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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

 

1.1 Суть та зміст організаційного механізму управління на 

підприємстві та його складові  

Серед вітчизняних вчених немає однозначного тлумачення змісту 

поняття «організаційний механізм», і часто в економічній літературі 

ототожнюються поняття «організаційно-економічний механізм»,  

«господарський  механізм»,  «економічний  механізм».  Багато науковців, 

зокрема Ілляшенко С. М., не відокремлюють організаційний механізм від 

економічного, тому для всіх видів діяльності за основу беруть організаційно-

економічний механізм [38]. 

Так А. Чухно, розглядаючи проблему розвитку економічних систем 

перехідного періоду, застосовує лише категорію «господарського 

механізму», а В. Худо, навпаки, визначає лише економічний механізм 

підприємницької діяльності [86]. Вчений В. С. Габор називає організаційний 

механізм «необхідною складовою господарського механізму», який 

становить систему взаємозв’язку і взаємодії форм та методів 

господарювання, за допомогою яких здійснюється організація та управління 

діяльністю підприємства та підвищується економічна ефективність його 

діяльності. Складовими цього механізму є ринкова структура організації 

виробництва, маркетингова діяльність, менеджмент, організаційно-правові 

норми і стандарти, інфраструктура ринку [19, с. 102]. 

Грузнов І. І. вивчає формування організаційного механізму саме на 

підприємствах машинобудування. Вчений трактує його як систему 

організаційних, економічних, правових, управлінських і регулюючих дій, 

способів і процесів, які формують і впливають на порядок функціонування  
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машинобудівних підприємств, що приведе до досягнення очікуваних 

економічних, соціальних, екологічних та інших результатів [25, с. 15]. 

Миронов Ю. Б. та Гавриляк О. О. трактують поняття «організаційний 

механізм» як перелік певних складових елементів, які в сукупності 

створюють організаційну основу певних процесів та явищ [17]. 

На сьогодні не існує чіткого визначення поняття «організаційний 

механізм управління діяльністю підприємства». Одні автори трактують його, 

як сукупність процесів, що відбуваються в організації, другі – як етапи 

життєвого циклу організації, треті – як основні правила, норми, що діють у 

межах організації. Інші вчені пропонують розглядати організаційний 

механізм управління підприємством з точки зору здійснюваної діяльності, а 

саме: 

- організаційний механізм конкурентоспроможності підприємства; 

- організаційний механізм бюджетування; 

- організаційний механізм фінансової діяльності підприємства та ін. 

Подальше вдосконалення та синтез наукової думки стосовно 

організаційного механізму відобразилось у працях Баластрик Л. О. та 

Транченко Л. В. [11], які до складу організаційного механізму внесли а) 

структурні механізми: структуризація діяльності, організації, ринків; б) 

інформаційні механізми: економічної, науково-технічної, маркетингової 

інформації; в) механізм організації управління: стратегічне, оперативне, 

цільове управління; організаційно-технічний механізм: стандартизація, 

сертифікація, ліцензування. 

Гросул В. А. розглядає «організаційний механізм» як внутрішню 

організацію, яка визначає порядок здійснення економічної діяльності 

підприємства, передбачає прийняття оптимальних управлінських рішень, 

спрямованих на вирішення поставлених завдань та їхню реалізацію при 

мінімізації сукупних ресурсів і максимізації якості кінцевого результату [23, 

С. 37]. 

Узагальнюючи все вищевикладене, організаційний механізм можна 



3 

 

визначити як систему усіх правил і норм, які циркулюють всередині 

підприємства, сукупність способів поєднання і забезпечення взаємозв’язаної 

діяльності функціональних підрозділів підприємства з метою ефективного 

використання можливостей підприємства на всіх етапах своєї діяльності. 

Життєздатність сучасної організації забезпечується обмінними 

процесами з із середовищем, які ускладняються з розвитком техніко-

технологічних засобів виробництва, посиленням в них ролі людини, 

вимагають зміни концепції менеджменту, орієнтації його на комплексне 

управління економічними і соціальними процесами [78]. 

