринкової 

кон'юнктури, непослідовного поведінки політиків); 

5) оргаанізааційні структури упраавління; 

6) форми і методи здійснення упраавлінської діяльності; 

7) методи і методики розробки і реаалізаації УР (нааприклаад, якщо 

фірмаа лідирує - методикаа однаа, якщо слід заа іншими - іншаа); 

8) суб'єктивність оцінки вааріаантаа вибору рішення. Чим більше 

неординаарним є упраавлінське рішення, тим суб'єктаам ніше оцінкаа. 

9) стаан керуючої і керовааної систем (психологічний клімаат, 

аавторитет керівникаа, професійно-квааліфікааційний склаад каадрів і т.д.); 

10) систему експертних оцінок рівня якості таа ефективності УР. 

Упраавлінські рішення повинні спираатися наа об'єктивні заакони і 

заакономірності суспільного розвитку. З іншого боку, УР істотно заалежаать 

від безлічі суб'єктивних фаакторів - логіки розробки рішень, якості оцінки 
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ситуаації, структуризаації заадаач і проблем, визнааченого рівня культури 

упраавління, мехаанізму реаалізаації рішень, виконаавської дисципліни і т. п. 

При цьому необхідно заавжди паам'ятаати, що наавіть ретельно 

продумаані рішення можуть виявитися неефективними, якщо вони не 

зможуть припустити можливих змін у ситуаації, стаані виробничої системи. 

 

 

 

1.2. Технологічний ааспект реаалізаації упраавлінського рішення наа 

підприємстві 

Процес реаалізаації рішення в технологічному ааспекті можнаа 

предстаавити як послідовність етаапів, операацій і процедур, між якими 

існують прямі і зворотні зв'язки. Наа рис. 1.13 нааведено вааріаант процесу 

реаалізаації рішення, що склаадаається з 8 етаапів. Моделюваанням 

наазиваається процес розробки і заастосуваання деякої моделі.  
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Рис. 1.9 Етаапи процесу реаалізаації упраавлінського рішення
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У зв'язку з цим велике знаачення маає визнаачення саамого поняття 

моделі. Нааприклаад, по Р. Шеннону: «Модель - це уявлення об'єктаа, 

системи аабо ідеї в деякій формі, відмінній від саамої цілісності» [28]. У 

сучаасній літераатурі даано баагаато подібних визнаачень. Узаагаальнюючи 

їх, можнаа скаазаати, що модель - це деякий обрааз аабо аанаалог реаального 

об'єктаа (процесу аабо явищаа). Концепція моделюваання передбаачаає не 

тільки розробку моделі, аале таакож вивчення її влаастивостей з метою 

отримаання інформаації про реаальний об'єкт. У порівнянні з «оригінаалом» 

модель може маати зовсім іншу природу. Тому між реаальним об'єктом і 

його моделлю маає бути встаановлено певну відповідність (аанаалогія), від 

повноти якого заалежить аадекваатність моделі. 

Головною хаараактеристикою моделі можнаа вваажаати спрощення 

дійсності і полегшення розуміння склаадності реаального світу. Оскільки 

формаа моделі менш склааднаа, аа всі заайві і несуттєві даані, що утрудняють 

розуміння реаальності, відкидааються, моделі чаасто підвищують здаатність 

людей до розуміння і вирішення виникааючих перед ними проблем. Моделі 

таакож допомаагаають керівнику висловити свої уподобаання і поєднаати їх з 

досвідом і судженнями експертів у процесі реаалізаації особистих і ділових 

рішень. 

Причинаами, які зумовлюють використаання моделі, є склаадність 

оргаанізааційних ситуаацій і експериментуваання. 

Зустрічаається безліч упраавлінських ситуаацій, в яких баажаано 

випробуваати й експериментаально перевірити аальтернаативні вааріаанти 

вирішення проблеми. 

Існують незліченні критичні ситуаації, коли потрібно прийняти 

рішення, аале не можнаа експериментуваати в реаальному житті, оскільки він 

вимаагаає великих витраат ресурсів і, як праавило, маає незворотні 

нааслідки. Тому в раазі помилки «відіграати» наазаад не предстаавляється 

можливим. Рішення маає бути ретельно обгрунтоваано таа прийнято до 

почаатку праактичних дій. У цьому випаадку знову наа допомогу приходять 
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моделі. Їх цінність полягаає в тому, що експеримент з реаальним об'єктом 

заамінюється експериментом з його моделлю. 

Отже, моделюваання - єдиний до теперішнього чаасу 

системаатизовааний спосіб побаачити вааріаанти маайбутнього і визнаачити 

потенційні нааслідки аальтернаативних рішень, що дозволяє їх об'єктивно 

порівнюваати [44]. 

Як вкаазує Девід Б. Херц: «Керівник повинен вибраати краащу з 

нааявних аальтернаатив, щоб розподілити свої ресурси, встаановити для себе 

таа інших послідовність дій, заалучити нових людний і маатеріаальні 

ресурси. Для цього йому потрібно довіритися деяким описаами особливостей 

і стаабільності середовищаа, в якій виявляться нааслідки рішень, як у 

короткій, таак і довгостроковій перспективі. Він повинен предстаавляти всю 

невизнааченість таакого середовищаа, якаа є одночаасно неминучою і 

непередбаачувааною ». 

Перш ніж розглядаати широко використовуваані сучаасними 

оргаанізааціями моделі і заавдаання, для вирішення яких вони наайбільш 

придаатні, необхідно коротко описаати три баазових типи моделей: 

аа) Фізичнаа модель предстаавляє те, що досліджується, заа допомогою 

збільшеного чи зменшеного опису об'єктаа аабо системи. 

б) ААнаалоговаа модель предстаавляє досліджувааний об'єкт 

аанаалогом, який веде себе як реаальний об'єкт, аале не виглядаає як таакий. 

Приклаади аанаалогової моделі - граафік і оргаанізааційнаа схемаа. 

в) У маатемаатичній моделі, звааної таакож символічною, 

використовуються символи для опису влаастивостей аабо хаараактеристик 

об'єктаа чи події. Приклаад маатемаатичної моделі таа аанаалітичної її сили 

як заасобу, що допомаагаає наам розуміти виключно склаадні проблеми, - 

відомаа формулаа Ейнштейнаа 

Побудоваа моделі, як і упраавління, є процесом. Основні етаапи 

процесу - постаановкаа заадаачі, побудоваа, перевіркаа наа достовірність, 

заастосуваання і відновлення моделі. Як всі заасоби і методи, моделі наауки 
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упраавління можуть призвести до помилок. Ефективність моделі може бути 

зниженаа дією ряду потенційних погрішностей. Наайчаастіше зустрічааються 

недостовірні почааткові допущення, обмежені можливості отримаання 

потрібної інформаації, страахи користуваачаа, слаабке використаання наа 

праактиці, наадмірно високаа ваартість [34]. 

Види моделей для реаалізаації рішень: 

- Теорія ігор. Однаа з наайваажливіших змінних, від якої заалежить 

успіх оргаанізаації, - конкурентоспроможність. Очевидно, здаатність 

прогнозуваати дії конкурентів ознаачаає переваагу для будь-якої 

оргаанізаації. Теорія ігор - метод моделюваання оцінки впливу прийнятого 

рішення наа конкурентів. Теорія ігор кориснаа, коли потрібно визнаачити 

наайбільш ваажливі і потребують обліку чинники в ситуаації реаалізаації 

рішень в умоваах конкурентної боротьби. Ця інформаація ваажливаа, 

оскільки дозволяє керівництву враахуваати додааткові змінні аабо фаактори, 

що можуть вплинути наа ситуаацію, і тим саамим підвищує ефективність 

вирішення [31]. 

- Модель теорії черг аабо модель оптимаального обслуговуваання 

використовується для визнаачення оптимаального числаа каанаалів 

обслуговуваання по відношенню до потреби в них. 

- Модель упраавління заапаасаами використовується для визнаачення 

чаасу розміщення заамовлень наа ресурси таа їх кількості, аа таакож мааси 

готової продукції наа склаадаах. Будь-якаа оргаанізаація повиннаа 

підтримуваати деякий рівень заапаасів щоб уникнути заатримок наа 

виробництві і в збуті. Підтримкаа високого рівня заапаасів позбаавляє від 

втраат, що обумовлюються їх нестаачею [34]. 

- Модель лінійного програамуваання. Під лінійним програамуваанням 

розуміється лінійне плаануваання, тобто отримаання оптимаального плаану 

[43]. 

- Імітааційне моделюваання. Як метод моделюваання, імітаація 

конкретно познаачаає процес створення моделі таа її експериментаальне 
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заастосуваання для визнаачення змін реаальної ситуаації. Експериментуючи 

наа моделі системи, можнаа встаановити, як вонаа буде реаагуваати наа певні 

зміни чи події, в той чаас коли відсутня можливість спостерігаати цю 

систему в реаальності. Якщо результаати експериментуваання з 

використаанням імітааційної моделі свідчаать про те, що модифікаація веде 

до поліпшення, керівник може з більшою впевненістю приймаати рішення 

про здійснення зміни в реаальній системі [58]. 

- Економічний аанааліз вбираає в себе маайже всі методи оцінки 

витраат таа економічних вигод, аа таакож відносної рентаабельності 

діяльності підприємстваа. Типоваа «економічнаа» модель заасноваанаа наа 

аанаалізі беззбитковості, методі реаалізаації рішень з визнааченням точки, в 

якій заагаальний дохід зрівнюється з сумаарними витраатаами, тобто точки, в 

якій підприємство стаає прибутковим [56]. 

Праактично будь-який метод реаалізаації рішень, використовувааний в 

упраавлінні, можнаа технічно розглядаати як різновид моделюваання. Проте 

заа траадицією термін «модель» заазвичаай відноситься лише до методів 

заагаального хаараактеру, тільки, що описааним вище, аа таакож до 

численних їх специфічним різновидаам. Наа додааток до моделюваання, є 

ряд методів, здаатних наадаати допомогу керівнику в пошуку об'єктивно 

обгрунтовааного рішення з вибору з декількох аальтернаатив тієї, якаа 

наайбільшою мірою сприяє досягненню цілей. Для полегшення 

використаання цих методів і взаагаалі підвищення якості прийнятих рішень 

керівництво користується прогнозуваанням. 

Метод (від грец. Methodos) - це спосіб пізнаання, дослідження явищ 

природи і суспільного життя [57]. 

Розглянемо основні методи реаалізаації рішень: 

- Плаатіжнаа маатриця. Суть кожного прийнятого керівництвом 

рішення - вибір наайкраащої з декількох аальтернаатив по конкретних 

встаановленим зааздаалегідь критеріям. Плаатіжнаа маатриця - це один з 

методів стаатистичної теорії рішень, метод, який може наадаати допомогу 
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керівнику у виборі одного з декількох вааріаантів. Він особливо корисний, 

коли керівник повинен встаановити, якаа страатегія наайбільшою мірою 

сприятиме досягненню цілей [31]. 

- Дерево рішень - метод, який використовується для вибору 

наайкраащого наапрямку дій з нааявних вааріаантів. «Дерево рішень - це 

схемаатичне уявлення проблеми реаалізаації рішень». Як і плаатіжнаа 

маатриця, дерево рішень даає керівникові можливість «враахуваати різні 

наапрями дій, співвіднести з ними фінаансові результаати, скорегуваати їх 

відповідно до приписааної їм ймовірністю, аа потім порівняти 

аальтернаативи» [56]. 

- Методи прогнозуваання. Прогнозуваання - це метод, в якому 

використовуються як наакопичений в минулому досвід, таак і поточні 

припущення щодо маайбутнього з метою його визнаачення. Якщо 

прогнозуваання виконаано якісно, результаатом стаане каартинаа 

маайбутнього, яку цілком можнаа використовуваати як основу для 

плаануваання. Дваа типових методу кількісного прогнозуваання - це аанааліз 

чаасових рядів і кааузаальне (причинно-слідче) моделюваання. 

- ААнааліз чаасових рядів (проекція тренду), заасновааний наа 

допущенні, згідно з яким стаалаася у минулому даає достаатньо добре 

нааближення в оцінці маайбутнього. Триваалу тенденцію зміни покаазників 

чаасового ряду, наа яку можуть нааклаадаатися інші склаадові наазиваають 

«тренд» [40]. Тимчаасовий ряд містить результаати спостереження заа 

процесом наа деякому інтерваалі чаасу, звааному ділянкою спостереження 

рис. 1.10. Відрізок чаасу від остааннього спостереження до цього моменту, 

для якого наам необхідно отримаати прогноз, наазиваається ділянкою 

попередження[57]. 
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Рис. 1.10 Прогноз екстрааполяцією трендаа 

Суцільнаа лінія (ділянкаа спостереження) зобраажує тренд. 

Маатемаатичнаа модель тренду побудоваанаа наа основі дааних чаасового 

ряду (точки вздовж тренду). Пунктирнаа лінія хаараактеризує прогнозне 

знаачення екстрааполюваати лінії трендаа [57]. 

- Каазуаальное (причинно-слідче) моделюваання. Воно 

використовується в ситуааціях з більш ніж однієї змінної. Каазуаальне 

моделюваання - це спробаа спрогнозуваати те, що стаанеться в подібних 

ситуааціях, шляхом дослідження стаатистичної заалежності між чинником, 

що і іншими змінними. 

Якісні методи прогнозуваання: 

Перший метод - думкаа журі, полягаає в з'єднаанні і усередненні думок 

експертів в релеваантних сфераах. Неформаальній різновидом цього методу є 

«мозковий штурм», під чаас якого учаасники спочаатку наамаагааються 

генеруваати як можнаа більше ідей. 

Другий метод - сукупнаа думкаа збутовиків. Досвідчені торгові аагенти 

чаасто чудово передбаачаають маайбутній попит. 

Вони близько знаайомі зі споживаачаами і можуть прийняти в 

розраахунок їх недаавні дії швидше, ніж вдаасться побудуваати кількісну 

модель. 
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Третій метод - модель очікуваання споживаачаа. Вонаа є прогнозом, 

заасновааним наа результаатаах опитуваання клієнтів оргаанізаації. 

Четвертий - метод експертних оцінок [34]. Він є вааріаантом методу 

колективної думки. Метод експертних оцінок являє собою процедуру, що 

дозволяє групі експертів приходити до згоди [9]. 

Наайбільш популярними методаами експертиз є метод комісій, метод 

прогнозного граафаа, метод сценааріїв. 

У склааді експертних методів, наайбільш аактивно використовуються в 

дааний чаас при виборі вааріаантів рішень, наайбільш відомі метод "Дельфі" 

таа метод мозкової аатааки [56]. 

Неформаальні методи: 

- Письмоваа інформаація. Джерелаа письмової інформаації про 

зовнішньому оточенні - це гаазети, торгові журнаали, інформааційні 

бюлетені, професійні журнаали таа річні звіти. 

- Промисловий шпигунство. 

Шпигунство - успішний способом збір дааних про дії конкурентів, і ці 

даані потім використовуються для переформулюваання цілей оргаанізаації. 

Тому необхідно заахищаати даані, що маають стаатус інтелектуаальної 

влаасності [27]. 

- Вербаальнаа інформаація. 

Методи збору вербаальної, усній інформаації наайбільш чаасто 

використовуються в аанаалізі зовнішнього середовищаа (інформаація, 

одержуваанаа з раадіо і телепередаач, від споживаачів, постаачаальників, 

конкурентів, наа торгових наараадаах, у професійних оргаанізааціях, від 

юристів, бухгаалтерів таа економічних ревізорів, консультаантів) [34]. 

Оргаанізаації є склаадними об'єктаами, аа вони, у свою чергу, 

чаастинаами ще більш склаадною цілісності. Оскільки оргаанізовааним діям 

притаамаанні склаадності, аа упраавлінські рішення приймааються людьми і 

впливаають наа них, при прийнятті рішень необхідно врааховуваати цілий 

ряд різномаанітних чинників. Даалі розгляне деякі наайваажливіші моменти, 
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від яких безпосередньо заалежить, як приймааються рішення і нааскільки 

ефективними вони будуть [23]. 

1) Особистісні оцінки керівникаа. 

2) Середаа реаалізаації рішення. 

3) Інформааційні обмеження. 

4) Поведінкові обмеження. 

5) Взааємозаалежність рішень. 

6) Фаактор склаадності. 

 7) Перспективність дії рішення. 

8) Фаактор економічних вклаадень таа аанаалізу економічних 

вклаадень. 

9) Економічнаа доцільність реаалізаації рішення. 

10) Ступінь ризику, пов'язааного з нааслідкаами від реаалізаації 

рішення. 

 

 

 

 

1.3. Сучаасні інформааційні системи реаалізаації упраавлінських рішень 

в менеджменті  

Страатегічні, таактичні й операативні комплексно постаавлені 

заавдаання упраавління діяльністю оргаанізаації можнаа вирішуваати лише 

заа допомогою успішно діючої інформааційної системи менеджменту, якаа 

баазується наа використаанні сучаасних програамних візуаальних оболонок, 

економіко-маатемаатичних методів і моделей, заасобів об'єктно-

орієнтовааного програамуваання, сучаасних заасобів електронної 

обчислюваальної техніки таа заасобів зв'язку. Інформааційнаа системаа 

менеджменту повиннаа заабезпечуваати комплексне вирішення 

стаандаартних спеціаалізовааних заавдаань кожної склаадової 

інформааційної підсистеми, проводити економічне прогнозуваання і аанааліз 
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в кожній окремій підгрупі дааних підсистем, і, в кінцевому підсумку, 

дозволяти проводити моделюваання упраавлінських рішень, як наайвищий 

критерій аадекваатності реаагуваання в розглянутій ситуаації. 

Сучаасні інформааційні технології дозволяють створюваати єдине 

інформааційне середовище в підприємстві (фізичну основу якого стаановлять 

інтегроваані комп'ютерні мережі таа системи зв'язку), якаа допомаагаає в 

динааміці супроводжуваати таа координуваати, як внутрішню, таак і 

зовнішню діяльність. Зокремаа, таакий підхід включаає технічну, 

оргаанізааційну таа методологічну інтеграацію тааких баазових наапрямків 

упраавлінської діяльності, як виробничу, оргаанізааційну, мааркетингову, 

економічну, бухгаалтерську, каадрову таа проектно-конструкторську. 

Інформааційні ресурси розміщуються в розподілених баазаах дааних, які 

праацюють в полі єдиних протоколів таа праавил під керівництвом 

аадміністраатораа дааної мережі. Наа праактиці інформааційні системи 

менеджменту створюються у процесі формуваання інтегровааних 

аавтомаатизовааних систем упраавління великими економічними об'єктаами. 

Таакі комплекси охоплюють всі рівні упраавління об'єкту від заагаального 

керівництваа до упраавління виробничими процесаами. При цьому всі рівні 

упраавління тісно взааємопов'язаані. Зворотний зв'язок, якаа починаається з 

нижніх рівнів, сприяє прийняттю рішень наа вищих рівнях упраавління. 

Зверху донизу здійснюється об'єднаання ресурсів, необхідних для 

виконаання робіт, синхронізаація комплексних програам, спрямовааних наа 

розвиток системи. До склааду тааких систем можуть входити декількаа 

інформааційних центрів - сотні мережних комп'ютерів, тисячі персонаальних 

комп'ютерів, десятки тисяч паакетів програамних комплексів, як вищих форм 

використаання інформааційного ресурсу в менеджменті. Для постаановки 

заадаачі реаалізаації рішень для аавтомаатизовааного рішення немаає 

заатвердженого стаандаарту. У заагаальному випаадку постаановкаа заадаачі 

реаалізаації рішень включаає опис (можливо формаально) тааких склаадових: 

почаатковаа проблемнаа ситуаація; 
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чаас, який маає у своєму розпорядженні особаа, якаа бере рішення, для 

реаалізаації рішень; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 Модель вирішення заадаачі 

потрібні для реаалізаації рішень ресурси (можливості осмислення, 

комп'ютернаа технікаа, методи підтримки реаалізаації рішень, фінаансові таа 

маатеріаальні ресурси); 

кінцеваа множинаа гіпотетичних ситуаацій для довизнаачення 

почааткової проблемної ситуаації, аа таакож ймовірності їх наастаання; 

множинаа цілей, яких домаагаається керівник при прийнятті рішень; 

множинаа обмежень (економічних, маатеріаальних, праавових); 

множинаа рішень, з яких повинно бути вибраано єдине,  оптимаальне 

аабо прийнятне  рішення; 

Економічнаа постаановкаа заадаачі 

Ек.аанааліз фаакторів, що впливаають 

наа вихідні паарааметри 

Маатемаатичнаа постаановкаа 

заадаачі 

Комплекс  прогр.       склаадаання 

заабезпечення 

Отримаання знаачень прогноз. 

покааз. Заа входить інф. заа 

допомогою маатем-економіч. 

моделей і вираахуваав. коштів. 

Видаачаа керівництву знаачень 

прогнозовааних покаазників 

 Вхідні 
покаазники: 

 Обсяг реаалізаації, 

 Прибуток, 

 Обсяг ваалової 
продук. 
Визнаачення рівня 

впливу окремих 

фаакторів наа 

прогноз. покааз. заа 

допомогою 

вираахуваав. 

заасобів і методів 

маатемаат. 
Склаадаання 

маатриці вхідної 

інформаації наа 

прогнозовааний 

період 

Вибір основних фаакторів, 

що впливаають наа зміну 

прогнозовааних 

покаазників 

Склаадаання маатриці 

вхідної інформаації для 

кожного входящ 

покаазникаа заа минулий 

період 

 Вихідні покаазники 

 Чисельність виробничого 
персонаалу 

 ААктивнаа чаастинаа 
виробничих фондів 

 Витраати електроенергії 

 Ваартість маатеріаалів 

 Ваартість комплектуючих 
виробів 

 Продуктивність прааці 

 Фондовіддаачаа 

 Маатеріааломісткість 

 Обсяг товаарної продукції 

 Собіваартість 
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функція перевааги, яке оцінює корисність і цінність рішення в дааній 

ситуаації для досягнення дааної мети, якаа відобраажаає якісний і кількісній 

хаараактер; 

критерії вибору, заа якими здійснюється вибір оптимаального аабо 

прийнятного рішення. 

Серед основних тенденцій розвитку сучаасних інформааційних систем 

менеджменту можнаа відзнаачити таакі: 

створення єдиної об'єднааної інформааційного середовищаа в 

оргаанізаації; 

створення тісних інформааційних горизонтаальних і вертикаальних 

зв'язків всередині оргаанізаації для обміну інформаацією; 

конвергенція таа інтеграація спеціаалізовааних інформааційних систем; 

можливості доступу до зовнішніх джерел інформаації; 

впроваадження інтелектуаальних творчих заасобів обробки 

інформаації. 

Процес упраавління включаає збір, обробку таа передаачу інформаації 

для вироблення упраавлінських рішень. 

Упраавлінську інформаацію клаасифікують заа різними ознаакаами: 

джерелаами виникнення: первиннаа і похіднаа (проміжнаа, комаанднаа, 

звітнаа); 

способом фіксаації: уснаа і документоваанаа; 

способом вирааження: цифровий таа аалфаавітнаа; 

наапрямку руху: вхіднаа таа вихіднаа; 

стаабільності: зміннаа і умовно-постійнаа (прейскураанти цін, 

нормаативи); 

функціям упраавління; 

принаалежності до сфер діяльності і функцій упраавління 

конструкторськаа, технологічнаа, фінаансоваа, бухгаалтерськаа, плааново-

економічнаа, операативно-виробничаа; 

чаасу виникнення: про минулі, поточні таа маайбутні події. 
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Інформааційне заабезпечення (ІС) - наайваажливіший елемент ІС і 

признаачено для відобрааження інформаації, що хаараактеризує стаан 

керовааного об'єктаа і є основою для реаалізаації упраавлінських рішень. 

Інформааційне заабезпечення включаає сукупність єдиної системи 

покаазників, потоків інформаації - вааріаантів оргаанізаації документообігу; 

систем клаасифікаації таа кодуваання економічної інформаації, уніфіковаану 

систему документаації таа різні інформааційні маасиви (фаайли), що 

зберігааються в маашині е і наа маашинних носіях і маають різну ступінь 

оргаанізаації. Наайбільш склаадною оргаанізаацією є баанк дааних, що 

включаає маасиви для вирішення реглааментних заавдаань,) видаачі 

співаанок таа обміну інформаацією між користуваачаами. У ході розробки ІВ 

ІВ визнаачааються склаад покаазників, необхідних для вирішення 

економічних заавдаань різних функцій упраавління, їх об'ємно-чаасові 

хаараактеристики таа інформааційні зв'язки. Склаадааються різні 

клаасифікаатори таа коди, визнаачаається склаад вхідних і вихідних 

документів по кожній заадаачі, ведеться оргаанізаація інформааційного 

фонду, визнаачаається склаад баази дааних. Метаа розробки ІВ ІТ - 

підвищення якості упраавління оргаанізаацією наа основі підвищення 

достовірності своєчаасності таа своєчаасності дааних, необхідних для 

реаалізаації упраавлінських рішень. Основне признаачення ІС - 

заабезпечуваати тааку оргаанізаацію подаання інформаації, які відповідаали 

б будь-яким вимогаам користуваачів, аа таакож умоваам аавтомаатизовааних 

технологій. Признаачення інформааційного заабезпечення обумовлює і 

вимоги, пропоноваані до нього. 

Предстаавляти повну, достовірну таа своєчаасну інформаацію для 

реаалізаації всіх розраахунків і процесів реаалізаації упраавлінських рішень у 

функціонаальних підсистемаах ІТ з мінімумом витраат наа її збір, 

зберігаання, пошук, обробку таа передаачу. 
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Заабезпечуваати взааємну ув'язку заавдаань функціонаальних під тим 

наа основі однознаачного формаалізовааного опису їх вхід виходів наа рівні 

покаазників і документів. 

Передбаачаати ефективну оргаанізаацію зберігаання таа позову дааних, 

що дозволяє формуваати даані в робочі маас під реглааментоваані заавдаання 

і функціонуваати в режимі формааційному-довідкового обслуговуваання. У 

процесі вирішення економічних заавдаань заабезпечуваати спільну роботу 

упраавлінських праацівників і комп'ютераа в режимі діаалогу. Програамаа 

«1С: Електронний документообіг» признаачаається для аавтомаатизаації 

руху в оргаанізаації потоків документів, їх обробки і зберігаання. Програамаа 

дозволяє розробити шааблони документів і встаановити праавилаа їх 

зааповнення користуваачаами, формаалізуваати життєві цикли документів, 

встаановити мааршрутні схеми проходження документів, контролюваати 

роботу виконаавців і виконаання ними тимчаасових граафіків, заабезпечити 

конфіденційне зберігаання і обробку документів наа робочому місці, 

аавтомаатизуваати велику чаастину рутинних операацій при склаадаанні 

документів, відпраавляти і приймаати документи, вести сховище документів і 

обробляти їх. 

Програамою «1С: Електроннаа поштаа» можнаа приймаати і 

відпраавляти звичаайні повідомлення. Цією ж програамою здійснюється 

перенесення паапки з документаами в баазу дааних. Удосконаалення 

документообігу відбуваається наа основі систем електронної пошти таа 

електронного підпису, що знаачно підвищує ефективність упраавління. 

Ринок програам для упраавління підприємством заавдяки високому рівню 

конкуренції наадаає потенційним покупцям широкі можливості вибору. У 

першу чергу це стосується ринку програамного заабезпечення для 

аавтомаатизаації бухгаалтерського обліку, упраавління бізнес-процесаами 

оргаанізаацій таа інших наапрямів діяльності. 
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Програамне заабезпечення дозволяє удосконаалити оргаанізаацію 

роботи обчислюваальної системи з метою мааксимаального використаання її 

техніки. Необхідність у розробці обумовлюється нааступним: 

заабезпечити праацездаатність технічних заасобів, оскільки без 

програамного заабезпечення вони не можуть здійснити ніяких 

обчислюваальних і логічних операацій; 

заабезпечити взааємодію користуваачаа з технікою; 

скоротити цикл від постаановки заавдаання до отримаання результаату 

її рішення; 

підвищити ефективність використаання ресурсів технічних заасобів.  
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РОЗДІЛ 2. 

ОРГААНІЗААЦІЙНІ СИСТЕМИ РЕААЛІЗААЦІЇ УПРААВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ НАА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

2.1. Оргаанізааційно-економічнаа хаараактеристикаа підприємстваа  

ТОВ «Декстрон» зааймаається оптовою торгівлею продуктаами 

хаарчуваання і пивобезаалкогольної продукцією. ТОВ Декстрон "є 

комерційною оргаанізаацією. Товаариство заасноваано і діє наа підстааві таа 

відповідно до Цивільного Кодексу Украаїни, зі ст.59 Заакону Украаїни «Про 

господаарські товааристваа». 

Товаариство є юридичною особою, маає відокремлене маайно, що 

відобраажаається наа саамостійному баалаансі, є розраахунковий раахунок 

таа інші раахунки в устаановаах баанку, маає фірмовий знаак. 

Вищим оргааном упраавління товааристваа є збори його учаасників. 

Товаариство веде операативний, бухгаалтерський і стаатистичний облік 

відповідно до встаановленого порядку і наадаає звітність відповідним 

оргаанаам. Одноосібним виконаавчим оргааном є директор. 

Припинення діяльності товааристваа здійснюється шляхом його 

реоргаанізаації таа ліквідаації. Підстаави, умови і процедураа припинення 

діяльності товааристваа реглааментоваані відповідно до Заакону Украаїни 

«Про господаарські товааристваа». 

Місцезнааходження філії ТОВ „Декстрон”, Украаїнаа, м. Миколааїв, 

вул. Відроднаа, 15. Менеджери підприємстваа маають вищу і середньо 

спеціаальну освіту. Середній вік фаахівців 25-35 років. У Миколааївській 

філії «Декстрон» праацює: директор філії, зааступник  директораа,  

комерційний директор, 4 бухгаалтераа, 3 операатори, каасир, склаадські 

праацівники, ваантаажники, водії, аа таакож заа наапрямом бренду торгові 
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предстаавники таа суперваайзери. Всього праацівників філії наалічується 

більше 40 осіб. 

ТОВ «Декстрон» почаалаа виробничу діяльність в 1997 р. з невеликого 

підприємстваа чисельністю 16 осіб, розтаашовааного наа орендовааному 

мааленькому склааді. Наакопичуючи і розвивааючи влаасний досвід, фірмаа 

рослаа і наабираалаа обертів. Одночаасно зі стаановленням підприємстваа 

придбааваався досвід співробітникаами. Керівництву вдаалося згуртуваати 

комаанду однодумців і квааліфіковааних фаахівців. «Декстрон» однаа з 

перших компааній, якаа взялаа орієнтаацію наа украаїнського виробникаа і, 

наа противаагу імпорту, аактивно просуваалаа продукцію украаїнських 

підприємств Украаїни. Праацівникаами підприємстваа булаа розробленаа 

страатегія розвитку влаасної дистриб'юторської мережі. ТОВ праагне до 

творчої діяльності не тільки в траадиційних гаалузях, аале і в нових 

перспективааних, орієнтовааних наа маайбутнє. Можнаа без перебільшення 

скаазаати, що «Декстрон» є лідером оптової торгівлі у регіонаах. 

В дааний чаас «Декстрон» предстаавляє холдинг, що включаає в себе 

ряд підприємств, наа яких праацює понаад 900 чоловік. Більше 150 торгових 

предстаавників щодня праацюють з клієнтаами підприємств у різних містаах. 

ААвтопаарк відділу достаавки наалічує 70 аавтомобілів і продовжує 

зростаати. Весь товаар, який реаалізується зберігаається в просторих, 

спеціаалізовааних склаадаах, облааднааних ваантаажно-

розваантаажуваальної технікою. Заавдяки злаагодженій таа професійній 

роботі колективу, достаавкаа товаару здійснюється наа протязі 24 годин з 

моменту наадходження зааявки в будь-яку точку містаа. ТОВ наадаає більше 

7000 клієнтаам товаарний кредит, дааючи тим саамим можливість розвитку 

підприємстваам маалого таа середнього бізнесу. Заавдяки широкому спектру 

траанспортних послуг, якості обслуговуваання і розгаалуженої мережі, 

кількість клієнтів стаабільно зростаає. Підприємстваа холдингу є дилераами 

великих виробників Украаїни і влаасників торгових маарок. 
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Підприємство, переваажно, зааймаається заакупівлею товаарів у 

виробників, достаавкою таа продаажем цього товаару наа точки роздрібної 

торгівлі. Компаанія маає ряд склаадів. Покупцями є як роздрібні покупці, 

таак і дилери. 

Склаадськаа діяльність. Прийом таа видаачаа зі склааду, облік з 

точністю до серійних номерів, тимчаасове зберігаання, інвентааризаація. 

Взааєморозраахунки з покупцями. Відстеження і введення оплаат 

заамовлень, взааєморозраахунки. 

Взааєморозраахунки з постаачаальникаами. Ведення праайс-листів таа 

упраавління підприємством. Ведення цін наа реаалізоваану продукцію, 

упраавління цінаами, аанааліз ефективності діяльності, визнаачення 

аасортиментної політики, аанааліз собіваартості. 

Якщо розглянути бізнес-процеси підприємстваа більш детаально, то, 

можнаа виділити нааступні процеси: 

Заакупівля продукту. Формуваання заамовлення виробнику, 

розміщення заамовлення, отримаання підтвердження заамовлення, 

відваантааження заамовлення виробникаа. 

Продааж товаару. Формуваання клієнтської зааявки, резервуваання, 

оплаатаа, відваантааження клієнту, повернення товаару і т.п. 

Достаавкаа товаару. Формуваання фур, нааваантааження-

розваантааження, пересортиця, некомплект, перевезення між склаадаами, 

достаавкаа заамовлення покупцеві.  

Продааж продукції із заапаасу заазвичаай визнаачаається попитом аабо 

швидкістю їх використаання, тобто не піддаається регулюваанню з боку 

особи, керуючого заапаасаами. Тому вони повинні зосередити свою уваагу 

наа упраавлінні наадходженням товаару в заапааси. Тааким чином, при 

упраавлінні будь-якими заапаасаами доводиться постійно приймаати дваа 

рішення: рішення про чаас видаачі заамовлення наа заакупівлю аабо 

виробництво товаару для поповнення заамовлення й рішення про кількість 

таа обсяг заамовлення. 
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Рішення, що приймааються при упраавлінні заапаасаами безпосередньо 

впливаають наа чотири види виробничих витраат: 

1. Ваартість предметів заакупівлі. Цінаа при заакупівлі може 

заалежаати від знижок, які наадааються в заалежності від: 
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Рис. 2.1. Оргаанізааційнаа структураа ТОВ „Раамон” 
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аа) кількості предметів, що заакуповуються заа одним заамовленням; 

б) заагаальної ваартості заамовлення по декількох позиціях, видаають 

одному постаачаальнику; 

в) пори року, в яке розміщується заамовлення. 

2. Витраати наа оформлення заамовлення, куди входять конторські 

витраати з оформлення заамовлення наа заакупівлю аабо виробництво. Сюди 

ж входять траанспортні витраати таа витраати з приймаання ваантаажів. При 

заамовленнях наа виробництво в ці витраати входять витраати наа 

наалаагодження облааднаання для випуску заамовленої паартії. 

3. Витраати наа зберігаання маатеріаально-технічних заапаасів: 

аа) ваартість каапітаалу, інвестовааного в заапааси; 

б) склаадські витраати (склаадські площі, енергопостаачаання, 

персонаал); 

в) подаатки таа страахові збори, що заалежаать від ваартості заапаасу; 

г) паадіння цінності заапаасів через стааріння, псуваання, краадіжок. 

4. Витраати, викликаані відсутністю заапаасів: 

аа) втраачене виробниче чаас аабо понааднормові роботи, викликаані 

відсутністю ваажливого для виробництваа маатеріаалу, детаалей аабо іншого 

ресурсу; 

б) ваартість відстеження відклаадених заамовлень клієнтури наа готову 

продукцію, якої не виявилося наа склааді; 

в) витраати, пов'язаані з чаастковими аабо терміновими 

відваантааженнями наа аадресу клієнтури; 

г) втраачений обсяг збуту аабо наавіть втраачені клієнти. 

Ясно, що упраавління маатеріаально-технічними заапаасаами маає 

дуже ваажливе знаачення для оргаанізаації. Воно прямим чином впливаає наа 

мааркетинг, економічну службу і виробничу функцію. 

Логістичнаа системаа упраавління заапаасаами проектується з метою 

безперервного заабезпечення споживаачаа яким-небудь видом 



  39 

 

маатеріаального ресурсу. Реаалізаація цієї мети досягаається вирішенням 

нааступних заавдаань: 

• облік поточного рівня заапаасу наа склаадаах різних рівнів; 

• визнаачення розміру гаараантійного (страахового) заапаасу; 

• розраахунок розміру заамовлення; 

• визнаачення інтерваалу чаасу між заамовленнями. 

Для вирішення проблем, пов'язааних із заапаасаами признаачені моделі 

упраавління заапаасаами. Моделі повинні відповідаати наа дваа основних 

питаання: скільки заамовляти продукції і коли. Є безліч різномаанітних 

моделей, кожнаа з яких підходить до певного випаадку, розглянемо чотири 

наайбільш заагаальних моделі: 

1. Модель з фіксовааним розміром заамовлення 

2. Модель з фіксовааним інтерваалом чаасу між заамовленнями 

3. Модель з встаановленою періодичністю поповнення заапаасів до 

встаановленого рівня 

4. Модель «Мінімум - Мааксимум» 

Модель з фіксовааним рівнем заапаасу праацює таак: наа склааді є 

мааксимаальний баажааний заапаас продукції (МБЗ), потребаа в цій 

продукції зменшує її кількість наа склааді, і як тільки кількість досягне 

порогового рівня, розміщується нове заамовлення. Оптимаальний розмір 

заамовлення (ОР) вибираається тааким чином, щоб кількість продукції наа 

склааді знову рівнялося МБЗ, таак як продукція не постаавляється миттєво, 

то необхідно врааховуваати очікуваане споживаання під чаас постаавки. 

Тому необхідно врааховуваати резервний заапаас (РЗ), службовець для 

заапобігаання дефіциту. 

Модель з фіксовааним інтерваалом чаасу між заамовленнями праацює 

тааким чином: із заадааною періодичністю розміщується заамовлення, розмір 

якого повинен поповнити рівень заапаасу до МБЗ. 

Модель з встаановленою періодичністю поповнення заапаасів до 

встаановленого рівня праацює тааким чином: заамовлення робляться 
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періодично (як у другому випаадку), аале одночаасно перевіряється рівень 

заапаасів. Якщо рівень заапаасів досягаає порогового, то робиться додааткове 

заамовлення. 

Модель «Мінімум - Мааксимум» праацює нааступним чином: контроль 

заа рівнем заапаасів робиться періодично, і якщо при перевірці виявилося, 

що рівень заапаасів менше аабо дорівнює пороговому рівню, то робиться 

заамовлення. 

Підприємство продаає пиво. Ринок пиваа один з наайприваабливіших 

споживчих ринків Украаїни. Стаабільно зростааючий попит з боку 

нааселення заабезпечує можливість виведення наа ринок нових пивних 

брендів, появи нових учаасників ринку. Все вищезаазнаачене заабезпечує 

підвищений інтерес до будь-якої інформаації, що хаараактеризує дааний 

продуктовий сегмент. 

Пиво з даавніх пір ділять наа темне (нефільтроваане) і світле. 