Система управління організацією формує основу будь-якої соціально-

економічної системи. Вона складається з наступних компонентів (підсистем): 

- Керуючої підсистеми, яка містить статичну (суб'єкти управління) і 

динамічну (процеси управління - планування, організація, аналіз, контроль, 

облік і т.д., які забезпечують реалізацію загальних і конкретних функцій 

управління) функціональні підсистеми;  

- Підсистем забезпечення (нормативно-правове, організаційне, 

обліково-аналітичне, фінансове, кадрове, інформаційне та т.д.), повинні 

створювати сприятливі умови для функціонування основних підсистем 

управління організацією; 

- Механізму управління (сукупність організаційних, економічних, 

соціально-психологічних та інших методів управління), який визначає, 

зокрема, цілі, принципи, способи управління об'єктами і процесами [34]. 

Механізм - (від грецького mechodos - машина) послідовність станів, 

процесів, що визначають собою певне явище, дія. 

У науковій літературі термін "механізм управління" є широко 

застосовуваним, але існує багато різних точок зору щодо його 

формулювання. Загалом в економічній та управлінській науці "механізм" 

означає "внутрішню будову, систему чого-небудь"[11]. 

Механізм містить певну послідовність економічних явищ: його 

складовими елементами одночасно виступають вхідні та вихідні явища, а 
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також весь процес, який відбувається в інтервалах між ними. Механізм є 

природною системою, визначає необхідний взаємозв'язок, яка виникає між 

різними економічними явищами [10]. 

Розрізняють також два основних підходи до визначення поняття 

"механізм": 

 

Рис. 1.1. Основні підходи до визначення поняття "механізм" [25] 

 

Статику механізму управління визначають суб'єкти та об'єкти 

управління, складають організаційно-структурну основу механізму, а 

динаміку - комплекс зв'язків і взаємодія між ними. 

Механізм управління розглядають як складову частину системи 

управління, який забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює 

результат діяльності об'єкта управління [17, 25]. 

Комплексний механізм управління повинен бути побудований як 

відносно самостійна система, тобто необхідно визначити його структуру, 

встановити взаємозв'язок між елементами, проаналізувати їх функції і 

здатність діяти цілеспрямовано зі своїми особливостями. Це дозволяє 

розглядати його як результативний спосіб пізнання реальної дійсності і 

науково обґрунтованого впливу на процеси, які відбуваються в організації, 

що відповідає вимогам системного підходу [11, 58]. 

Комплексний механізм управління є складним і системним 

Підходи до визначення поняття "механізм" 

Структурно-організаційний Структурно-функціональний 

Структурно-організаційний 

підхід визначає механізм як 

сукупність певних складових 

елементів, що створюють 

організаційну основу певних 

явищ і процесів. 

 

Структурно-функціональний 

підхід акцентує увагу не тільки 

на організаційній основі його 

побудови, але і на його динаміці, 

реальному функціонуванні. 
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утворенням, що органічно поєднує в собі такі складові елементи (механізми) 

(рис. 1.2): 

 

                                    - опосередкований вплив 

                                    - прямий вплив 

Рис. 1.2. Комплексний організаційно-економічний механізм управління 

підприємством [31, 58] 
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Крім того, механізм управління як складна управлінська категорія 

включає [13]: 

- Цілі управління  

- Кількісний аналог цілей - критерії управління; 

- Фактори управління - елементи управління і їх зв'язку на які 

здійснюється вплив для досягнення поставлених цілей; 

- Методи взаємодії на зазначені фактори управління 

- Ресурси управління - матеріальні та фінансові ресурси, соціальний 

потенціал, за допомогою яких і при використанні відповідного методу 

управління забезпечується досягнення зазначеної мети [60]. 

Відповідно, для конкретного об'єкта механізм управління можна 

відобразити функціоналом: 

Синхронізація основних функцій окремих механізмів управління в 

складі комплексного механізму сприяє створенню таких умов 

функціонування, які б забезпечили максимальну ефективність і 

результативність менеджменту. 