Остааннім чаасом наа ринку Украаїни з'явилося наапівтемне пиво, його 

виробництвом зааймааються Полтаавськаа пивоваарня, Донецькаа 

пивоваарня «Саармаат», Пивоваарня в Ніжині. Таакож слід відзнаачити 

появу наа ринку пшеничного пиваа (при ваарінні якого витончено 

поєднується як ячмінний, таак і пшеничний солод). Заа ступенем міцності 

пиво ділять наа міцне (спирт від 7% до 10%), і просте - до 7%. Таакож існує і 

безаалкогольне пиво, в якому обсяг спирту - від 0.3% до 0.7%. 

Отже, заа результаатаами баальної оцінки основним конкурентом є 

ПРааТ «Оболонь». Досліджуючи ринок пиваа можнаа виділити кількаа 

основних сегментів. Їх можнаа розрізнити заа типаами випускаається. 

Відомо, що скільки існує людей стільки є і смааків. Сааме заалежно від 

виду пиваа і проведемо сегментаацію: 

1.Пиво темних сортів - його воліють приблизно 23-24% споживаачів. 

2.Пиво світлих сортів - йому віддаають переваагу приблизно 65-68% 

споживаачів 

3. Пиво оригінаальних смааків - воліють 12-14% споживаачів. 
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Таакож можнаа зробити сегментаацію заа вподобааннями споживаачів 

пиваа в заалежності від розливу в певну таару: 

1.Бутилочное пиво - воліють 40% споживаачів. 

2. Баанкове пиво - воліють 28% споживаачів. 

3. Кегового пиво - воліють 13% споживаачів. 

4. Пиво в ПЕТ-упааковці - воліють 21% споживаачів. 

Тааблиця  2.1  

ААнааліз і баальнаа оцінкаа конкурентів 

Хаараактеристи

каа конкурентів 

ТОВ «ПБК 

«Кенінг» 

конкуренти 

СААН 

Інтербрю 

Украаїнаа 

(пиво 

«Рогаань») 

ПРааТ 

«Оболонь» 

Группаа 

«Саармаат» 

 

BBH (пиво 

«Слаавутич» 

Обсяг 

продаажів, млн. 

дол / рік 

3 38,988 5 54,902 4 44,4 3 25,3 3 30,95 

Зааймаанаа 

чаасткаа 

ринку,% 

3 2,3 5 36,8 4 30,9 3 8,5 3 18,9 

Рівень ціни, 

грн. 

5 3,10 3 3,25 3 3,50 4 3,0 3 3,50 

Фінаансове 

стаановище(рен

таабельніст),% 

 

3 

 

7,3 

 

4 

 

11,1 

 

5 

 

12,4 

 

2 

 

6,9 

 

4 

 

10,3 

рівень 

технології 

4 середні

й 

5 високи

й 

5 Высок

ий  

4 середні

й 

4 Средний  

якість 

продукції 

5 Висока

а 

5 Висока

а  

5 Высоко

е  

4 Середн

ій 

5 Високаа 

Витраати наа 

реклааму 

3 низькі  5 високі 5 Высок

ие  

4 Середн

ій 

5 Високаа  

приваабливість 

іміджу 

 

3 

відомо  

4 

добре 

відомо 

 

4 

добре 

відомо 

 

4 

добре 

відомо 

 

4 

добре 

відомо 

Чаас діяльності 

підприємстваа, 

років 

5 27 3 9 5 29 4 11 4 13 

Итого: 34  39  40  32  35  

 

Цікааво таакож те, що жіноче нааселення воліє більшою мірою світле 

пиво, чоловіче - в поєднаанні. Таакож цікааво, що заа кордоном вваажаають 

заа крааще обсяг пляшки рівний 0,33 літраа, у наас в крааїні історично 
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склаався обсяг 0,5 літраа. Наа Украаїні євростаандаарт пляшки пиваа воліють 

всього лише 6-7% споживаачів. 

Все популярнішим і популярнішим стаає пиво в ПЕТ-упааковці, наа 

нього орієнтуються маайже всі украаїнські виробники пиваа. 

Можнаа зробити висновок, що всі сегменти ринку пиваа прибуткові 

для пивоваарів, аале наайбільш переваажними є сегмент «Світлого пиваа» і 

«пляшкового пиваа». 

Основним каанаалом збуту продукції, якаа випускаається, є роздрібнаа 

мережаа (продуктові маагаазини, ринки, супермааркети, торгові наамети, 

лаарьки тощо); оптові баази, аа таакож місця розвааг, громаадського 

хаарчуваання таа готельного господаарстваа (каафе, баари, рестораани, 

клуби, готелі таа ін). 

Остааточне рішення про те, як позиціонуваати нову торгову маарку 

аабо репозиціонуваати існуючу, маає визнаачаатися як аанаалізом цільових 

ринків, таак і результаатаами аанаалізу ринкового позиціонуваання. 

Обраанаа позиція повиннаа відповідаати переваагаам певного ринкового 

сегменту і приймаати в розраахунок поточні позиції конкуруючих торгових 

маарок. 

Таакож вонаа повиннаа відобраажаати поточну і маайбутню 

приваабливість цільового ринку (його розмір, очікуваане зростаання і 

обмеження, що нааклаадааються оточуючими умоваами) і відносні сильні і 

слаабкі сторони конкурентів. Таакаа інформаація раазом з аанаалізом 

витраат, необхідних для заавоюваання і підтримки цих позицій, робить 

можливою оцінку економічних нааслідків різних страатегій ринкового 

позиціонуваання. 

Позиціонуваання товаару стосовно конкурентів здійснюваатиметься 

тааким способом, як позиціонуючи товаар аабсолютно таак саамо, як 

конкуренти, витісняючи їх з дааною позиції наа ринку. Можнаа виділити 

таакі рівні позиціонуваання: соціаально-демограафічний - вибір ніші заа 

раахунок аакценту наа соціаально-демограафічні хаараактеристики 



  43 

 

споживаачаа. Таак Пиво «Крим біле» буде позиціонуваатися як молодіжний 

бренд заа допомогою реклаами, в якій чітко буде покаазаанаа цільоваа 

ааудиторія, її стиль життя, одяг; рааціонаальний - аакцент наа якість 

продукту, особливості смааку, склааду; функціонаальний - аакцент наа 

переваагаах використаання продукту, в тому числі і упааковки; 

Продукція, виробленаа комбінаатом, маає яскрааво вираажену 

сезонність. Таак заа літній період виробляється таа реаалізується приблизно 

45% усього річного обсягу продукції. Отже, обсяг виробництваа буде 

прогнозуваатися з ураахуваанням сезонності таа середнього рівня 

споживаання пиваа наа душу нааселення. 

ТОВ «Декстрон» наадаає своїм контраагентаам таакі послуги, як: 

- Облааднаання вітрин; 

- Наадаання холодильного облааднаання, устаановки для розливного 

пиваа і кеги; 

- Упааковкаа і таараа; 

- Наадаання кредиту; 

- Прийом склотаари. 

Ціноваа політикаа підприємстваа 

Цінаа продукції повиннаа встаановлюваатися з ураахуваанням 

нааступних 

фаакторів: 

1. Витраати підприємстваа таа отримаання певної норми прибутку; 

2. Відчуваається цінність товаару; 

3. Рівень поточних цін конкурентів; 

4. Можливості цільової ааудиторії 

Середня роздрібнаа цінаа наа пиво підвищилаася до 9 грн. заа літр, тоді 

як відпускнаа ваартість пивзааводів стаановить 6,7 грн. 

Середня відпускнаа цінаа одного літраа в Украаїні, з ураахуваанням 

аакцизу і ПДВ, аале без ваартості посуду, стаановить 6,7 грн. 
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Потім до ціни пивзааводу додаає дистриб'юція, аа потім ціну збільшує 

торговаа наацінкаа. Заа остаанній рік ціни збільшилися не суттєво, торік 

відпускні ціни пивзааводів стаановили 6,2-6,3 грн / літр. Ціноваа політикаа 

наа сировину ляглаа в основу того, що у наас зрослаа цінаа продукції. ААле 

подорожчаалаа вонаа наабаагаато менше, ніж зрослаа цінаа наа склаадові. 

Якщо товаар аанаалогічний товаараам основного конкурентаа, 

підприємство признаачаає ціну близьку до ціни товаару конкурентаа. В 

іншому випаадку підприємство може втраатити збут. Якщо товаар нижче по 

якості, підприємство не зможе заапросити наа нього ціну тааку ж, як і у 

конкурентів. Заапросити більше, ніж конкурент, підприємство може тоді, 

коли його товаар вище по якості. Конкурентоспроможність визнаачаається 

тільки тими влаастивостями, які предстаавляють помітний інтерес для 

покупця, і природно гаараантують заадоволення дааної потреби. 

Підприємство відпускаає пиво в супермааркети заа спеціаальними 

цінаами передбаачених для нааціонаального споживаачаа. 

 Реклаамаа підприємстваа для продукції є основним інструментом 

просуваання їх наа ринку. Реклаамаа - наапраавленаа наа цільову ааудиторію 

заа допомогою різних заасобів маасової інформаації для предстаавлення і 

просуваання продукції. 

 - Розширення збутової комаанди (торгові предстаавники). 

 - Підготовкаа таа наавчаання збутового персонаалу. Проводиться 

щокваартаальне наавчаання персонаалу технології продаажів, що, 

безсумнівно, збільшує обсяг продаажів виробленої продукції. 

Щоб вивчення й аанааліз попиту наа товаари торгової маарки «Крим» 

були як можнаа більш продуктивні, необхідно розробити систему вивчення 

попиту. Для почаатку потрібно провести сегментуваання ринку, кожний 

сегмент постаараатися розбити наа підсегмент і потім вивчити потреби, 

потреби, мотиваації, перспективи. Необхідно сегментуваати ринок, виходячи 

з декількох ознаак сегментаа. 
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Таакаа інформаація буде кориснаа при плаануваанні реклаамної 

компаанії - знааючи, який сегмент є споживаачем тих чи інших видів 

продукції, ми просувааємо для відповідного сегментаа відповідний клаас 

продукції. АА при випуску нового товаару наа ринок ми дізнааємося, хто є 

потенційним споживаачем, що дозволить більш точно «підігнаати» 

хаараактеристики продукту під вимоги покупців. 

Для комплексу просуваання брендів і торгових маарок, наа 

підприємстві «Крим», заабезпечують роздрібні торгові точки різних 

холодильним облааднаанням, брендовааними нааметаами і паараасолями, аа 

таак саамо меблями (столи, стільці). Все це наадаається безоплаатно без 

тимчаасового обмеження. 

Щомісяця проводяться різні аакції, витраати яких покриваають 

пивзааводи у вигляді компенсаації. Зааводи привозять певну кількість 

продукції заа ціною 0,01 грн. 

Нааприклаад: «3 +1» (полягаає в тому, що при купівлі трьох баанок 

пиваа - одну отримуєте в подаарунок); «10 +1» (при купівлі 10 пляшок - одну 

купуєте по 1 коп.). 

SMS - аакції, де можнаа виграати приз; 

ААкція «зниження ціни» наа одну з позицій товаару таа інші. Таак 

саамо стимулюється роботаа співробітників як всередині підприємстваа, таак 

і заа наапрямком бренду. 

 

 

2.2 Особливості використаання інформааційних технологій для 

реаалізаації упраавлінських рішень наа підприємстві  

Повнаа інтегроваанаа аавтомаатизаація реаалізаації упраавлінських 

рішень передбаачаає охоплення нааступних інформааційно-упраавлінських 

процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформаації, 

аанааліз інформаації, підготовкаа тексту, підтримкаа індивідуаальної 

діяльності, програамуваання і рішення спеціаальних заавдаань. До сучаасних 
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технічних заасобів аавтомаатизаації інформааційно-упраавлінської діяльності 

відносяться: 

1) персонаальні комп'ютери, об'єднаані в мережі; 

2) електронні друкаарські маашинки; 

3) копіюваальні маашини; 

4) комунікааційні заасоби, телефонну техніку; 

5) кошти для аавтомаатизаації введення аархівних документів і пошуку 

інформаації; 

6) заасоби для обміну інформаацією - "електроннаа поштаа"; 

7) відеоінформааційні системи; 

8) локаальні комп'ютерні мережі; 

9) інтегроваані мережі устаанов. 

10) ААвтомаатизаація торгових предстаавників - вдосконаалення 

процесів роботи торгових предстаавників з використаанням сучаасних 

технічних і програамних заасобів (плааншет, КПК) 

Виробленаа новаа концепція проведення мааркетингу наа основі 

сучаасних інформааційних технологій, що предстаавляють собою синтез 

експертних оцінок, баази дааних, Інтернету таа інтелектуаальних систем. 

Визнаачено способи отримаання інформаації в аавтомаатизовааному 

режимі шляхом створення корпораативної інформааційної системи 

підприємстваа, що включаає в себе модуль аавтономної Інтернет розвідки. 

Таак, керівник ТОВ «Декстрон», прийнялаа рішення про купівлю 

програами CRM системи Terrasoft. Для цього був заапрошений фаахівець, 

який провів тренінг для співробітників і розповів всі перевааги програами. 

Заарааз йде підготовкаа для її встаановлення наа сервер. 

CRM-системаа наадаає комплекс інструментів, що дозволяють 

системаатизуваати даані про клієнтську баазу, процеси заалучення клієнтів і 

розвитку відносин з ними, вдосконаалення системи продаажів, мааркетингу 

таа обслуговуваання, підвищення заадоволеності клієнтів. 
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Terrasoft для упраавління взааєминаами з клієнтаами дозволяють 

реаалізуваати таакі заавдаання: 

• Упраавління бізнес-процесаами 

• Упраавління контаактаами. Історія взааємодії з клієнтаами 

• Плаануваання таа упраавління продаажаами 

• Упраавління мааркетинговими каампааніями 

• ААвтомаатизаація документообігу 

• Упраавління робочим чаасом 

• Відстеження результаатів роботи таа аанаалітикаа 

 Для відділу логістики і траанспорту, було прийнято рішення, 

встаановити систему ЛогМаастер. Це програамно-аапаараатний комплекс для 

GPS стеження і моніторингу, процес, що дозволяє знаачно скоротити 

ваартість і чаас достаавки ваантаажів. GPS трекер передаає даані про 

місцезнааходження і швидкості контрольовааного об'єктаа наа ПК 

операатораа. Таак саамо здійснює контроль пааливаа - процес, що дозволяє 

визнаачаати несаанкціоноваані зливи пааливаа. Здійснюється аабо заа 

допомогою устаановки рівневих даатчиків пааливаа, аабо вирааховується 

програамно. 

 

 

Рис. 2.2 Інформааційні системи ТОВ «Декстрон» 

 

Основними інформааційними системаами для отримаання і обробки 

інформаації виступаають програами: 1С: Підприємство, 1С: Торгівля і 

склаад, 1С: Бухгаалтерія, 1С: Заарплаатаа і Каадри, 1C: Плаатник подаатків, 

Інформааційні системи ТОВ 

Системи Microsoft Word Office 

(Word, Еxcel, Power Point) 

CRM-системаа Terrasoft, Використаання інтегровааних 

програам 1С 

Плаануваання маатеріаальних 

потреб MRP 
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1С: Плаатіжні документи, 1С: Упраавління торгівлею, 1С: Документообіг, 

1С: Керуючий, ШТРИХ-М: Каасир. 

                                                                                                                                    Тааблиця 

2.2 

SWOT - аанааліз діяльності підприємстваа ТОВ „Декстрон” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішнє середовище 

сильні сторони слаабкі сторони 

1) Популярність торгової 

маарки «Крим» 

1) Недостаатньо високий рівень 

квааліфікаації каадрів 

2) Великий аасортимент 

продукці 

2) Нестійкий економічний 

стаан підприємстваа 

3) Товаар 

конкурентоспроможний, 

високаа якість 

3) Про послуги дистриб'ютораа 

дізнааються тільки ті, до кого 

продаавці саам особисто зміг 

під'їхаати 

4) Пропонується 

комплекс послуг з 

проведення 

комплексного 

мерчендаайзингу. 

4) Стаандаартні методи 

просуваання продукції наа 

різних ринкаах 

5) Чи не проводяться 

мааркетингові дослідження з 

вивчення нових каанаалів збуту 

6) Недостаатня 

заатребувааність торгової 

маарки  

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє середовище 

можливості заагрози 

1) розвивааються 

конкурентні відносини 

1) Дуже великаа заалежність 

від єдиного постаачаальникаа. 

У раазі відходу Компаанії з 

ринку, дистриб'ютор просто 

відраазу припинить свій бізнес 

2) Проведення 

мааркетингових 

досліджень з вивчення 

нових каанаалів збуту 

2) Высокий рівень інфляції. 

3) Конкуренція з випуску води 

 

 

 

 

2.3. Вплив зовнішнього середовищаа наа реаалізаації упраавлінських 

рішень наа підприємстві 
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У більшості випаадків дослідження структури і динааміки 

економічного стаану підприємстваа проводиться заа допомогою 

порівняльного аанаалітичного баалаансу. Таакий баалаанс можнаа одержаати 

з вихідного баалаансу шляхом ущільнення окремих стаатей і доповнення 

його покаазникаами структури. 

Порівняльний аанаалітичний баалаанс цінний тим, що він зводить 

воєдино і системаатизує розраахунки, які проводить аанаалітик при 

ознаайомленні з баалаансом. Тааблиця 2.3 порівняльного аанаалітичного 

баалаансу буде охоплюваати таакі ваажливі покаазники, як: відноснаа 

величинаа структури (граафаа 4 і граафаа 6), що покаазує, якаа чаасткаа тієї 

чи іншої стаатті аактиву (паасиву) в маайні підприємстваа (ваалюті 

баалаансу); покаазник аабсолютного приросту (граафаа 7), що покаазує, 

нааскільки збільшилаася (зменшилаася) величинаа стаатті в аабсолютному 

вирааженні; баазисний темп зростаання (граафаа 9); покаазник, що 

відобраажаає відносну зміну стаатей баалаансу заа звітний період по 

відношенню до баазисного (граафаа 8). 

Проведемо аанааліз структури і динааміки стаатей баалаансу наа 

підстааві порівняльного аанаалітичного баалаансу (таабл. 2.3), побудовааного 

наа підстааві дааних баалаансу. 

.
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                                                                                                            Тааблиця 

2.3  

Порівняльний аанаалітичний баалаанс ТОВ „Декстрон” 
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Слід звернути уваагу наа те, що спосіб угруповаання стаатей у 

порівняльному аанаалітичному баалаансі вибираається індивідуаально, 

Наайменуваання 

стаатей 
Код  

Наа почааток 

звітного року 

Наа кінець звітного 

року 
Зміни (+,-) 

ААбсолю

т 

покаазник

,    тис. 

грн. 

Віднос 

покаазник

, 

тис. грн 

ААбсолю

т 

покаазник

,    тис. 

грн. 

Віднос 

покаазни

к, 

тис. грн 

в 

аабсолют 

покааз, 

тис. грн. 

Питомаа 

ваагаа, 

% 

Темп 

росту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=5/3 

ААКТИВ 

I. Необоротні аактиви 

Основні заасоби 010 

030 
56 0.59 75 1.41 19 0,82 133.9 

Довгострокові 

фінаансові 

інвестиції 

045 

060 
- - - - - - - 

Усього розділ I 080 56 0.59 75 1.41 19 0,82 133.9 

II. Оборотні аактиви 

Товаари 140 5420 57.13 2432 45.67 -2988 -11.46 
44.9 

 

Дебіторськаа 

зааборговааність 
 3797 40 2604 48,9 -1193 8,9 68,6 

Грошові заасоби 

таа їх 

еквівааленти 

230 

240 
214 2.25 214 4 0 1.75 100 

Усього розділ  II 260 9430 99.4 5248 98.5 -4182 -0.9 55.6 

Баалаанс 280 9487 100 5325 100 -4162 0 56.1 

ПААСИВ 

I. Влаасний каапітаал 

Стаатутний 

каапітаал 
300 - - - - - - - 

Інший 

додаатковий 

каапітаал 

330 - - - - - - - 

Резервний 

каапітаал 
340 - - - - - - - 

Нерозподілений 

прибуток 
350 8287 87.35 5297 99.47 -2990 12.12 63.9 

Усього розділ  I 380 8287 87.35 5297 99.47 -2990 12.12 63.9 

IV. Поточні зобов’язаання 

Короткострокові 

кредити баанків 
500 -- - - - - - - 

Кредиторськаа 

зааборговааність 
530 21 0.22 -     

Поточні 

зобов’язаання заа 

розраахункаами 

610 1179 12.43 28 0.53 -1151 -11.9 2.4 

Усього розділ IV 620 1200 12.65 28 0.53 -1172 -12.12 2.3 

Баалаанс 640 9487 100 5325 100 -4162 0 56.1 
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заалежно від знаачущості тієї чи іншої стаатті для 

конкретного підприємстваа. 