Комплексний механізм управління - це взаємопов'язана система 

елементів організаційно-економічного, мотиваційного і правового впливу на 

процес управління організацією [74].  

Елементи: 

- Економічний (методи планування і прогнозування, методи та 

інструменти управління матеріально-технічної, фінансової, інвестиційної та 

інноваційної підсистемою) 

- Мотиваційний (сукупність командно-адміністративних і соціально-

економічних стимулів, що спонукають персонал до високоефективної 

роботи) [16, 40]; 

- Організаційний (об'єкти, суб'єкти управління, їх цілі, завдання, 

функції, методи управління, організаційні структури і результативність їх 

функціонування); 

- Правовий (нормативно-правове забезпечення управління: 
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Господарський кодекс, Кодекс законів про працю, Цивільний кодекс, 

Податковий кодекс, закони та постанови Верховної Ради України, постанови 

та розпорядження Кабінету Міністрів України, методичні рекомендації та 

інструкції) [14, 16]. 

Організаційний механізм управління підприємством - це сукупність 

різних за своєю природою конкретних організаційних дій, покликаних 

організувати ефективну діяльність організації як відкритої виробничо-

господарської і соціальної системи, що діє в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища [20]. 

Найбільш чітко, узагальнено та послідовно організаційний механізм 

відображено в структурі управління, тому що в структурі управління 

поєднуються всі сторони діяльності підприємства, встановлюються 

взаємовідносини між структурними підрозділами та працівниками апарату 

управління. 

За допомогою організаційної структури можна вивчити та оцінити 

розподіл функцій та повноважень, фінансову звітність, кадрову політику, а 

також особливість господарської діяльності, яку здійснює підприємство [34]. 

Основні елементи організаційної структури управління підприємством 

зображено на рис.1.3. 

 

Рис. 1.3. Елементи організаційної структури управління 

підприємством [34] 

Структурні підрозділи управління на кожному його рівні 

Склад та структура функцій управління 

Чисельність працівників для виконання кожної управлінської функції 

Професійно-кваліфікований склад працівників апарату управління  
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Будь-яка організація є системою, тому з точки зору системного підходу 

організаційний механізм – це система усіх методів, прийомів та способів 

формування та регулювання відносин між об’єктами системи та внутрішнім і 

зовнішнім середовищами. 

Організаційний механізм управління діяльністю підприємства є 

ефективним тільки за рахунок дотримання наступних принципів [28, 51]: 

1. Організаційна структура відповідає обраній стратегії. 

2. Організаційна структура відповідає тому середовищу, в якому вона 

функціонує. 

3. Відсутні протиріччя між елементами організаційної структури. 

Узагальнивши все вище сказане можна виділити основні елементи 

організаційного механізму управління підприємством (рис. 1.4) 

 

Рис.1.4. Організаційний механізм управління підприємством [47] 

 

В основі організаційного механізму лежать такі процеси, як 

формування органів управління організацією, розподіл компетенції між 

ними, формування системи внутрішнього і зовнішнього документообігу, 

формування та закріплення регламентів взаємодії між керуючою і керованою 

підсистемами [28]. 

Основним призначенням організаційного механізму в складі 

Структурні підрозділи управління на кожному його рівні 
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комплексного механізму управління є формування та посилення 

організаційного потенціалу компанії як складової ресурсів управління, що 

забезпечують вплив на фактори виробництва. 

Формування організаційного потенціалу досягається шляхом: 

- Проектування структури організації та її формування як 

цілеспрямованої виробничо-господарської социотехнической системи; 

- Організації діяльності компанії відповідно до встановлених цілей 

діяльності; 

- Організації інформаційного забезпечення управління діяльністю 

компанії; 

- Реструктуризації компанії і реорганізації її діяльності відповідно до 

змін потреб суспільства, цілей організації і стану зовнішнього середовища; 

- Розвитку мотивації раціоналізації організаційних структур і систем 

керування [63]. 