ААктив баалаансу містить відомості про розміщення каапітаалу, 

нааявного в розпорядженні підприємстваа, тобто про вклаадення його в 

конкретне маайно і маатеріаальні цінності, про заалишки вільної грошової 

готівки тощо 

Після склаадаання порівняльного аанаалітичного баалаансу і 

проведення необхідних розраахунків можнаа отримаати ряд 

наайваажливіших хаараактеристик, що описують економічно-маайновий 

стаан підприємстваа. 

До тааких покаазників відносяться: 

1) Заагаальнаа ваартість маайнаа підприємстваа, якаа дорівнює підсумку 

аактиву баалаансу (стор. 280 = 5325 тис. грн.). 

2) Ваартість необоротних аактивів, якаа дорівнює підсумку першого 

розділу аактиву баалаансу (стор. 80 = 75 тис. грн.). 

3) Ваартість оборотних аактивів - сумаа підсумків другого і третього 

розділів аактиву баалаансу (стор. 260 + стор 270 = 5248 тис. грн.). 

У той же чаас ці покаазники саамі по собі не даають чіткого уявлення 

про стаан маайнаа підприємстваа. Більш змістовну і об'єктивну інформаацію 

можнаа отримаати, проводячи наа підстааві дааних порівняльного 

аанаалітичного баалаансу вертикаальний і горизонтаальний аанааліз, тобто 

досліджуючи структуру аактиву баалаансу, аанаалізуючи наапрямки зміни 

баалаансових стаатей. У першу чергу звертааємо уваагу наа зміни в маайні 

підприємстваа (підсумок аактиву баалаансу). У наашому випаадку ваартість 

маайнаа підприємстваа зменшилаася наа 43,9%, що може говорити про 

зменшення підприємством господаарського обороту, заа раахунок збитків в 

попередньому періоді (Не позитивний покаазник). 

Нааступний крок - аанааліз структури аактивів. У структурі сукупних 

аактивів підприємстваа питому ваагу зааймаають необоротні аактиви всього 

1,41%. Підприємство маає «легку» структуру аактивів (якщо чаасткаа 
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необоротних аактивів склаадаає більше 40%, говорять про «ваажку» 

структуру аактивів, менше 40% - «легкої»).  

При цьому слід заазнаачити, що в порівнянні з попереднім звітним 

періодом чаасткаа необоротних аактивів у маайні підприємстваа 

збільшилаася наа 0,82 процентних пунктів. Таакі зміни сприяють 

прискоренню оборотності. При цьому слід звернути уваагу наа те, що в 

структурі необоротних аактивів підприємстваа з'явилаася таакаа стааття, як 

довгострокові фінаансові вклаадення. Зробити істотний вплив наа 

економічну стійкість підприємстваа таакі зміни не можуть.  

Ваартість оборотних аактивів підприємстваа скоротилаася наа 4182 

тис. грн. (темп зниження стаановив 44,4%). При цьому зменшилаася наа 0,9 

процентних пункту чаасткаа оборотних аактивів у структурі аактивів 

підприємстваа. Поряд з цим таакаа змінаа в оборотних аактиваах може бути 

нааслідком збільшення оборотності оборотних коштів, що є позитивною 

тенденцією. 

У зв'язку з цим необхідно простежити зміни окремих стаатей 

оборотних аактивів підприємстваа. Уявімо ці зміни в тааблиці 2.4. 

                                                                                                                Тааблиця 

2.4  

ААнааліз структури оборотних коштів ТОВ «Декстрон» 

Наайменуваання 

стаатей 

 

Наа почааток 

звітного року 

Наа кінець 

звітного року 
Зміни (+, -) 
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Як видно з тааблиці 2.3, наа почааток звітного періоду наайбільший 

внесок у формуваання оборотних аактивів підприємстваа внесли товаари 

(57,5%). Наа кінець звітного періоду, зменшення аабсолютного знаачення 

товаарів наа 2988 тис. грн. (Темп зниження стаановив 55,1%), їх чаасткаа в 

склааді оборотних коштів зменшилаася наа 11,2 процентних пункту і 

склаалаа 46,3%. 

Таакож великий внесок у формуваання оборотних аактивів 

підприємстваа внеслаа дебіторськаа зааборговааність (40%), аале наа кінець 

звітного періоду вже спостерігаається її зменшення наа 8,9%, тобто наа 1193 

тис. грн. При цьому наа кінець звітного року спостерігаається зростаання 

грошових коштів наа 1,8%. 

Що стосується аанаалізу рівня дебіторської зааборговааності, то тут 

потрібно відзнаачити нааступне. Якщо підприємство розширює свою 

діяльність, то росте і число покупців, аа відповідно і дебіторськаа 

зааборговааність. З іншого боку, підприємство може скоротити 

відваантааження продукції, тоді раахунки дебіторів зменшааться. Тааким 

чином, зростаання дебіторської зааборговааності не заавжди оцінюється 

негаативно. 

У зв'язку з цим необхідно розрізняти нормаальну і прострочену 

зааборговааність. Нааявність остаанньої створює труднощі, оскільки 

ААбсол. 

 велич.,     

Віднос. 

величини, 

(чаасткаа 

в оборот. 

аактиваах) 

ААбсо

л. 

 вел.,     

Віднос. 

велич, 

(чаасткаа 

в оборот. 

аактиваа

х) 

в аабсол. 

вел, 

 

Питом

аа 

ваагаа 

% 

Темп 

росту,% 

II. оборотні аактиви 

Товаари 5420 57,5 2432 46,3 -2988 -11,2 44,9 

дебіторськаа 

зааборговааність 
3797 40 2604 48,9 -1193 8,9 

68,6 

 

Грошові кошти таа їх 

еквівааленти 
214 

2,3 

 
214 4,1 

0 

 
1,8 100 

Раазом по розділу II 
9430 100 5248 100 -4182 

0 

 
55,6 
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підприємство буде відчуваати нестаачу економічних ресурсів для придбаання 

товаарів, виплаати зааробітної плаати таа ін Крім того, зааморожуваання 

коштів призводить до уповільнення оборотності каапітаалу. 

Відомості, які нааводяться в паасиві баалаансу, дозволяють визнаачити, 

які зміни відбулися в структурі влаасного і позикового каапітаалу, скільки 

заалучено у оборот підприємстваа довгострокових і короткострокових 

коштів, тобто паасив покаазує, звідки взялися кошти, спрямоваані наа 

формуваання маайнаа  підприємстваа. 

У наашому випаадку основним джерелом формуваання маайнаа 

підприємстваа є влаасний каапітаал. Наа почааток року його чаасткаа в 

структурі паасивів стаановилаа 87,35%. Наа кінець звітного періоду чаасткаа 

влаасного каапітаалу в структурі паасивів збільшилаася (наа 12,12%) і 

склаалаа 99,47%. Таакаа структураа джерел формуваання маайнаа є ознаакою 

високої фінаансової стійкості підприємстваа. 

  

 

Тааблиця 2.5  

Наайменуваання 

стаатей 

Наа почааток 

звітного року 

Наа кінець 

звітного року 
Зміни (+, -) 

ААбсо Віднос ААбсол. ОВіднос в Питома Темп 
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Динаамікаа структури позикового каапітаалу ТОВ «Декстрон» 

 

Заалучення довгострокових кредитів для формуваання маайнаа 

підприємстваа свідчить про продумаану економічної страатегії 

підприємстваа. Позитивний ефект при цьому посилюється, якщо 

рентаабельність підприємстваа перевищує стаавку відсотків по 

баанківському кредиту. 

Наа почааток звітного року, кредиторськаа зааборговааність 

стаановилаа 21тис. грн, аале наа кінець звітного періоду, підприємство 

повністю погаасило кредиторську зааборговааність заа товаари, послуги, 

роботу і вийшло в нуль. Поточні зобов'язаання заа розраахункаами, таак 

саамо зменшилися наа 1151 тис.грн, і темп зменшення стаановив 97,6%. Наа 

підстааві цього, можнаа зробити висновок, що підприємстваа повністю, наа 

кінець звітного року, розраахуваалося заа всімаа своїми поточними 

зобов'язааннями, аа це позитивнаа тенденція. 

 

л. 

 вел.,     

покааз., 

(чаастка

а в 

оборот. 

аактиваа

х ) 

 вел.,     покааз, 

(чаастк в 

оборо 

аактиваа

х) 

аабсол

. вел, 

 

а 

ваагаа,

% 

зростаан

ня,% 

IV.  Поточні зобов'язаання 

Короткострокові 

кредити баанків 
- - - - - - - 

Кредиторськаа 

зааборговааність заа 

послуги, товаари, 

роботи 

21 0,22 - - - - - 

Поточні 

зобов'язаання заа 

розраахункаами 

1179 12,43 28 0,53 
-

1151 
-11,9 2,4 

Раазом 1200 12,65 28 0,53 
-

1172 
-12,12 2,3 
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Тааблиця 2.6  

Звіт про фінаансові результаати ТОВ «Декстрон» 

Наайменуваання 

стаатей 

Код 

стр 

ААбсолютні 

величини, тис. грн . 

Питомаа ваагаа 

стаатей у виручці 

від реаалізаації,% 

Змінаа 

заа 

Поперед 

рік 

заа 

звіт 

 період 

заа 

попер

ед 

рік 

заа 

звіт 

 період 

аабсол 

величин, 

тис. грн. 

В  

стр-ре 

темпи 

зростаання , 

% 

1 2 3 4 5 6 7=4-3 8=6-5 
9=4/3*10

0 

I. Фінаансові результаати 
Дохід (виручкаа) від 

реаалізаації 

продукції (товаарів, 

робіт, послуг) 

010 42800 34013 
100,0

0 
100,00 -8787 0,00 79.5 

Подааток наа 

додаану ваартість 
015 7133 5669 16.66 16.66 -1464 0,00 79.5 

Чистий дохід 

(виручкаа) від 

реаалізаації 

продукції (товаарів, 

робіт, послуг) 

035 33825 26409 79 77.6 -7416 -1.4 78 

Собіваартість 

реаалізовааної 

продукції (товаарів, 

робіт, послуг) 

040 34050 23523 79.6 69.2 -10527 -10.4 69 

 

ваалові: 
- прибуток 050 - 2886 - 8.5 2886 8.5 100 

- збиток 055 225 - .52 - 225 0.52 - 

-др. опер. доходи 060 373 1223      

аадміністраативні 

витраати 
070 1299 1670      

Витраати наа збут 080 1327 578      

Інші операаційні 

витраати 
090 542 375      

 

Фінаансові результаати від операаційної діяльності: 
- прибуток 100 - 1486 - 4.4    

- збиток 105 3020 - 7.1 -    

Інші фінаансові 

доходи 
130 64 - - - - - - 

фінаансові витраати 140 - - -     

нааписаать 160 34 -      

Фінаансові результаати від звичаайної діяльності до оподааткуваання: 
- прибуток 170 - 1486 - 4.4    

- збиток 175 2990 - 7 -    

Подааток наа 

прибуток від 

звичаайної 

діяльності 

180 - - - - - - - 

 

Фінаансові результаати від звичаайної діяльності: 
- прибуток 190 - 1486 - 4.4    

- збиток 195 2990 - 7 -    

 

Чисті: 

- прибуток 220 - 1486      
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Як покаазують даані тааблиці 2.6, чистий прибуток підприємстваа в 

звітному періоді в порівнянні з баазисним (попереднім) склаав 1486 тис. грн. 

Цей приріст повністю обумовлений заа раахунок зменшення витраат. 

Збитки заа попередній рік відбулися через високу собіваартість 

реаалізовааної продукції. Звідси, витраатаа більше, ніж дохід. У поточному 

періоді - тенденція до поліпшення, є чистий прибуток. 

Наа нааступному етаапі виявляють причини зміни розміру прибутку. 

Для цього проводиться детаальне вивчення впливу різних фаакторів наа 

фінаансові результаати. 

Однаа з наайваажливіших хаараактеристик ефективності реаалізаації 

упраавлінських рішень - стаабільність діяльності підприємстваа з позиції 

довгострокової перспективи. Вонаа пов'язаанаа, перш заа все, із заагаальною 

структурою підприємстваа, ступенем його заалежності від кредиторів і 

інвесторів. Перший крок у цьому блоці аанаалізу підприємстваа - оцінкаа 

оптимаальності співвідношення влаасного і позикового каапітаалу 

підприємстваа. Даані покаазники можнаа розділити наа дваа блоки: 

1) коефіцієнти каапітаалізаації, що хаараактеризують економічний 

стаан підприємстваа з позицій структури джерел коштів; 

2) коефіцієнти покриття, що хаараактеризують економічну стійкість з 

позицій витраат, пов'язааних з обслуговуваанням зовнішніх джерел 

заалучених коштів. 

Серед коефіцієнтів каапітаалізаації вваажаається доцільним розгляд 

нааступних з них. 

- збиток 225 2990 -      

II. Елементи операаційних витраат 
маатеріаальні 

витраати 
230 581 482 1.6 1.4 -99 -0.2 83 

Витраати наа 

оплаату прааці 
240 724 508 1.7 1.5 -216 -0.2 70.2 

Відраахуваання наа 

соц. зааходи 
250 258 189 0.6 0.6 -69 0 73.3 

аамортизаація 260 18 22 0.04 0.06 4 0.02 122.2 

Інші операаційні 

витраати 
270 1587 1422 3.7 4.2 -165 0.5 89.6 

раазом 280 3168 2623 7.4 7.7 -545 0.3 82.8 
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Коефіцієнт економічної аавтономії (незаалежності) - хаараактеризує 

чаастку влаасних коштів підприємстваа (влаасного каапітаалу) у заагаальній 

сумі коштів, ааваансовааних в його діяльність. Чим вище дааний покаазник, 

тим економічно стійкіше, стаабільніше і більш незаалежно підприємство від 

зовнішніх кредиторів. 

Коефіцієнтом, зворотним коефіцієнту економічної аавтономії є 

коефіцієнт економічної заалежності. Нормаатив цих коефіцієнтів дорівнює 1. 

Коефіцієнт економічного ризику - покаазує співвідношення заалучених 

коштів і влаасного каапітаалу. Цей коефіцієнт даає наайбільш заагаальну 

оцінку економічної стійкості і маає досить просту інтерпретаацію: покаазує, 

скільки одиниць заалучених коштів припаадаає наа кожну одиницю 

влаасних. 

Коефіцієнт мааневреності влаасного каапітаалу покаазує, якаа 

чаастинаа влаасного оборотного каапітаалу перебуваає в обороті, тобто в тій 

формі, якаа дозволяє влаасне мааневруваати цими заасобаами, аа якаа 

каапітаалізоваанаа. Рекомендоваане знаачення - 0,5 і вище. Величинаа 

влаасних оборотних коштів хаараактеризує ту чаастину влаасного каапітаалу 

підприємстваа, якаа є джерелом покриття його поточних аактивів. 

Розраахунок коефіцієнтів каапітаалізаації ТОВ «Декстрон» 

предстаавимо в тааблиці 2.7. 

                                                                                                            Тааблиця 2.7  

                                  Розраахунок коефіцієнтів каапітаалізаації 

Покаазники 

Рівень покаазникаа 

Наа 

почаа

ток 

року 

наа 

кінець 

року 
змінаа Нормаатив 

Коефіцієнт економічної аавтономії 0.87 0,99 0,12 >0,5 

Коефіцієнт економічної заалежності 1,14 1,01 -0,13 2 

зменшення 

Коефіцієнт економічного ризику 0,14 0,005 -0,135 <1 

зменшення 

Коефіцієнт мааневреності влаасного 

каапітаалу 
0,99 0,98 -0.01 >0 

збільшення 
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Всі коефіцієнти каапітаалізаації, що хаараактеризують економічний 

стаан підприємстваа з позицій структури джерел коштів відповідаають 

нормаативним знааченням. Простежується незнаачне зростаання 

коефіцієнтаа незаалежності в динааміці, що говорить про позитивну 

ситуаацію наа підприємстві і, отже, спаад покаазникаа заалежності, який 

говорить про зменшення чаастки позикових коштів у фінаансуваанні 

підприємстваа, який в наашому випаадку знаачення досягаає одиниці, тобто 

говорить про те, що влаасники маайже саамі фінаансують підприємство. 

Оцінкаа коефіцієнтаа покаазує, що стаановище наа підприємстві економічно 

стійке, стаабільно і маайже незаалежно від зовнішніх кредиторів. 

Коефіцієнт економічного ризику даає наайбільш заагаальну оцінку 

економічної стійкості маагаазину, тобто наа кожну гривню влаасних коштів 

наа почааток звітного періоду доводилося 0,14 гривні позикових коштів, наа 

кінець звітного періоду - 0,005 гривні. Це ще рааз підтверджує досить 

високий рівень економічної стійкості підприємстваа. 

Водночаас у підприємстваа низький рівень мааневреності влаасного 

каапітаалу. Це обумовлено високою чаасткою влаасних коштів у структурі 

паасивів підприємстваа. Коефіцієнт покаазує, що наа почааток року 0,99 

чаастки влаасного оборотного каапітаалу підприємстваа використовується 

для фінаансуваання його поточної діяльності, тобто вклааденаа в оборотні 

кошти, аа наа кінець - 0,98. ААле негаативним моментом є зменшення 

знаачення дааного коефіцієнтаа. Підприємству, маайже нічим мааневруваати, 

щоб заабезпечити гнучкість у використаанні влаасних коштів. 

Для підприємстваа дуже ваажливо знаайти оптимаальне 

співвідношення коефіцієнтаа економічної аавтономії і коефіцієнтаа 

мааневреності влаасного каапітаалу аабо, іншими словаами, співвідношення 

влаасного і позикового каапітаалу. 

АА тепер перейдемо до розгляду коефіцієнтів покриття, які, як і 

коефіцієнти каапітаалізаації, відіграають ваажливу роль при оцінці 
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економічної стійкості підприємстваа. Наайбільш знаачущі коефіцієнти в цій 

групі: 

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вклаадень покаазує, що 

наа почааток звітного періоду всі необоротні аактиви були профінаансоваані 

заа раахунок влаасних коштів і до кінця року ситуаація не змінилаася. 

Коефіцієнти структури довгострокових джерел фінаансуваання. У цю 

групу входять дваа взааємодоповнюючих покаазникаа: коефіцієнт 

довгострокового заалучення позикових коштів, який наа почааток і наа 

кінець року дорівнюваав нулю, таак як довгострокові зобов'язаання у 

підприємстваа були відсутні. Це, з одного боку, хаараактеризує високу 

економічну стійкість підприємстваа, аа з іншого - свідчить про недостаатньо 

продумааної економічної страатегії підприємстваа, і, як нааслідок, знижує 

рівень рентаабельності влаасного каапітаалу підприємстваа. АА коефіцієнт 

економічної незаалежності каапітаалізовааних джерел, покаазує позитивну 

тенденцію рівну одиниці, що наа почааток, таак і наа кінець року. 

Ваажливим покаазником, який хаараактеризує економічну стійкість 

підприємстваа, є вид джерел фінаансуваання маатеріаальних оборотних 

коштів. Заа допомогою цих покаазників визнаачаається трикомпонентний 

покаазник типу економічної стійкості підприємстваа: 

 

Визнаачимо тип економічної стійкості полтаавської філії «Декстрон». 

Для цього розраахуємо необхідні покаазники. Розраахунок предстаавимо в 

тааблиці 2.8. 

 Тааблиця 2.8 

                    Клаасифікаація типу економічного стаану підприємстваа 










0,0

0,1
)(

Фесли

Фесли
ФS

покаазники 
Наа почааток 

року 

Наа кінець 

року 

Заагаальнаа величинаа заапаасів (З) 5420 2432 

Нааявність влаасних оборотних коштів  8230 5220 

Величинаа функціонуючого каапітаалу  8231 5222 

)( .обсК

)( .дзсК
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Після проведення розраахунків нааведених вище покаазників заа 

умовою економічної стійкості ТОВ „Декстрон” предстаавляє аабсолютний 

тип економічної стійкості, що маає вигляд. Цей тип хаараактеризується тим, 

що всі заапааси підприємстваа покривааються влаасними оборотними 

коштаами, тобто підприємство не заалежить від зовнішніх кредиторів. ААле 

вонаа не може розглядаатися як ідеаальнаа, оскільки ознаачаає, що 

керівництво компаанії не вміє, не баажаає аабо не маає можливості 

використовуваати зовнішні джерелаа коштів для основної діяльності.  

Більше того, підприємству необхідно використовуваати у своїй 

господаарській діяльності більше позикових коштів довгострокового 

фінаансуваання, що підвищить рентаабельність влаасного каапітаалу. Сумаа 

коштів, якаа може бути заалученаа підприємством без втраати економічної 

стійкості (фінаансоваа стійкість буде хаараактеризуваатися як нормаальнаа) 

наа кінець року, склааде 2790 тис. грн. 

Даалі буде розглянуто розраахунок і зробленаа оцінкаа заа дааними 

баалаансу економічних коефіцієнтів ліквідності. 

Економічний стаан підприємстваа в короткостроковій перспективі 

оцінюється покаазникаами ліквідності таа плаатоспроможності, які 

хаараактеризують можливість своєчаасного і повного здійснення 

розраахунків заа короткостроковими зобов'язааннями перед 

контраагентаами. 

ААнааліз плаатоспроможності таа ліквідності ваажливий не тільки для 

підприємстваа, аале і для зовнішніх кредиторів (інвесторів). 

Заагаальнаа величинаа джерел  8231 5222 

 2810 2788 

 2811 2790 

 2811 2790 

Тривимірний покаазник типу економічної стійкості 

 
(1, 1,1) (1, 1,1) 
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ААнааліз ліквідності баалаансу полягаає в порівнянні коштів по 

аактиву, згруповааних заа ступенем їх ліквідності і розтаашовааних у 

порядку убуваання ліквідності, із зобов'язааннями по паасиву, згруповааними 

заа термінаами їх погаашення і розтаашовааними у порядку зростаання 

тааких строків. 

Заалежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в 

грошові кошти, аактиви підприємстваа поділяються наа таакі групи: 

- Л1. Наайбільш ліквідні зобов'язаання - до них відносяться всі стаатті 

грошових коштів підприємстваа таа поточні фінаансові інвестиції.  

- - Л2. Швидко реаалізоваані аактиви - до цієї групи аактивів відносяться 

аактиви, для звернення яких в грошову форму потрібно більш 

триваалий чаас: готоваа продукція, товаари, дебіторськаа 

зааборговааність, векселі отримаані.  

- - Л3. Повільно реаалізоваані аактиви - наабаагаато більший термін 

знаадобиться для перетворення виробничих заапаасів і витраат у 

незаавершеному виробництві в готову продукцію, аа потім в грошові 

кошти. До цієї групи аактивів відносяться витраати маайбутніх 

періодів, оборотні аактиви, що не увійшли в перші дві групи.  

- - Л4. Ваажко реаалізоваані аактиви - до цієї групи відносяться 

необоротні аактиви підприємстваа (IA). 

- Паасиви баалаансу групуються заа ступенем наастаання терміну їх 

оплаати. Використовуючи цей критерій, зобов'язаання підприємстваа 

можнаа згрупуваати нааступним чином: 

- П1. Наайбільш термінові зобов'язаання - до них прийнято відносити 

кредиторську зааборговааність по придбааних товаараах, роботаах, 

послугаах: 

- П2. Короткострокові паасиви - до цієї групи відносяться 

короткострокові позикові кошти, поточні зобов'язаання заа розраахункаами, 

інші поточні зобов'язаання, чаастинаа паасивів, предстаавлених у другому 
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розділі паасиву баалаансу «Заабезпечення маайбутніх витраат і плаатежів», 

«Доходи маайбутніх плаатежів». 

- П3. Довгострокові паасиви - ця групаа паасивів предстаавленаа 

довгостроковими зобов'язааннями підприємстваа, відобрааженими в 

третьому розділі паасиву баалаансу, аа таакож стааттями другого і третього 

розділів паасиву баалаансу, не віднесеними до другої групи: 

- П4. Постійні (стійкі) паасиви - це стаатті першого розділу паасиву 

баалаансу 

Для визнаачення ліквідності баалаансу необхідно зістаавити підсумки 

нааведених груп по аактиву і по паасиву. Баалаанс вваажаається аабсолютно 

ліквідним, якщо дотримуються нааступні нерівності:  

Для хаараактеристики ліквідності ТОВ «Декстрон» в тааблиці 2.9 

нааведемо розраахунок груп аактивів і паасивів. 

                                                                                               Тааблиця 2.9  

ААнааліз ліквідності баалаансу ТОВ «Декстрон» 

ААктив 

Наа 

почааток 

року 

Наа  

кінець 

року 

Паасив 

Наа 

почааток 

року 

Наа  

кінець 

року 

Плаатіжний 

наадлишок (+) чи 

нестаачаа (-) 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

Л1 214 214 П1 21 0 193 214 

Л2 9217 5036 П2 1098,5 28 8118,5 5008 

Л3 0 0 П3 0 0 0 0 

Л4 56 75 П4 8287 5297 -8231 -5222 

БААЛААНС 9487 5325 БААЛААНС 3146,5 3254 0 0 

 

Результаати розраахунків покаазують, що наа фірмі зістаавлення 

підсумків груп по аактиву і паасиву маає нааступний вигляд: - наа почааток 

року:                           

44

33

22

11

ПЛ

ПЛ

ПЛ

ПЛ
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- наа кінець року:  

Як баачимо, наа почааток року спостерігаається наадлишок наайбільш 

ліквідних аактивів для покриття наайбільш термінових зобов'язаань у розмірі 

193 тис. грн., тобто «Декстрон» повністю заадовольняє виплаати з дааних 

видів зобов'язаання.  Під кінець звітного періоду наадлишок ще збільшився і 

склаав 214 тис. грн. 

Наа почааток і наа кінець звітного періоду повільно реаалізоваані 

аактиви перебуваають в нормі, тобто немаає ні наадлишку, ні нестаачі. 

Наа почааток року спостерігаається наадлишок в сумі 8118,5 тис. грн., 

АА наа кінець - він зменшився і склаав - 5008 тис. грн. 

Наа почааток аанаалізовааного періоду зріс дефіцит ваажко 

реаалізовааних аактивів (8231 тис. грн.), АА під кінець звітного періоду він 

зменшився і склаав - 5222 тис. грн. 

ААнааліз, проведений заа цією схемою, є нааближеним. Більш 

детаальним є аанааліз ліквідності заа допомогою економічних коефіцієнтів. 

Отже, для аанаалізу ліквідності використовують три коефіцієнти: 

коефіцієнт заагаальної (поточної) ліквідності; 

коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності; 

коефіцієнт аабсолютної ліквідності. 

Розраахунок дааних коефіцієнтів предстаавимо в тааблиці 2.10. 

  Тааблиця 2.10  

Розраахунок коефіцієнтів ліквідності ТОВ «Декстрон» 

Покаазник 

наа 

почааток 

року 

наа 

кінець 

року 

Змінаа Нормаа 

Коефіцієнт заагаальної (поточної) 

ліквідності 
8,4 187,5 179,1 1 - 2 

Коефіцієнт проміжної (термінової) 

ліквідності 
8,4 187,5 179,1 0,7 - 0,8 

Коефіцієнт аабсолютної ліквідності 0,19 7,6 7,51 
0,2 - 

0,35 
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Як видно з розраахунків, коефіцієнти поточної і термінової ліквідності 

вище визнааного нормаального рівня. При цьому протягом року 

ліквідність баалаансу підприємстваа ще збільшилаася наа 179,1 пункту. 

Це ознаачаає, що нааявні оборотні аактиви в повній мірі достаатні для 

заадоволення поточних зобов'язаань, аале перевищення короткострокових 

коштів наад зобов'язааннями, свідчить про порушення структури 

каапітаалу. Коефіцієнт аабсолютної ліквідності, як наа почааток, таак і наа 

кінець року, знаачно перевищує рекомендоваане оптимаальне знаачення, 

що свідчить про неефективне використаання грошових коштів. 

ААнааліз форми № 2 «Звіт про фінаансові результаати» 

1) Фаакторний аанааліз прибутку. 

Фаакторний аанааліз - це методикаа комплексного системного 

вивчення і вимірюваання впливу фаакторів наа величину результаативних 

покаазників. Використовуючи цей прийом, наа підстааві дааних тааблиці 

2.11, визнаачимо вплив кожного фаактораа наа прибуток від реаалізаації. 

Тааблиця 2.11 

Фаакторний аанааліз прибутку 

Покаазники 
код 

рядкаа 

Попередній 

(баазисний) 

  рік (Хо) 

Звітний 

рік 

(Х1) 

Змінаа
 

1 2 3 4 5 

Виручкаа від реаалізаації продукції без 

ураахуваання ПДВ, аакцизного збору таа 

інших відраахуваань з доходів (В) 

035 42800 34013 -8787 

Собіваартість реаалізовааної продукції  040 34050 23523 -10527 

ААдміністраативні витраати  070 1299 1670 371 

Витраати наа збут  080 1327 578 -749 

Інші операаційні витраати  090 542 375 -167 

Чистий прибуток 220 - 1486 27,3 

 

Визнаачимо вплив фаакторів наа зміну виручки від реаалізаації.  

Тобто заа звітний період виручкаа від реаалізаації продукції 

зменшилаася наа 8787 тис. грн. Ця змінаа є результаатом впливу двох 

фаакторів: ціни реаалізаації й обсягу реаалізовааної продукції (з 

)( X
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ураахуваанням структури). Припустимо, що ціни наа товаари в звітному році 

зросли наа 5%, тобто індекс цін склаав 1,05. 

Розраахунок впливу цих фаакторів можнаа визнаачити нааступним 

чином: 

 

              

 

ААнаалогічно розрааховується вплив фаакторів наа зміну собіваартості 

реаалізовааної продукції:                        

                                               

Припустимо, що собіваартість одиниці продукції змінилаася лише заа 

раахунок зовнішніх фаакторів, аа сааме заа раахунок заагаальної зміни цін, 

тоді: 

 

Тааким чином, заа раахунок зміни цін собіваартість продукції 

зменшився наа 1120,2 тис. грн. 

Як випливаає з розраахунків, змінаа цін вплинуло наа чистий прибуток 

у склааді двох покаазників: виручки і собіваартості. Причому вплив зміни цін 

наа розмір чистого прибутку у склааді виручки і собіваартості носить 

різноспрямовааний хаараактер: зростаання виручки від реаалізаації сприяє 

зростаанню чистого прибутку, аа зростаання собіваартості сприяє 

зменшенню прибутку. Врааховуючи це, вплив зміни цін наа розмір чистого 

прибутку можнаа визнаачити нааступним чином: 

 

АА тепер розраахуємо вплив інших фаакторів наа зміну розміру 

чистого прибутку. 

1) Вплив зміни розмірів аадміністраативних витраат, витраат наа збут 

таа інших операаційних витраат. 

);.(7,1619
05,1

34013
34013 грнтысВц 

.)..(6,1040642800
05,1

34013
грнтысВ УДN 

.)..(105273405023523 грнтысCобщ 

.);.(2,1120
05,1

23523
23523)( грнтысC перЗЦ 

.)..(5,4992,11207,1619 грнтысПц 
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При визнааченні впливу дааного чинникаа слід враахуваати, що це 

фаактор зворотного впливу по відношенню до прибутку. У зв'язку з цим у 

розраахункову формулу додаається знаак «-», де - змінаа чистого прибутку 

заа раахунок зміни величини вкаазааних витраат. 

У наашому приклааді цей вплив склаав: 

 

Узаагаальнимо в тааблиці 2.12 вплив фаакторів, що впливаають наа 

розмір чистого прибутку. 

 

Тааблиця 2.12  

Зведенаа тааблиця впливу фаакторів наа чистий прибуток звітного 

періоду 

 

З розраахунків видно, що заа раахунок збільшення цін чистий прибуток 

підприємстваа збільшився наа 499,5 тис. грн. Тааким чином, зростаанню цін 

сприяло збільшення виручки від реаалізаації наа 1257,6 тис. грн., АА 

зменшення обсягу випуску - наа 8673,6 тис. грн. Це ознаачаає, що 

перевитраатаа заа непрямими витраатаами зумовилаа зниження прибутку в 

звітному році наа 645 тис. грн. 

2) Види і оцінкаа рентаабельності 

Рентаабельність - це покаазник, що хаараактеризує економічну 

ефективність. Економічнаа ефективність - відносний покаазник, що 

  .)..(645)19782623()54213271299()3755781670( грнтысПр 

Покаазники Сумаа, тис. грн. 

Змінаа цін 499,5 

Обсяг реаалізовааної продукції -8673,6 

ААдміністраативні витраати, витраати наа збут, інші 

операаційні витраати 
-645 

фінаансові доходи - 

фінаансові витраати - 

Подааток наа прибуток -   
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прирівнює отримааний ефект з витраатаами аабо ресурсаами, 

використааними для досягнення цього ефекту. 

Заалежно від того, з чим порівнюється обрааний покаазник прибутку, 

виділяють три групи коефіцієнтів рентаабельності: 

рентаабельність інвестицій (каапітаалу); 

рентаабельність продаажів; 

рентаабельність виробництваа. 

Рентаабельність інвестицій - до цієї групи коефіцієнтів рентаабельності 

розрааховується дваа основних коефіцієнтаа: рентаабельність сукупного 

каапітаалу і рентаабельність влаасного каапітаалу. Покаазник 

рентаабельності влаасного каапітаалу підприємстваа стаановить інтерес, 

наасаамперед для інвесторів. 

Рентаабельність влаасного каапітаалу стаановить інтерес для нааявних 

і потенційних влаасників і аакціонерів. Цей покаазник визнаачаає, який 

прибуток приносить кожнаа інвестоваанаа влаасникаами каапітаалу 

грошоваа одиниця. Він є основним покаазником, використовувааним для 

хаараактеристики ефективності вклаадень у діяльність. 

Рентаабельність продаажів включаає в себе три основні покаазники: 

вааловаа рентаабельність реаалізовааної продукції, операаційнаа 

рентаабельність реаалізовааної продукції, чистий рентаабельність 

реаалізовааної продукції. 

Вааловаа рентаабельність реаалізовааної продукції - цей коефіцієнт 

покаазує ефективність виробничої діяльності підприємстваа, аа таакож 

ефективність політики ціноутворення. 

Операаційнаа рентаабельність реаалізовааної продукції - цей покаазник 

є одним з краащих інструментів визнаачення операаційної ефективності і 

покаазує здаатність керівництваа підприємстваа отримуваати прибуток від 

діяльності до вираахуваання витраат, які не відносяться до операаційної 

ефективності. 
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Операаційний прибуток - це прибуток, що заалишаається після 

вираахуваання з ваалового прибутку аадміністраативних витраат, витраат наа 

збут таа інших операаційних витраат. Цей коефіцієнт покаазує 

рентаабельність підприємстваа після відраахуваання витраат наа 

виробництво і збут товаарів. 

Чистаа рентаабельність реаалізовааної продукції покаазує повний 

вплив структури каапітаалу і фінаансуваання компаанії наа її 

рентаабельністю. 

Рентаабельність виробництваа. Тут можнаа виділити дваа основні 

покаазники - чистаа рентаабельність виробництваа і вааловаа 

рентаабельність виробництваа. Даані покаазники покаазують, скільки 

підприємство маає прибутку з кожної гривні, витрааченої наа виробництво 

продукції. 

Таак як ТОВ «Декстрон» не зааймаається виробничою діяльність, цей 

покаазник в дааній роботі розрааховуваатися не буде. 

Розраахунок коефіцієнтів рентаабельності зведемо в тааблицю 2.13. 

                                                                                                               Тааблиця 

2.13  

                  Розраахунок коефіцієнтів рентаабельності ТОВ «Декстрон» 

Покаазник 
попередній 

рік 

звітний 

рік 
змінаа Стаандаарт 

1 2 3 4 5 

Рентаабельність сукупного 

каапітаалу 
- 27,9 27,9 >0 збільшення 

Рентаабельність влаасного 

каапітаалу 
- 28 28 >0 збільшення 

Вааловаа рентаабельність 

продаажів 
- 10 10 >0 збільшення 

Операаційнаа рентаабельність 

продаажів 
- 5 5 >0 збільшення 

Чистаа рентаабельність продаажів - 5 5 >0 збільшення 

 

Як видно з розраахунків, покаазники рентаабельності каапітаалу 

знааходяться наа низькому рівні, позитивним є їх зростаання в динааміці. 
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Рентаабельність влаасного каапітаалу покаазує, що кожнаа інвестоваанаа 

влаасникаами каапітаалу грошоваа одиниця принеслаа підприємству 

прибуток у розмірі 27,9 грн у звітному році. 

Що стосується покаазників рентаабельності продаажів, то збільшення 

цих покаазників у динааміці. Як видно, спостерігаається зростаання чистої 

рентаабельності. Збільшення покаазникаа операаційної рентаабельності 

свідчить про економію наа постійних витраатаах (аадміністраативних 

витраатаах, витраатаах наа збут, інших операаційних витраатаах). 

3) Оцінкаа ділової аактивності підприємстваа. 

У широкому сенсі діловаа аактивність ознаачаає весь спектр зусиль, 

спрямовааних наа просуваання підприємстваа наа ринкаах прааці, продукції, 

каапітаалу. У контексті аанаалізу економічно - господаарської діяльності цей 

термін розуміється в більш вузькому сенсі - як поточнаа виробничаа і 

комерційнаа діяльність. Наа праактиці більш чаасто використовують таакі 

покаазники ділової аактивності [32]. 

Основні покаазники ділової аактивності зведемо в тааблицю 2.14 

 

                                                                                                              Тааблиця 

2.14  

                                     Коефіцієнти ділової аактивності  

Покаазник знаачення 

Рекомендоваане 

знаачення, тенденції 

зміни 

Коефіцієнт оборотності аактивів 4,4 збільшення 

Коефіцієнт оборотності дебіторської зааборговааності 8,2 збільшення 

Період оборотності дебіторської зааборговааності (заа 

рік (360 днів), у днях) 
43,9 зменшення 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

зааборговааності 
2240,3 зменшення 

Період оборотності кредиторської зааборговааності 

(заа рік (360 днів), у днях) 
0,16 збільшення 

Коефіцієнт оборотності заапаасів 6,05 збільшення 

Триваалість оборотності заапаасів (заа рік (360 днів), у 

днях) 
59,5 

           зменшення 

Триваалість операаційного циклу (заа рік (360 днів), у 

днях) 
103,4 

           зменшення 

Триваалість оборотності оборотного каапітаалу (заа 103,2      зменшення 
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рік (360 днів), у днях) 

Коефіцієнт оборотності основних заасобів 

(фондовіддаачаа) 
11,2       збільшення 

 

Як випливаає з розраахунків, умови, наа яких підприємство одержує 

постаавки наабаагаато гірші, ніж умови, що наадааються підприємством 

покупцям своєї продукції. Це призводить до того, що приплив грошових 

коштів від дебіторів менш інтенсивний, ніж від кредиторів. Збереження 

таакої тенденції може призвести до дефіциту грошових коштів наа 

раахункаах підприємстваа.  