 

 

1.2 Фактори впливу та передумови формування організаційного 

механізму управління на підприємстві 

Організаційний механізм господарювання містить правила, 

організаційні правові нормативи і стандарти, що визначають та регулюють 

структуру управління, обов'язки, права та відповідальність органів 

управління і управлінських працівників, організацію процесу їхньої 

діяльності; розподіл робіт між різними виконавцями; оснащення 

управлінської праці засобами оргтехніки, чисельність працівників в 

управлінні, матеріальне і моральне стимулювання їхньої праці. Отже, 

організаційний механізм охоплює організацію структури управляючої 

системи (статики) і організацію процесу функціонування системи, якою 

управляють (динаміки) [71]. 

Особливістю розглядуваного механізму є те, що організаційний 

механізм управління – це завжди групи людей, які вступають у формальні і 
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неформальні взаємодії [61]. Ці взаємодії можуть бути спрямовані  на 

досягнення мети організації, що є позитивом, або ж на чинення опору різним 

змінам, які завжди супроводжують нововведення, що часто спостерігається в 

трудовому колективі будь-якого підприємства і є негативним моментом. 

Серед основних принципів функціонування організаційного механізму 

управління чинниками ефективної діяльності машинобудівного підприємства 

варто виділити наступні: керованість, плановість, адекватність, неперервність 

розвитку, міжсистемна і внутрішньосистемна сумісність, відповідність 

механізму управління системою можливостей [6]. 

Важливою характеристикою організаційного механізму є його 

соціальна складова, яка полягає у створенні необхідних передумов для 

працівників підприємства різних рівнів, які, працюючи на ньому, отримали б 

можливість моделювати майбутнє свого підприємства, розвиваючи його, 

приймаючи активну участь у всіх процесах, що проходять на виробництві, і 

отримуючи від цього свої дивіденди. 

Серед блоків організаційного механізму (рис.1.5) виокремлюють, як 

правило, статичні і динамічні. До статичних блоків можна віднести правовий 

і мотиваційний, оскільки вони забезпечують роботу механізму. 

 

Рис. 1.5. Функціональні блоки організаційного механізму 

телекомунікаційного підприємства 
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До динамічних слід віднести блоки стратегічного управління; 

економічного забезпечення, організаційно-функціональний; інформаційний і 

блок управління опором. 

Мотиваційний блок забезпечує механізм зацікавленості працівників у 

досягненні максимальних економічних і соціальних результатів діяльності 

підприємства. Поняття мотивації означає всю сукупність чинників, 

механізмів і процесів, які забезпечують виникнення у людей прагнення до 

досягнення життєво необхідних цілей, припускає активність у мінливому 

середовищі і вимагає ситуативної реакції. У процесі ситуативного розвитку 

мотивації оцінюється можливість і визначається спосіб досягнення 

необхідного результату. Таким чином, мотиваційний блок слід розглядати як 

впорядковану сукупність мотивів досягнення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Таким чином, формування організаційного механізму управління 

чинниками ефективності телекомунікаційного виробничого підприємства 

сприяє отриманню синергічного ефекту загалом для всього підприємства, 

оскільки забезпечує взаємозв'язок, взаємодію його підрозділів і різних 

напрямів їхньої діяльності. Організаційний механізм управління 

ефективністю телекомунікаційного виробничого  підприємства – це 

інструмент, правильне використання якого розширює вузькі 

міжфункціональні канали підприємства і дає можливість формувати і 

розвивати його конкурентоздатний потенціал. 

Організаційний механізм управління ефективною діяльністю 

телекомунікаційного підприємства забезпечує взаємозв’язок і взаємодію між 

усіма без винятку підрозділами підприємства, різними напрямками його 

діяльності. У результаті успішної роботи усіх складових механізму, усіх 

функціональних підрозділів варто очікувати на отримання синергічного 

ефекту. 

Перешкодою до формування ефективного організаційного механізму 

можуть стати розбалансовані зв’язки між наукою і технікою, які негативно 
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впливають на відносини між функціональними підсистемами. Іншою 

перешкодою може стати втрата гнучкості у відносинах працівників-

управлінців через високий рівень формалізації. Результатом, як правило, 

через уповільнення настають труднощі з передачею інформації, що 

призводить до зниження швидкості прийняття рішень. Адже неузгодженість 

відносин між різними функціональними службами знижує темпи роботи і 

негативно впливає на результат. 