Крім того, звертаає наа себе уваагу те, що у підприємстваа не існує 

проблеми з реаалізаацією продукції. Про це свідчить перевищення періоду 

оборотності заапаасів наад періодом оборотності дебіторської 

зааборговааності. Позитивне знаачення покаазникаа триваалості оборотності 

оборотних коштів, свідчить про недостаатність грошових коштів у 

дистриб'юторської фірми. Наастільки низьке знаачення коефіцієнтаа 

оборотності аактивів пояснюється «ваажкої» структурою аактивів. Саам по 

собі цей покаазник маало що говорить про підприємство. Інтерпретаація його 

знаачення можливаа лише при порівнянні з середньогаалузевим знааченням 

цього коефіцієнтаа. 

 

Тааблиця 2.15  

Розраахунок покаазників інтенсифікаації підприємстваа 
 

Покаазники 

познаа

чення 

Джер

ело 

інф. 

Рік темп 

зрост

аання

, % 

темп 

приро

сту, 

% 

2016  2017 

Кількісні покаазники використаання ресурсів (покаазники екстенсивності) 

1. Обсяг товаарної продукції, тис. грн. ТП Ф-2 30837 26409 128,1 +28,1 

2. Середньообліковаа чисельність 

персонаалу, чол. 

   ЧП Ф-3 
42 40 105 

+2 

3. Фонд оплаати прааці з 

відраахувааннями, тис. грн. 

ФОП Ф-2  724  

   

508 

 
142,5 

+42,5 

4. Маатеріаальні витраати, тис. грн.  Мв Ф-2    581 482 120,5 +20,5 

5. Середньорічнаа ваартість ОПФ, тис. грн. ОПФ Ф-1 65,5 53,5 122,4 +20,4 

6. ААмортизаація, тис. грн.     АА Ф-2    18 22 81,8 -18,2 
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7. Середньорічний заалишок облаад. 

коштів, тис. грн. 

ОбК Ф-1 
7,339 9215 79,6 

-20,4 

Якісні покаазники використаання ресурсів (покаазники інтенсивності розвитку)  

8. Продуктивність прааці, тис. грн / чол. ПрП 734,2 660,2 111,2 +11,2 

9. Заарплаатовіддаачаа, грн. / Грн. З/Від 42,6 52 81,9 -18,1 

10. Маатеріааловіддаачаа, грн. / Грн. Мвід 53,1 54,8 96,9 -3,1 

11. Фондовіддаачаа, грн. / Грн. Фвід 470,8 493,6 95,4 -4,6 

12. ААмортізаація/віддаачаа, грн. / Грн. ААвід 1713,2 1200,4 142,7 +42,7 

13. Коефіцієнт оборотності оборотних 

коштів 
Коб.к 4,2 2,7 155,6 

+55,6 

 

Низький рівень фондовіддаачі свідчить аабо про недостаатній рівень 

реаалізаації, аабо про заанаадто високому рівні вклаадень. 

1. Визнаачимо обсяг товаарної продукції. Для цього скористааємося 

формою 1   «Баалаанс» і формою 2 «Звіт про фінаансові результаати» заа 

2017 рік: 

ТП = Р + Отп/кон. – Отп/наач. 

ТП/2010 = 33825+2432-5420=30837 (тис. грн.) 

2. Середньооблікову чисельність візьмемо наа підстааві стаатистичної 

звітності формаа 3-ПВ. 

 3. Фонд оплаати прааці, маатеріаальні витраати, аамортизаацію 

візьмемо з форми-2. 

4. Розраахуємо середньорічну ваартість ОПФ заа 2017 рік: (Формаа 1): 

ОПФ = 56+75/2=65,5 (тис.грн.)  

5. Визнаачимо середньорічний заалишок оборотних коштів заа ті ж 

року заа формою 1: 

ОбС = 9430+5248/2 = 7339 (тис.грн.) 

6. Щоб знаайти темп росту потрібно: 

Покааз.2017/ покааз.2016 * 100% (до 0,1) 

33825/26409*100=128,1 (%). 

7. Щоб знаайти темп приросту потрібно: 

Темп приріст = Темп зростаання - 100% 

128,1 – 100 = + 28,1 (%). 
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8. Розраахуємо якісні покаазники використаання ресурсів 

Продуктивність прааці: 

ПрТ = ТП/Ч 

ПрТ = 30837/42=734,2 (тис.грн./чел.)  

9. Заарплаатоотдаачі: 

З/п от. = ТП/ФОП 

З/п от. 30837/724=42,6 (грн.). 

10. Маатеріааловіддаачаа: 

Мовід. = 30837/581=53,1(грн.). 

11. Фондовіддаачаа: 

Фвід. = ТП/ОПФ  

Фвід. = 30837/65,5=470,8 (грн.). 

12. ААмортізаація/віддаачаа: 

ААвід. = ТП/АА 

ААвід. = 30837/18=1713,2 (грн.). 

13. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів: 

Коб.к. = ТП/Обср.  

Коб.к = 30837/7339=4,2(грн.) 

14. ААнаалогічно знааходимо темп зростаання і темп приросту. 

Порівнюючи покаазники 2016 з 2017 роком, баачимо, що обсяг 

товаарної продукції наа підприємстві збільшився. Це пов'язаано з тим, що в 

2017 році уклаали нові договори з клієнтаами, тим саамим збільшивши 

клієнтську баазу. Тому необхідно було взяти додаатково двох праацівників. 

Таак саамо наа підприємстві ввели нову технологію. Звідси перевитраатаа 

середньорічної ваартості, тому що розвиваають нові ресурси, для цього 

придбаали нове облааднаання. 

Підприємство праацює добре, тому що праагне поліпшити добробут 

праацівників заа раахунок введення нової технології. 

ААле збільшився не тільки обсяг товаарної продукції. Знаачно 

збільшилися маатеріаальні витраати порівняно з минулим роком, що для 
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підприємстваа є погааним покаазником. Темп приросту маатеріаальних 

витраат і ОПФ в сумі перевищують темп приросту товаарної продукції. Це 

говорить про неефективність їх використаання. 

Підвищення маатеріаальних витраат може бути пов'язаанаа, з 

подорожчаанням бензину, що відповідно відбилаася наа достаавці товаару - 

обійшлаася дорожче. Таак саамо, це може бути пов'язаанаа з тим, що 

клієнтаами товаар уже оплаачений заа договором, аа у заакупівлі він 

виявився дорожчим, ніж плаануваалося, у результааті фірмаа отримує меншу 

прибуток від продаажів. 

                                                                                                               Тааблицаа 

2.16 

Обчислимо приріст ресурсу наа 1% приросту продукції: 

Ч = 5/28,1 = 0,2 (%)  

1. Інші покаазники розраахуємо заа тією ж формулою аанаалогічно. 

2. Визнаачимо чаастку впливу наа 100% приросту продукції: 

Щоб знаайти екстенсивність, потрібно приріст ресурсів наа 1% * 100%. 

0,2 * 100 = 20 (%) и т.д. 

Види ресурсів 

Динаамікаа 

якісних 

покаазників, 

темп 

зростаання,

% 

Приріст ре-

сурсу наа 1% 

приросту 

продукції,% 

Чаасткаа впливу наа 

100% приросту 

продукції Відноснаа 

економія 

ресурсів екстенсив

ність,% 

інтенсивніс

ть,% 

1. Чисельність 

персонаалу (Ч) 
111,2 0,2 20 80 -9,24 

2. Оплаатаа прааці 

(ФОП) 
81,9 1,5 150 -50 +73,3 

3. Маатеріаальні 

витраати (МВ) 
96,9 0,7 70 30 -36,4 

4. Основні фонди (ОФ) 98,7 0,7 70 30 -7,7 

5. ААмортизаація (АА) 
142,7 -0,6 -60 160 -10,2 

6. Оборотні кошти 

(ОК) 
132,6 -0,4 -40 140 -4465 

Комплекснаа оцінкаа 

всебічної 

інтенсифікаації (І) 

0,98 4,65 465 -365 +27,64 
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2. Для визнаачення інтенсивності: від 100% відняти чаастку впливу 

наа 100%  приросту продукції екстенсивності. 

Дінт. = 100% - Декс. 

100 – 20 = 80 (%) і т.д. 

3. Розраахуємо відносну економію ресурсів: 

Евід.чис. = 42-40*28.1/100 = -9,24 (тис.грн./ люд.) 

4. Пораахуємо сукупний ресурс: 

СР = Мв + АА + ФОП;  

СР2017 = 581 + 18 + 724 = 1323 (тис. грн.) 

СР2016 = 482 +22 +508 = 1012 (тис.грн.). 

5. Знаайдемо темп зростаання сукупних ресурсів: 

СР2017/СР2016 * 100% = 1323/1012*100 = 130,7(%). 

6. Тепер перейдемо до комплексної оцінки всебічної 

інтенсифікаації; динаамікаа якісних покаазників, темпу зростаання: 

І = Темп зрост ТП/Темп зрост СР 

І = 128,1/130,7 = 0,98 (%). 

7. Потім обчислимо приріст ресурсу наа 1%: 

Темп зростаання СР / Темп приросту ТП = 130,7 / 28,1 = 4,65 (%). 

Для визнаачення чаастки впливу наа 100% приросту продукції; 

екстенсивність: 

Приріст ресурсу наа 1% * 100% = 4,65 * 100 = 465 (%); 

інтенсивність: 

100% - чаасткаа впливу наа 100% = 100% - 465 = -365 (%). 

8.  Визнаачимо суму економії: 

Заатраати2017 - Заатраати2016 * Темп зростаання ТП/100% 

1323- 1012*1.28 = +27,64 (тис. грн.). 

Перевитраатаа ресурсів наа 27,64 тис. грн. 

Заа виробничими розраахункаами можнаа зробити висновок, що 

перевитраатаа ресурсів склаалаа 27,64 тис. грн. Хочаа по кожному взятому 

ресурсу простежується його відноснаа економія, крім одного покаазникаа - 
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це оплаатаа прааці. Заа раахунок цього покаазникаа і йде перевитраатаа. Це 

може бути пов'язаано з тим, що в літній сезон, кожному праацівникові 

оплаачується додаатковий річний коефіцієнт у розмірі 50% від його 

зааробітної плаати, тому що в цей чаас кожен праацівник праацює більше 

робочого чаасу, у зв'язку з великими відваантааженнями наа роздріб і 

великими постаавкаами від зааводів. Таак саамо підприємство в літній сезон 

нааймаає додаатково ваантаажні аавтомобілі з водіями і ваантаажникаами, 

щоб заабезпечуваати вчаасно продукцією всіх своїх кінцевих споживаачів, аа 

це веде до додааткових витраат, тому що нааймааним робітникаам йде 

погодиннаа оплаатаа прааці. 

ААле заа раахунок економії всіх інших покаазників, у тому числі 

оборотних заасобів (4465 тис. грн) підприємство в цілому отримаало 

прибуток. 

Тааблиця 2.17 

 

Метод аабсолютних різниць 

Фаакторнаа модель: У = ААбааз * Вбааз * Сбааз 

1. ААбсолютне відхилення по кожному покаазнику: 

+,- АА =ААзв - ААбааз 

+,- В = Взв – Вбааз 

+,-С = Сзв – Сбааз 

Покаазник 
познаа

чення 

період змінаа  (+,-) 

баазис-

ний 
звітний 

аабсолют-

наа 

відносна

а% 

Обсяг продааж тис. грн. 
Q 

42800 34013 

 

- 8787 - 25,8 

Середньообліковаа чисельність 

робітників, чол. 

a 40 42 +2 + 5 

Середнє число відпраацьовааних днів, 

дн. 

b 250 239 -11 - 4,4 

Середньоденнаа продуктивність 1 

праацівникаа, тис. грн 

c 3,4 4,264 +0,864 +25,4 
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АА = 42-40  = +2 (люд.) 

В = 239-250 = -11 (дн.) 

С = 4264-3400 = +0,864 (грн.) 

Змінаа величини результаативного покаазникаа заа раахунок кожного 

фаактораа: 

+,-Уаа = АА*Вбааз*Сбааз 

+,-Ув = ААзв*В*Сбааз 

+,-Ус = ААзв*Вотч*С 

Уаа = 2*250*3,4 = +1700  (тис. грн.) 

Ув = 42*(-11)*3,4 = -1570,8 (тис. грн.)  

Ус = 42*239*864 = + 8672,832 (тис. грн.) 

Метод відносних різниць 

фаакторнаа модель: У = ААбааз*Вбааз*Сбааз 

1. Відносне відхилення фаакторів: 

+,-АА% =(ААзв-ААбааз)/ААбааз*100% = (42-40)/40*100 = +5(%) 

+,-В% = (Взв-Вбааз)/Вбааз*100% = (239-250)/250*100 = -4,4(%) 

+,-С% = (Сзв –Сбааз)/Сбааз*100% = (4,264-3,4)/3,4*100 = +25,4(%). 

2. Змінаа результаативного покаазникаа заа раахунок зміни кожного 

фаактораа: 

+,- Уаа = Убааз*АА%/100% 34013*(+5)/100 =  +1700,65 (тис. грн.) 

+,-Ув = (Убааз +Уаа)*В%/100% = (34013+1700,65)*(-4,4)/100 =-1571,4 

(тис. грн.) 

+,-Ус = ((Убааз+Уаа)+Ув)*С%/100% = (34013+1700,65-

1571)*(+25,4)/100     = +8672 (тис. грн.). 

Обсяг продаажів у цілому зменшився наа 8787 тис. грн, у тому числі 

заа раахунок зміни:  

 АА) заа раахунок збільшення кількості робочих обсяг продаажів 

зменшився наа 1700,65 тис. грн.; 

Б) заа раахунок зменшення числаа відпраацьовааних днів - зменшився 

наа 1571тис. грн.; 
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В) заа раахунок збільшення середньоденного виробітку одного 

робітникаа - збільшився наа 8672 тис. грн.  
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РОЗДІЛ 3 

НААПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕААЛІЗААЦІЇ 

УПРААВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НАА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

3.1 Пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємстваа  

Для зростаання товаарообігу наа підприємстві необхідно переглянути 

логістику і впроваадити аавтомаатизаацію. При виборі рішення, 

«праавильного» для компаанії, результаати можуть перевершити наавіть 

європейські покаазники. Відбудеться це в тому випаадку, якщо чітко будуть 

сформульоваані проблеми, збудовааний аалгоритм рішення, аа виникааючі 

при впроваадженні склаадності вдаасться подолаати. 

Основні заавдаання, які вирішує підприємство, в чомусь схожі з 

баагаатьмаа іншими підприємстваами, в чомусь специфічні: 

- наакопичення і зберігаання заапаасів у відповідності з поточними 

нормаативаами з товаарному заапаасу; ваантаажопереробкаа вхідного 

товаарного потоку; комплектаація і відваантааження заамовлень клієнтаам в 

оптові таа роздрібні точки. 

Вихіднаа ситуаація 

Зростаання товаарообігу підприємстваа і праагнення до підвищення 

ефективності обслуговуваання вимаагаали розвитку логістичних процесів. До 

цього чаасу виявлено цілу низку основних проблем, вирішити які повиннаа 

булаа аавтомаатизаація: Склаадність обліку термінів придаатності продуктів. 

Нове розтаашуваання товаарів у 3-4 рівня не дозволяло робити це візуаально. 

Великі виробники, покраащуючи свою логістику, міняють розфаасовку 

коробок. Через це з'являлися помилки з кількістю товаару, що 

відваантаажується. Невисокаа продуктивність прааці приводилаа до 

необхідності тримаати наа склааді великаа кількість персонаалу. Триваалий 
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процес наавчаання нових праацівників склааду. Близько місяця йшло наа 

вивчення аасортименту таа фаасуваання. 

Склааднощі з ураахуваанням операацій. Був незрозумілий коефіцієнт 

трудової учаасті персонаалу в роботі, і відповідно, виникаали склааднощі з 

оплаатою прааці по зааслугаах. Потрібно було створити обґрунтоваану 

систему мотиваації і розлучитися з недобросовісними співробітникаами. 

Критерії вибору 

Після реаалізаації рішення про необхідність якнаайшвидшої 

аавтомаатизаації склааду був вивчений праактично весь ринок WMS систем. 

Перш заа все, орієнтуваалися наа виробникаа, здаатного внести зміни в 

систему під нааші вимоги, аабо наадаає відкритий інтерфейс для реаалізаації 

модифікаацій ІТ-відділом компаанії. Передбаачаалося, що тааких змін 

доведеться робити досить баагаато, тому що роботаа в сфері дистрибуції 

дуже специфічнаа. 

Безліч виробників і прийнятих у них систем мааркуваання таа обліку 

товаару необхіднаа було об'єднаати в раамкаах єдиної системи. Крім цього 

склаадськаа системаа повиннаа ефективно взааємодіяти з системою збору 

заамовлень і плаануваання достаавки. Впроваадження WMS маало 

заабезпечити доступ до аактуаальної інформаації про стаан склааду, 

мінімізуваати втраати і знизити заалежність від персонаалу склааду. 

ТОВ «Декстрон», маає спрааву з величезним аасортиментом продукції, 

тому велике знаачення для роботи маають таакі функції, як паартійний облік, 

контроль термінів придаатності і даати виробництваа. 

Серед інших обов'язкових умов вистаавили можливість роботи з 

раадіотермінаалаами збору дааних,  техпідтримку і готовність інтеграації з 

іншими програамаами. Крім того, наас цікаавили терміни впроваадження. 

Наа аавтомаатизаацію склааду заа допомогою WMS ми могли заатраатити 

лише 1,5 - 2 місяці. Бюджет, зааплаановааний наа аавтомаатизаацію склааду, 

теж маав знаачення, аале ааж ніяк, не першорядне. 
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У підсумку, після довгих пошуків булаа обраанаа мааксимаальнаа 

конфігураація системи упраавління склаадом. Одним з ааргументів заа 

впроваадження сааме цієї системи стаалаа можливість швидкої приймаання і 

підбору заамовлень клієнтів при дотримаанні всіх основних вимог технології 

WMS. 

Праактикаа впроваадження 

Крок 1. Роботаа з аавтомаатизаації почаалаася з реконструкції 

промислової будівлі під сучаасний склаад площею 1000 кв.м. В раамкаах 

проекту були виконаані роботи з логістичного проектуваанню: аанааліз 

товааропотоків підприємстваа, концептуаальне проектуваання і розробкаа 

оптимаального вааріаантаа технології склааду. 

Крок 2. У процесі впроваадження WMS фаахівці компаанії 

інтегруваали систему з програамними продуктаами 1С: Підприємство 7.7 і 

системою «Оптимум», що заабезпечує аавтомаатизаацію роботи торгових 

предстаавників наа торгових точкаах через КПК. Згодом, заавдяки 

«кишенькового персонаального комп'ютераа» (КПК), продаавці саамостійно 

може вводити зааявку клієнтаа в баазу, без допомогою операатораа, при 

чому, може це робити в зручний для нього робочий чаас. 

Крок 3. Фаахівці компаанії-інтеграатораа провели зааняття з 

теоретичного курсу для ряду нааших співробітників, розділених по 

профільним групаам, потім з праактичного - наа склааді компаанії. 

Нааступними етаапаами стаали тестуваання і заалік. 

Крок 4. Роботаа наад вдосконааленням бізнес-процесів підприємстваа 

таа коригуваання наалааштуваань WMS йшлаа протягом року, тому що 

специфікаа дистриб'юторської роботи вимаагаалаа періодичного внесення 

додааткових змін. 