Удосконалення організаційного механізму управління на підприємстві 

- це безперервний процес раціоналізації господарської діяльності, на який 

впливають різноманітні фактори: 

• науково-технічний прогрес і науково-технічний рівень виробництва і 

продукції; 

• структура господарської системи і рівень організації виробництва і 

праці; 

• господарський механізм і рівень організації управління; 

• соціальні умови і рівень використання людського фактора; 

• природні умови і рівень раціонального природокористування [64]. 

До самостійних факторів підвищення економічної ефективності 

відносять: зовнішньоекономічні, соціальні та природні умови. 

Вагому роль у розробці організаційного механізму управління на 

підприємстві відіграють фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, 

які безпосередньо впливають на процес виробництва, використання 

оборотних коштів, організаційну структуру та розвиток підприємства в 

цілому [81]. Ознайомившись із чинниками зовнішнього та внутрішнього 

середовища на організаційний механізм управління на підприємстві, 

запропонованими вченими, ми дійшли висновку, що доцільно удосконалити 

існуючі чинники з урахуванням особливостей стратегічного управління. 

Виходячи з цього, ми запропонували комплекс факторів зовнішнього і 

внутрішнього середовища, котрі впливають на ефективність діяльності [71]. 

Нині спостерігається чітка тенденція до зміни пріоритетів у потребах 
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споживачів: від суто цінових факторів до підвищення запитів до якості 

продукції та послуг. Водночас організаційні структури вітчизняних 

промислових підприємств не повною мірою дозволяють реалізувати 

процедури адаптації їх діяльності до зміни бізнес-процесів, викликаних 

необхідністю всебічного урахування запитів споживачів. Слід також 

зазначити, що використовувані системи мотивації персоналу 

телекомунікаційних виробничих підприємств не завжди орієнтовані на 

реалізацію обраної стратегії розвитку, що призводить, з одного боку, до 

скорочення виробничого персоналу, а з іншого – до зростання потреби в 

кваліфікованих кадрах [21, 55]. 

Загалом формування і підтримування на відповідному рівні гнучкості 

профілю телекомунікаційного підприємства зводиться до постійного, 

цілеспрямованого вивчення динаміки суспільних потреб та систематичного 

приведення у відповідність до цих потреб сукупності всіх ресурсів 

підприємства як важливої передумови ефективного його функціонування. 

На ефективність функціонування організаційного механізму 

управління підприємства впливає чимало факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища [71, с. 76]. Різні вчені дотримуються різноманітних 

підходів при поділі факторів впливу. Наприклад, їх можна розділити на 

загальні та специфічні [64]. До загальних, належать зовнішні та внутрішні; 

специфічні залежать від виду діяльності, галузі застосування, процесу 

виробництва. 

Виокремлення специфічних факторів залежать від процесу діяльності 

підприємства. Фактори, виділені нами на основі вивчення праць [ххххх], 

заслуговують на увагу і їх потрібно враховувати в процесі розробки 

оновленого організаційного механізму управління підприємства, виходу на 

міжнародний ринок, підвищення швидкості економічного розвитку, 

уникнення кризових ситуацій та банкрутства, своєчасної розробки 

попереджувальних заходів за умов мінливості зовнішнього середовища (рис. 

1.6). 
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Рис. 1.6. Фактори впливу на формування організаційного механізму 

управління на підприємстві [49] 

 

Організаційний механізм управління чинниками ефективності дозволяє 

виокремити такі завдання, які повинні вирішуватись під час підтримання 

необхідного рівня гнучкості профілю машинобудівного підприємства: 

 управління перспективним розвитком продукції; 

 управління перспективним розвитком технічних ресурсів; 

 управління перспективним розвитком кадрового потенціалу; 

 управління перспективним розвитком інформаційних технологій; 
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- форми організації матеріального стимулювання. 
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 управління перспективним розвитком просторових ресурсів; 

 управління перспективним розвитком організаційно-виробничої 

структури [81]. 