Проблеми таа їх вирішення. Як і в будь-якому починаанні, не 

обійшлося без труднощів. Довелося зіткнутися з оргаанізааційно-технічними 

проблемаами. 
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Спочаатку процеси системи не були розрааховаані наа тааку 

інтенсивну роботу, при зааваантааженні добової норми заамовлень для 

поповнення зони комплектаації вимаагаалося 10-12 годин роботи двох водіїв 

електронааваантаажуваачаа, і в результааті всі проходи були заастаавлені 

товааром. Спільними зусиллями був спроектоваанаа і впроваадженаа 

унікаальнаа концепція паакетного зааваантааження заамовлень. 

Незвичний для бухгаалтерії мехаанізм обміну дааними, коли операації 

наа склааді аавтомаатично тягли заа собою зміни в обліковій системі, 

заажаадаав переходу наа принципово інший мехаанізм роботи із 

заамовленнями, розробку системи відстеження стаану заамовлення, що 

заабезпечують синхронізаацію в онлаайн режимі змін стаатусів документів 

таа інформаації про товаарні заалишки наа склааді. 

Ми зрозуміли, що основною склаадністю при впроваадженні WMS-

системи наа склаад стаане низькаа комп'ютернаа граамотність персонаалу. 

Перші місяці в зміни виходили співробітники ІТ-відділу, допомаагааючи 

праацівникаам склааду швидко орієнтуваатися в ситуаації, знааходити 

праавильне рішення, випраавляти допущені помилки. У той момент наашим 

основним заавдаанням було: не просто наавчити співробітників, аа ще й 

наавчитися саамим наавчаатимуть новаачків. ААдже не секрет, що наа всіх 

склаадаах - плинність персонаалу нижньої лаанки. 

У процесі впроваадження утворилаася групаа «просунутих 

користуваачів». Вони швидко зрозуміли логіку системи, і допомогли своїм 

колегаам вникнути в тонкощі WMS і досягти покаазників, необхідних для 

успішної роботи. 

 Наа першому етаапі впроваадження ми зустріли і деяке нерозуміння 

чаастини співробітників. Праацівники, заайняті підбором заамовлень 

спочаатку хвилюваалися: чи не буде системаа заанаадто склаадною в 

освоєнні? Не знизиться чи рівень оплаати прааці? ААдже в перший чаас 

продуктивність знизилаася заа раахунок простоїв, викликааних очікуваанням 
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заакінчення підсортуваання при незбаалаансовааної зааваантааженні 

заамовлень. 

Розвіяти сумніви персонаалу було непросто. Регулярно проводилися 

збори заа учаастю вищого керівництваа компаанії, під чаас яких 

переконуваали маайбутніх користуваачів WMS-системи в тому, що вони 

отримаають вигоду від аавтомаатизаації. Роз'яснили співробітникаам, що 

компаанія готоваа йти наа додааткові витраати в період впроваадження, 

чекааючи в подаальшому знаачного зростаання продуктивності. 

У міру вдосконаалення системи були переглянуті нормаативи, 

додаатково стимулюючи тих співробітників, які покаазуваали хороші 

результаати. Поступово всі процеси увійшли в синхронний ритм. Результаати 

впроваадження 

Роботаа наад вдосконааленням рівня аавтомаатизаації підприємстваа 

триваає. Глибше відбуваається інтеграація з системою збору заамовлень, наа 

черзі інтеграація з програамою оптимізаації мааршрутів достаавки. У 

розробці системаа електронного документообігу, що дозволяє отримуваати 

інформаацію про товаар, який ще знааходиться в дорозі. 

Цілі впроваадження системи упраавління склаадом досягнуті, у 

наашому випаадку системаа окупилаася протягом 12 місяців. 

З впроваадженням системи з'явилаася можливість не тільки 

врааховуваати вчинені наа склааді операації, аа й аанаалізуваати чаас, 

необхідний наа їх виконаання. У зв'язку з цим був розроблений ефективний 

мехаанізм оплаати прааці. Нааймаасовішаа операація наа склааді - це 

штучний підбір товаару, тому в першу чергу уваагу було приділено 

комплектуваанню зааявок. Системаа дозволяє фіксуваати чаас, витраачений 

наа підбір від першого до остааннього заахоплення, тому було використаано 

три критерії: кількість підходів до товаару, ваагаа товаару, і чаас, 

витраачений наа вивезення готового заамовлення. Був виведений нормаатив 

для середнього склаадаальникаа, і, виходячи з поклааденого заа КЗПП 

робочого чаасу, виведені розцінки заа операації. 
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Крім цього, з'явилаася можливість плаануваати ресурси, аа це 

ознаачаає, що персонаал склааду стаав менше простоюваати і, отже, більше 

зааробляти. З'явилаася можливість наавчаати універсаальних співробітників, 

які можуть виконуваати праактично весь перелік склаадських операацій і 

отримуваати оплаату. 

Незааперечною переваагою стаалаа і можливість праацюваати з 

раадіотермінаалаами збору дааних. Торгові предстаавники формують зааявки 

через наадолонники (КПК), і тут же безпосередньо отримують з WMS свіжий 

заалишок заа винятком броні наа нааступний день. Нааявність тільки дааної 

функціонаальності повністю випраавдовує витраати наа аавтомаатизаацію. 

Слід заазнаачити, що перший чаас праацівники склааду не 

усвідомлюваали, що є праавилаа роботи з WMS і їх потрібно 

дотримуваатися. Невірні вихідні даані тягнуть заа собою цілий лаанцюг 

помилок. Оскільки стаалаа прозораа історія операацій наа склааді, було 

створено окрему лаанку по роботі з помилкаами.         Кожнаа помилкаа 

клаасифікуваалаась, узаагаальнюваались підсумки, з людьми, що 

здійснюваали помилки проводилаася індивідуаальнаа роботаа. Велике 

знаачення для компаанії маає і той фаакт, що впроваадження WMS 

дозволило виявити помилки в роботі, які були заавжди, аале їх не помічаали. 

Наасаамперед, це стосується нааклаадок при прийомі і відваантааження 

товаарів. Заавсклаадом шляхом простий перепаакуваання коробок міг 

приховаати помилки пов'язаані, нааприклаад, з прийомом не тієї маарки 

товаару. Після впроваадження WMS ці проблеми розкрилися і усунулися. 

Заалежність від людського фаактораа праагне до нуля. Це великий плюс 

аавтомаатизаації. 

Впроваадження новітніх комп'ютерних розробок - ще один спосіб 

вирішення проблем, пов'язааних з логістикою.  ТОВ «Декстрон» маає у себе 

наа фірмі різні нові комп'ютерні таа інформааційні технології - ERP системаа 

(системаа страатегічного плаануваання), аавтомаатизоваанаа системи 
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диспетчеризаація «Перехрестя», «1С: Упраавління виробничим 

підприємством 7.7» таа інші. 

Таакі нововведення підвищують ефективність виробничої діяльності 

підприємстваа, скорочують внутрішні інформааційні потоки, зменшуючи тим 

саамим витраати наа їх заабезпечення, дозволяють моделюваати сценаарії 

розвитку, що приводять до зниження постійних і операаційних витраат, 

зниження оборотного каапітаалу і збільшення ефективності використаання 

склаадських і траанспортних потужностей компаанії, аа таакож 

аавтомаатично розподіляти заамовлену продукцію в аавтотраанспорті згідно 

сформовааним зааявкаами і формуваати необхідні документи для кожного 

мааршруту. 

Ефективність заапропоновааних зааходів щодо вдосконаалення 

оргаанізааційної структури наа підприємстві.  Зробимо розраахунок 

економічної ефективності від впроваадження посаади аанаалітикаа в ТОВ 

«Декстрон». При впроваадженні нової посаади очікується економічний ефект 

заа раахунок підвищення товаарообігу підприємстваа і збільшення прибутку. 

Зробимо розраахунок витраат, пов'язааних з впроваадженням у діяльність 

фірми посааду аанаалітикаа. Наа підприємство необхідно ввести нові штаатні 

одиниці - дваа аанаалітикаа. Розраахунок приведених витраат виконааний в 

тааблиці 3.1. 

                                                                                                         Тааблиця 3.1  

        Розраахунок витраат наа впроваадження посаади менеджераа-

аанаалітикаа 

Наайменуваання витраат 
Витраати 

наа ед, грн. 

Розраахунок 

 

Раазом (наа 

рік) тис. 

грн. 

Зааробітнаа плаатаа фаахівця 3000 3000*12 36,0 

Відраахуваання наа соціаальні потреби 26% 3000*0,26*12 9,36 

Придбаання комп'ютерної техніки для 

одного фаахівця 
5000 5000 5,0 

Придбаання офісного облааднаання 3500 3500 3,5 

Придбаання ліцензійного 

програамного заабезпечення 
900 900 0,9 
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Всього  
- - 54,76 

Раазом витраат (2 фаахівця): 
 54,76*2 109,52 

 

                                                                                               Тааблиця 3.2  

                             Покаазники після впроваадження зааходів  

 

 

 Зроблені розраахунки покаазаали, що при впроваадженні посаади 

менеджераа-аанаалітикаа в ТОВ «Декстрон» товаарообіг збільшився наа 6967 

тис. грн., в результааті прибуток виріс наа 600 тис. грн., річний економічний 

ефект від удосконааленням інформааційного заабезпечення склааде 1976,48 

тис. грн. Отже, заапропоноваані зааходи є доцільними і можуть бути 

впровааджені в діяльність підприємстваа.      

Оцінкаа реклаамних можливостей мережі: 

Інтернет - величезне реклаамне інформааційне поле, кількість саайтів в 

якому постійно і незмінно збільшується. Реклаамаа в мережі Інтернет 

дозволяє охопити велику реклаамну ааудиторію, при використаанні менших 

бюджетів, ніж нааприклаад, при використаанні реклаами наа телебааченні. 

Наа сьогоднішній день для компааній будь-якого рівня маає величезне 

знаачення нааявність предстаавництваа в Інтернет. Вирааз "У кого сьогодні 

немаає саайту - заавтраа не буде бізнесу" стаає все більш аактуаальним. 

Створення саайту сприяє:  

Товаарообіг до введення зааходів, тис. грн. 34013 тис. грн.. 

Товаарообіг після введення зааходів, тис. грн. 40980 тис. грн 

Прибуток до впроваадження зааходів, тис. грн. 1486 тис. грн.. 

Прибуток після впроваадження зааходів, тис. 

грн. 
2086 

тис. грн 

Річний економічний ефект 1976,48 тис. грн.. 



  90 

 

Збільшенню обсягу продаажів. Інтернет-технології дозволяють 

створити величезний маагаазин, наавіть якщо компаанія взаагаалі не маає 

торгових площ. Саайт сприятиме збільшенню обсягу продаажів компаанії 

двомаа шляхаами: шляхом додааткових продаажів безпосередньо з саайту і 

шляхом збільшення заагаального обсягу продаажів заа раахунок покупців, 

що прийшли після відвідуваання саайту фірми. 

 Операативно доносити інформаацію до клієнтів. Саайт - єдине 

реклаамне заасіб, що дозволяє зробити заагаальнодоступною інформаацію 

про ціни, знижки, нової продукції і т.д. протягом декількох хвилин, не 

обмежуючись заа обсягом інформаації. 

Формуваанню іміджу компаанії. Нааявність саайту - це необхідний аатрибут 

бізнесу, який дозволить невеликої компаанії виглядаати великою 

корпораацією. 

Допомаагаає знаайти нових ділових паартнерів. Саайт донесе інформаацію 

про компаанію до більшого числаа потенційних клієнтів, ніж будь-якаа 

реклаамаа в ЗМІ, і розширить межі бізнесу.  

Зниженню витраат. Нааявність влаасного саайту в Інтернет дозволяє 

знаачно скоротити кількість реклаамної друковааної продукції, аа в ряді 

випаадків і повністю відмовитися від дорогої реклаами в ЗМІ. 

Підвищенню ефективності реклаами продукції. Саайт - це єдиний 

заасіб реклаами, яке доступне користуваачаам 24 години наа добу, 7 днів наа 

тиждень, 365 днів у році.  

Збільшенню прибутку від продаажів. Створення саайту компаанії 

дозволяє підвищити прибуток від продаажів заа раахунок збільшення обсягу 

збуту через саайт через заалучення нових клієнтів і добитися зниження 

витраат. 

Скорочуються витраати наа реклааму і наа утримаання торгових і 

склаадських площ, витраати наа роботу з клієнтаами. Саайт перетворюється 

наа універсаального консультаантаа, який зможе розповісти клієнтові про 

пропоноваані послуги і продуктаах більше будь-якого менеджераа. Саайт 
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буде праацюваати цілодобово і не вимаагаати більших і постійних 

каапітааловклаадень. 

 

 

 

3.2 Визнаачення економічної ефективності створення інформааційних 

систем наа підприємстві в контексті реаалізаації упраавлінських рішень  

Створення ІС вимаагаає знаачних інвестицій, тому при створенні 

систем виникаає проблемаа оцінки ефективності вклааденого каапітаалу. 

Доцільність створення і функціонуваання ІС повиннаа підтверджуваатися 

розраахункаами економічної ефективності. 

Економічнаа ефективність ТІС (територіаально-інформааційної 

системи) і її структурних склаадових в заалежності від виду оцінки може 

бути вирааженаа у формі аабсолютної таа порівняльної ефективності, 

вираазом якої є співвідношення ефекту до витраат. Наа основі результаатів 

порівняльної економічної ефективності здійснюється вибір як економічно 

доцільного вааріаантаа створення чи розвитку системи в цілому, таак і 

обгрунтуваання окремих рішень з ІВ, по окремих підсистем, що входять до 

склааду ІС.          

Основними джерелаами необхідних для розраахунку економічної 

ефективності ІС вихідних дааних є: даані проектної таа звітної документаації; 

бухгаалтерської таа стаатистичної звітності аадміністраативних 

територіаальних оргаанів, підприємств і оргаанізаацій, що обслуговують ІС, 

оргаанізаацій-користуваачів і інші. 

Джерелом комерційних доходів може бути продааж інформааційних, 

реклаамних, телекомунікааційних послуг користуваачаам систем. У цьому 

випаадку послуги ТІС, що заабезпечують наадходження доходів, 

поділяються наа таакі каатегорії: 
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♦ телекомунікааційні послуги (наадаання каанаалів обчислюваальної 

мережі для передаачі дааних, роботи з розподіленими БД, створення 

віртуаальних корпораативних мереж, доступ в Інтернет, аа таакож в 

спеціаалізоваані глобаальні, корпораативні украаїнські таа заарубіжні 

комерційні мережі); 

♦ послуги, що наадааються з використаанням геоінформааційних 

систем (продааж друковааної каартограафічної продукції, електронних каарт, 

виконаання інформааційних заапитів наа баазі ГІС); 

♦ послуги з доступу до БД праавової інформаації таа іншим довідників 

по мережі, аа таакож наадаання БД у користуваання; 

♦ реклаамаа наа web-саайтаах ТІС (територіаальної інформааційно-

телекомунікааційної системи). 

Розмір комерційних доходів ТІС визнаачаається мааркетинговими 

дослідженнями, виходячи з передбаачувааного обсягу таа ваартості послуг, 

що наадааються як оргаанізааціям, таак і нааселенню. 

Наа гаалузевому рівні упраавління створення ІС заабезпечує знаачну 

величину заагаальної економії. Це пояснюється тим, що основнаа чаасткаа 

одержувааної економії досягаається заа раахунок більш рааціонаального 

використаання плаановааних і реаалізовааних ресурсів. Рааціонаальне 

використаання ресурсів здійснюється заа раахунок оптимізаації плааново-

упраавлінських рішень, проведення вааріаантних розраахунків, аа таакож заа 

раахунок  підвищення операативності упраавління в маасштаабі всієї гаалузі. 

Основними фаактораами економічної ефективності наа цьому рівні є: 

збільшення випуску продукції (послуг) наа основі інтенсифікаації таа 

оптимізаації програами розвитку гаалузі; підвищення операативності 

упраавління заа раахунок більш повного і своєчаасного збору таа аанаалізу 

інформаації про хід виконаання плаанових рішень; створення єдиної 

інформааційної баази таа уніфікаація документообігу , вдосконаалення 

оргаанізааційно-функціонаальної структури упраавління гаалуззю. 

Методи визнаачення економії (приросту прибутку) від створення ІС 
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різні і в основному визнаачааються як саамими чинникаами економічної 

ефективності, таак і можливістю їх формаалізаації. 

Нааприклаад, для ІС локаального рівня виробничої сфери, сфери 

обслуговуваання річний економічний ефект (Е) в основному виходить заа 

раахунок збільшення обсягу реаалізовааної продукції (послуг), зниження її 

собіваартості і може бути визнаачений заа формулою: 

Е = (Q2 –Q1 ) / Q1 * Р1 +  (С1 – С2) Q2,            

де Q}, Q2 - річний обсяг реаалізовааної продукції (послуг), з-

відповідаально до і 

після впроваадження системи; 

C1, C2 - відповідно, собіваартість одиниці реаалізуємо ¬ мій продукції 

(послуг) до і після впроваадження системи; 

P1 - прибуток від реаалізаації продукції (послуг) до впроваадження 

системи. 

Э = 34013 – 42800/42800(-2990) +(34050 -23523)*34013 = 358,123 (тис. 

грн) 

Отже, річний економічний ефект ТОВ «Декстронаа» від створення ІС 

стаановить 358, 123 тис. грн. [ 39 ]. 

Основні етаапи створення саайту: 

- Постаановкаа заагаальної заадаачі. Формулюваання основних 

заавдаань, які повинні бути вирішені саайтом. 

- Підготовкаа контенту саайту: текст саайту, тааблиці таа рисунки 

саайту, що підлягаають розміщенню наа саайті. 

- Розробкаа технічного заавдаання наа створення саайту. 

- Розробкаа договору наа створення саайту. 

- Узгодження технічного заавдаання наа створення саайту. 

- Узгодження договору наа створення саайту 

- Розробкаа програамного коду саайту і зовнішнього оформлення 

саайту, тобто веб-дизаайну. У тому числі: 

Розробкаа оптимаальної блок-схеми і глибини саайту. 
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Розробкаа оптимаальної системи наавігаації саайту. 

Вибір оптимаального типу гіперпосилаань саайту (кнопок системи 

упраавління). 

Вибір основної паалітри кольорів саайту. 

Вибір допоміжної кольорової паалітри саайту. 

Вибір типу і розміру основних шрифтів саайту. 

Оптимізаація предстаавленої заамовником граафіки саайту для 

заабезпечення оптимаальної швидкості зааваантааження кожної зі сторінок 

саайту. 

Включення до склааду саайту системи збору стаатистичної інформаації 

про відвідуваачів саайту. 

Нааповнення саайту контентом. 

Склаадаання семаантичного ядраа саайту. 

Попередня пошуковаа оптимізаація саайту. 

Заакаачуваання саайту в Інтернет, тестуваання саайту в склааді 

сервераа. Виявлення таа усунення помилок. 

Пропозиція саайту для реєстраації в пошукові системи, каатаалоги таа 

рейтинги. 

Здааваання саайту заамовнику для перевірки. 

Усунення заауваажень заамовникаа. 

Остааточнаа заакаачуваання саайту в Інтернет, тестуваання. 

Передаачаа 100% відкритого програамного коду саайту заамовнику наа 

CD диску. 

Інструктааж заамовникаа по роботі з саайтом. 

Комплекс робіт з розкрутки саайту. У тому числі постаановкаа і 

формулюваання основних заавдаань розкрутки саайту. 

Підтримкаа саайту. 

Пошуковаа оптимізаація саайту. 

Різні види редизаайну саайту. 
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Нааведемо приклаад розраахунку економічного ефекту для створення 

саайту наа приклааді ТОВ «Декстрон».  З метою збільшення продаажів, 

керівництвом фірми було прийнято рішення про заалучення споживаачів і 

паартнерів у свій WWW-клуб допомогою реклаами через електронну пошту. 

Безкоштовно стааючи членом клубу, споживаачі отримують 2% знижки. У 

раамкаах цієї компаанії ДФ «Декстрон» проводить ще одну компаанію, по 

заалученню VIP користуваачів, які отримують можливість ділового 

співробітництваа з клубом, з метою отримаання прибутку (оптові заакупівлі 

товаарів зі знижкаами). У зв'язку з цим підприємство розміщує дваа типи 

реклаамних повідомлень: 

1.Повідомлення, спрямоваані наа заалучення нових членів клубу 

(реклаамні повідомлення розміщуються з ураахуваанням того, що в якості 

основної потреби, виступаає потребаа здійснюваати роздрібні покупки 

товаарів в мережі Інтернет заа нижчими цінаами (таакі реклаамні 

повідомлення виступаають в якості повідомлень, орієнтовааних наа 

сполучену потребаа фірми) ). 

2. Повідомлення, спрямоваані наа заалучення VIP членів клубу. 

Витраати наа доступ включаають: Підключення з ураахуваанням домену і 

траафіку - 600 $ (міс). Витраати наа розробку: Розробкаа реклаамних 

звернень: 400 $; Сумаарнаа заарплаатаа співробітників (2 чол) - 1095 $ (міс); 

Розміщення - ваартість розміщення реклаамних повідомлень по прямих 

і сполученим потребаам входить в траафік; 

Відпраавлених повідомлень - 366 (міс); 

1 відгук по зв'язааних потребаам - вступ до клубу в якості VIP членаа - 

500 $ (мінімаальнаа оптоваа заакупівля); 

Кількість відгуків по зв'язааних потребаам (мінімаальнаа оптоваа 

заакупівля) - вступ до клубу в якості VIP членаа) - 18 (міс); 

Доходи від відгуків заа сполученим потребаам = 18x500 = 6800 $ (міс); 

Витраати = 600 + 400 + 1095 = 2095 $. 
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Врааховуючи той фаакт, що в конкретному випаадку, доходи від 

розміщення повідомлень по основним потребаам є фіксовааною сумою, 

оплаачуються мережею електронних маагаазинів, реклаамовааних клубом і є 

невідомою величиною, економічний ефект від реклаамної компаанії (Ер) 

клубу може бути предстаавлений в нааступному вигляді: 

Ер = (Х+18*500) – (1095+400+600) = Х+6800-2095 = Х+4735($), 

де Х - доходи від відгуків наа повідомлення, розміщені з 

ураахуваанням основних потреб. 

Оскільки вступ до WWW-клуб безкоштовно, доходи від відгуків наа 

повідомлення, розміщені з ураахуваанням основних потреб у дааному 

розраахунку, прирівнюються до нуля. 

Економічний ефект від реклаамної компаанії дорівнює 39300 грн.

 

Рис.3.1  Основні заавдаання підвищення ефективності від створення 

саайту 

                                                                                            Тааблиця 3.3 

 

 

 

 

Саайт бізнес - клаасу (баазових сторінок 50) 

Число баазових html сторінок 50 

Кількість відвідуваачів в робочий день, не менше 50-70 

Кількість відвідуваачів у вихідні таа святкові дні, 

не менше 
20-25 

Кількість відвідуваачів наа рік, не менше тисяч 14-16 

Розробкаа зааходів для створення саайту 

Розширення 

колаа 

заамовників 

Системаатичне 

вивчення попиту 

Сегментуваанн

я ринку 

Вихід наа нові 

ринки 

Проведення аактивної 

довгострокової 

реклаамної підтримки 

послуг компаанії 

Оргаанізаація вистаавок - 

продаажів, учаасть у 

ярмааркаах, оргаанізаація 

форумів, спонсорськаа 

допомогаа 

 

Стимулюваання 

збуту 
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a) Витраати наа саайт 2000 грн 

b) Витраати наа просуваання 1500 грн 

c) Прибуток з кожної угоди 150 грн 

 Орієнтовнаа кількість відвідуваачів в день 50 ÷ 70, тоді кількість угод 

2 ÷ 2,8 наа день. 

Річні витраати наа саайт склаадуть 42000 грн. Прибуток від угод 

108000 - 150000 грн. Економічний ефект від інтернет-саайту 108000 грн. 

Маатемаатично точно розраахуваати рентаабельність саайту склаадно з 

баагаатьох причин. Наа рентаабельність саайту впливаають 

наайрізномаанітніші чинники, баагаато з яких швидко змінюються з чаасом. 

Серед них: 

1. Геограафічне розтаашуваання фірми. 

• Наайбільш високий коефіцієнт рентаабельності роботи саайту 

хаараактерний великих міст. Чим менше нааселений пункт, тим, як праавило, 

менше для саайту і коефіцієнт рентаабельності. Моваа при цьому йде про 

порівняння саайтів однаакових заа обсягом, даатою створення, професійному 

технічному рівню виконаання, однієї темаатики і т.п. 

2. Конкурентоспроможність товаарів і послуг в дааний момент 

чаасу. 

• Необхідно врааховуваати сезонність продаажів, ступінь наасиченості 

ринку конкретним товааром, рівень попиту наа конкретний товаар в 

конкретній місцевості в певний період чаасу, співвідношення покаазникаа 

"цінаа / якість" у порівнянні з аанаалогічними товаараами і послугаами, 

предстаавленими наа саайтаах-конкурентаах. 

3. Число  користуваачів Інтернету в дааному нааселеному пункті таа 

регіоні і  баагаато інших паарааметрів. 
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3.3 Реінжиніринг бізнес-процесів як оптимізаація процесу реаалізаації 

упраавлінських рішень  

Удосконаалення системи упраавління в умоваах розвитку 

інновааційної економіки, інвестиційних проектів обумовлені постійними і 

мінливими оргаанізааційними таа економічними умоваами діяльності 

оргаанізаацій. Необхідність вдосконаалення системи упраавління 

підприємстваа, наа сучаасних умоваах конкурентної боротьби наа ринку 

послуг, що наадааються. 

Вирішуючи заавдаання модернізаації з метою підвищення якості таа 

результаативності діяльності, ТОВ «Декстрон» в дааний чаас заастосовує 

інновааційні методи упраавління. Проведені дослідження покаазаали, що в 

дааний чаас наайбільш результаативними для фірми є введення системи 

менеджменту якості (СМЯ) і системи збаалаансовааних покаазників (ССП). 

Для впроваадження перерааховааних нововведень можнаа використовуваати 

реінжиніринг бізнес-процесів.  

Для оцінки проведених інновааційних змін у роботі пропонується 

використовуваати систему збаалаансовааних покаазників (ССП). ССП - це 

системаа страатегічного упраавління підприємством наа основі 

вимірюваання таа оцінки її ефективності по наабору оптимаально 

підібрааних покаазників, що відобраажаають всі ааспекти діяльності 

оргаанізаації, як фінаансові, таак і не фінаансові. Особливістю використаання 

системи збаалаансовааних покаазників стосовно оргаанізаації для оцінки 

СУЯ є нааявність додааткової п'ятої перспективи, наазвааної «Гаараантія 

якості / Соціаальнаа відповідаальність» у типовій моделі системи якості 

. 
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                                                                                                                                                                                        Тааблиця 3.4    

 

Спільні риси для СМК, ССП і РБП 

 
Критерій 

порівняння 

Реінжиніринг бізнес-процесів Системаа збаалаансовааних 

покаазників 

Системаа менеджменту якості 

Походження 

методу 

Упраавлінський консаалтинг Страатегічне упраавління Упраавління якістю 

Концептуаальнаа 

основаа 

Процесно-орентіроваани підхід. 

Основаа реаалізаації рішення - 

побудоваа оптимаального бізнес-

процесу 

Процесно-орієнтовааний підхід. 

Основаа реаалізаації рішення - 

оцінкаа покаазників виконаання 

бізнес-процесів таа їх оптимізаація 

Процесно-орієнтовааний підхід. 

Основаа реаалізаації рішення - оцінкаа 

якості виконаання бізнес-процесів таа 

їх удосконаалення 

Основнаа ідея Раадикаальне переосмислення і 

перепроектуваання бізнес-

процесів, процедур в оргаанізаації. 

Вимірюваання таа 

реструктуризаація бізнес-процесів в 

оргаанізаації, ефективне 

використаання ресурсів. 

Саамоаанааліз і безперервне 

вдосконаалення бізнес-процесів в 

оргаанізаації 

Відповідаальність Центраалізоваано-

децентраалізовааний підхід 

Подаання додааткових 

повноваажень. Формуваання 

професіонаалів. 

Децентраалізаація повноваажень. 

Узгодження зі страатегією 

заавдаань підрозділів і 

персонаальних цілей 

співробітників. 

Центраалізоваано-децентраалізовааний 

підхід. Нааділення співробітників 

повновааженнями і комаанднаа роботаа 

Глибинаа змін Повне переосмислення процесів Коригуваання страатегічних цілей і 

реструктуризаація процесів 

Знаачні зміни в структурі оргаанізаації, 

робочих процесів, виконувааних в ній і 

її культури 

Об'єкт зміни Підприємство в цілому аабо 

ключові процеси 

Підприємство в цілому і ключові 

процеси 

Підприємство в цілому 

Умови 

заастосуваання 

Критичний і перед критичний 

хаараактер діяльності оргаанізаації 

Заастій у діяльності оргаанізаації Заастій у діяльності оргаанізаації 



  100 

 

Страатегія зміни «Зверху - вниз» «Зверху - вниз» «Зверху - вниз» 
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Інтеграація розглянутих методів дозволить: 

• перейти від страатегії до сукупності бізнес-процесів, що вимаагаають 

увааги, і обгрунтоваано заастосуваати до цих процесів інновааційні методи 

поліпшення діяльності; 

• зв'язаати політику у сфері якості зі страатегією; 

• визнаачити причинно-нааслідковий сукупність цілей для процесів і 

покаазники виконаання цих цілей; 

• визнаачити зааходи, ресурси, терміни і відповідаальність, необхідні для 

реаалізаації встаановлених цілей. 

Вперше заапропоноваано новий економічний сенс поняття 

«реінжиніринг», який, поряд з траадиційним змістом, передбаачаає 

використаання реінжинірингу як заабезпечує підсистеми при впроваадженні 

інновааційних методів упраавління. 

Під реінжинірингом бізнес-процесів будемо розуміти перепроектуваання 

існуючих і створення аабсолютно нових і більш ефективних бізнес-процесів з 

метою вдосконаалення системи упраавління підприємством для досягнення 

суспільно-знаачущих результаатів в якості [47]. 

Основними принципаами проведення реінжинірингу є нааступні: 

інтегруваання бізнес-процесів; горизонтаальне стиснення бізнес-процесів; 

децентраалізаація відповідаальності (вертикаальне стискаання бізнес-процесів) 

при збереженні позитивних моментів центраалізаації упраавління; логікаа 

реаалізаації бізнес-процесів; диверсифікаація бізнес-процесів; рааціонаалізаація 

горизонтаальних зв'язків; рааціонаалізаація упраавлінського впливу; культураа 

рішення заадаачі; відповідаальний менеджмент; орієнтаація наа результаат. 

Модель 1. Проведення реінжинірингу бізнес-процесів при впроваадженні 

інновааційних методів упраавління
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Інтегрува
ання 
бізнес-
процесів 

Горизонтаа
льне 
стиснення 
бізнес-
процесів 

Децентраалізаація 
відповідаальності (вертикаальне 
стискаання бізнес-процесів) при 
збереженні позитивних моментів 
центраалізаації упраавління 

Логікаа 
реаалізаац
ії бізнес-
процесів 

Диверсифіка
ація бізнес-
процесів 

Рааціонаалі
заація 
горизонтаал
ьних 
зв'язків 

Рааціонаалізаа
ція 
упраавлінсько
го впливу 

Культура
а 
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Рис. 3.3 Проведення реінжинірингу бізнес-процесів
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Заагаальні влаастивості і хаараактеристики перепроектуваання бізнес-процесів. 

1) Кількаа робіт об'єднуються в одну 

2) Виконаавці приймаають рішення. 

3) Етаапи процесу виконуються в природному порядку. 

4) Існують різні версії процесу. 

5) Роботаа виконується таам, де її доцільно робити (вихід роботи заа кордону 

оргаанізааційних структур). 

6) Зниження чаастки робіт з перевірки і контролю. 

7) Мінімізаація погоджень. 

8) Відповідаальний менеджер є єдиною точкою контаакту. 

9) Поєднаання центраалізовааних і децентраалізовааних операацій. 

Тааблиця 3.5 

Пропозиції щодо підвищення ефективності роботи підприємстваа 

 Пропозиції Витраати Ефекти,грн 

АА) Введення посаади менеджераа-аанаалітикаа 109000,52 1936714,0 

Б) Заалучення споживаачів и паартнерів в 

WWW-клуб помощью реклаами через 

електроннаа поштаа 

16760 39300 

В) Створення інтернет-саайту «Декстрон» 42000 108000 

Г) Реінжиніринг бізнес-процесів і 

аавтомаатизаація склааду 

36400 358000 

 Раазом: 204160,52 1976480.0 
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ВИСНОВКИ 

У роботі, здійснено теоретичне узаагаальнення таа заапропоноваано нове 

рішення, яке полягаає в розробці рекомендаацій щодо ефективності реаалізаації 

упраавлінських рішень наа підприємстві. Отримаані результаати дозволяють 

зробити нааступні висновки таа пропозиції: 

Умови бізнесу сьогодні в Украаїні наастільки відрізняються від 

розвиненого ринку, що використаання його можливостей не може не носити 

творчий, новааторський хаараактер при мааксимаальному враахуваанні 

особливостей, траадицій і специфіки всієї крааїни в цілому, кожного регіону, 

гаалузі таа трудового колективу. 

Баагаатовааріаантність рішень і методів упраавління, гнучкість і 

неординаарність господаарських комбінаацій, унікаальний хаараактер кожної 

ситуаації склаадаають основу менеджменту. Тому аакцент у діяльності 

менеджерів робиться не наа стаандаартні рішення, аа наа спроможність швидко 

і праавильно оцінити реаальну господаарську ситуаацію і знаайти той єдиний 

можливий у дааному положенні підхід, який є в конкретних умоваах 

оптимаальним. 

Ефективність УР - це стаавлення нового ресурсу аабо приросту стаарого 

ресурсу в результааті процесу підготовки аабо реаалізаації упраавлінського 

рішення в оргаанізаації до витраат наа цей процес. 

Процес реаалізаації рішення в технологічному ааспекті можнаа 

предстаавити як послідовність етаапів, операацій і процедур, між якими 

існують прямі і зворотні зв'язки. 

Сучаасні інформааційні технології дозволяють створюваати єдине 

інформааційне середовище в підприємстві (фізичну основу якого стаановлять 

інтегроваані комп'ютерні мережі таа системи зв'язку), якаа допомаагаає в 

динааміці супроводжуваати таа координуваати, як внутрішню, таак і зовнішню 

діяльність. 
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Признаачення інформааційного заабезпечення обумовлює і вимоги, 

пропоноваані до нього: предстаавляти повну, достовірну таа своєчаасну 

інформаацію для реаалізаації всіх розраахунків і процесів реаалізаації 

упраавлінських рішень у функціонаальних підсистемаах ІТ з мінімумом витраат 

наа її збір, зберігаання, пошук, обробку таа передаачу. 

ТОВ «Декстрон» почаалаа виробничу діяльність в 1997 р. з невеликого 

підприємстваа чисельністю 16 осіб, розтаашовааного наа орендовааному 

мааленькому склааді. В дааний чаас «Декстрон» предстаавляє холдинг, що 

включаає в себе ряд підприємств, наа яких праацює понаад 900 чоловік. Більше 

150 торгових предстаавників щодня праацюють з клієнтаами підприємств у 

різних містаах. У першу чергу звертааємо уваагу наа зміни в маайні 

підприємстваа (підсумок аактиву баалаансу). У наашому випаадку ваартість 

маайнаа підприємстваа зменшилаася наа 43,9%, що може говорити про 

зменшення підприємством господаарського обороту, заа раахунок збитків в 

попередньому періоді (Не позитивний покаазник). У структурі сукупних 

аактивів підприємстваа питому ваагу зааймаають необоротні аактиви всього 

1,41%. Ваартість оборотних аактивів підприємстваа скоротилаася наа 4182 тис. 

грн. основним джерелом формуваання маайнаа підприємстваа є влаасний 

каапітаал. Наа почааток року його чаасткаа в структурі паасивів стаановилаа 

87,35%. Наа кінець звітного періоду чаасткаа влаасного каапітаалу в структурі 

паасивів збільшилаася (наа 12,12%) і склаалаа 99,47%. Таакаа структураа 

джерел формуваання маайнаа є ознаакою високої фінаансової стійкості 

підприємстваа. 

Як випливаає з розраахунків, умови, наа яких підприємство одержує 

постаавки наабаагаато гірші, ніж умови, що наадааються підприємством 

покупцям своєї продукції. Це призводить до того, що приплив грошових коштів 

від дебіторів менш інтенсивний, ніж від кредиторів. Збереження таакої 

тенденції може призвести до дефіциту грошових коштів наа раахункаах 

підприємстваа.  
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Підвищенню ефективності упраавлінських рішень сприяють 

використаання пропоновааних комп'ютерних програам, відповідних вимог і 

специфіки діяльності дистриб'юторських компааній, аа сааме: встаановлення 

вхідних і вихідних інформааційних потоків і шляхів передаачі інформааційних 

дааних. 

Розроблені бізнес-процеси заабезпечують дієвий контроль, своєчаасні 

обробки таа отримаання інформаації для підвищення ефективності 

упраавлінських рішень. Використаання вдосконаалених форм інформааційно-

аанаалітичного заабезпечення, сприяє своєчаасній оцінці фаактичних 

результаатів, їх відхилень від заадааних цілей, встаановлення нааявних 

недоліків, підвищення ефективності господаарюваання заа раахунок 

злаагодженої роботи підрозділів підприємстваа і зростаання операативності 

упраавлінського впливу. Розроблені моделі інформааційного заабезпечення 

процесів постаачаання, виробництваа таа збуту продукції підприємстваа 

дозволяють наа основі отримааних відповідних відомостей визнаачити 

вааріаанти маайбутніх подій і оцінити можливі нааслідки реаалізаації 

аальтернаативних рішень. У структурно-логічної моделі реінжинірингу бізнес-

процесів, системаатизоваано принципи системи упраавління. 

Все це сприяє своєчаасному заабезпеченню необхідного аасортименту таа 

якості, контролю заа наадходженням і зберігаанням заапаасів, оптимізаації 

витраат процесу постаачаання заа раахунок зменшення витраат наа достаавку 

цінностей, склаадських витраат, втраат від псуваання і дефіциту заапаасів, 

траансаакційних витраат. Інформааційні технології WMS і ERP системи 

інформааційного заабезпечення процесу, сприяють операативності реаалізаації 

рішень з плаануваання таа встаановлення фаактичних витраат наа дистрибуцію, 

поліпшенню контролю заа оприбуткуваанням і зберігаанням ТМЦ. Модель 

інформааційного заабезпечення процесу збуту спрямоваанаа наа отримаання 

мааксимаально можливого прибутку і заадоволення потреб клієнтів. 

Грунтуючись наа першочерговому признааченні упраавлінської інформаації - 

реаалізаації ефективних таа наауково-обгрунтовааних рішень, встаановлено 
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вимоги до упраавлінської інформаації, аа сааме: доступність, аадресність, 

операативність, аанаалітичність, достовірність, корисність, порівнянність, 

можливість перевірки, рентаабельність, об'єктивність, повнотаа, 

конфіденційність, послідовність і сутність. Наайваажливішими критеріями, 

яким маає відповідаати інформаація для заабезпечення ефективного 

упраавлінського впливу і визнаачаають при побудові інформааційної системи 

упраавління таа впроваадженні комп'ютерних систем є: операативність, 

достовірність, корисність, об'єктивність і повнотаа. 

 

 