Розвиток та процвітання підприємства залежить від дотримання двох 

умов: 1) правильного визначення кінцевої мети; 2) знаходження відповідних 

засобів, що ведуть до кінцевої мети.  

Згідно розробленої нами класифікації та спираючись на розробки 

вчених у питанні факторів впливу можна стверджує, що підприємство не 

здатне управляти факторами зовнішнього середовища, але повинно 

враховувати можливі зміни, вчасно пристосовуватися та реагувати на них. 

Водночас внутрішніми  факторами  підприємство  здатне  керувати  (рис. 

1.7), і до сфери такого впливу належить: організація, використання, 

спрямування, розподіл оборотних коштів; обсяг виробленої та реалізованої 

продукції; контроль за величиною оборотних коштів; тривалість 

виробничого процесу [35]. 

 

Рис. 1.7. Внутрішні фактори вплину на розробку організаційного 

механізму управління на підприємстві [35]. 
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виявлення його сильних і слабких сторін. В рамках даного аналізу зазвичай 

розглядаються різні напрямки діяльності, такі як фінансова діяльність, 

виробничий процес і його ефективність, конкурентоспроможність, кадри і 

кадрова політика, репутація та інше. В цілому оцінка окремих складових 

дозволяє реалізувати мету аналізу внутрішнього середовища. Однак аналіз 

окремих складових не дозволяє дати комплексну оцінку всьому підприємству 

і рівню його розвитку [29, 67]. Тому була складена методика оцінки рівня 

розвитку підприємства (рисунок 1.8). Вона не тільки дає інтегральну оцінку 

цьому самому рівню, але також дозволяє в рамках аналізу внутрішнього 

середовища позначити сильні і слабкі сторони підприємства. Весь перелік 

представлений на схемі.  

 

Рис. 1.8. Методика оцінки рівня організаційного механізму 

управління на підприємстві [81] 

Рівень розвитку підприємства 

Організаційно-

управлінський 

рівень 

Прогресивність 

технології 

обладнання  

Рівень 

економічного 

розвитку 

 

Рівень 

технічного та 

технологічного 

розвитку 

 

Рівень 

корпоративної 

культури 

 

Результативність 

та ефективність 

діяльності 

організації  

Взаємо-

відносини у 

колективі  

Конкуренто-

здатність  

Ефективність 

використання 

трудових 

ресурсів  

Активність 

інвестиційної 

політики  

Ефективність 

використання 

фінансових 

ресурсів  

Ефективність 

використання 

основних 

фондів  

Ступінь 

інноваційності 

продукту  

Стиль 

управління 

персоналом 

ресурсів  

Технологічність 

організаційно-

управлінського 

процесу 

Стан 

організаційної 

структури 

підприємства 



17 

 

По завершенню аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства визначаються стратегічні альтернативи - формується SWOT-

аналіз, який представляє з себе четирехпольние матрицю (рисунок 16). Дана 

матриця, по суті, є зведеним аналізом зовнішнього і внутрішнього 

середовища компанії. Він відображає сильні і слабкі сторони підприємства, 

виявлені в результаті оцінки внутрішнього середовища, а також можливості і 

загрози, виявлені в ході аналізу зовнішнього середовища. На їх основі 

формуються різні варіанти дій, відповідно до розглядом різних поєднань 

факторів [47].  

За результатами SWOT-аналізу формуються заходи, спрямовані на 

досягнення можливостей і запобігання загроз за рахунок застосування 

сильних сторін і скорочення слабких сторін підприємства [34]. Таким чином, 

на виході визначаються стратегічні альтернативи та можливі варіанти 

стратегічного поведінки підприємства. 

Розроблені на основі SWOT-аналізу заходи піддаються оцінці 

експертів. Вона повинна відображати те, наскільки цей захід ефективно для 

досягнення можливості або зниження загрози, вдосконалення і розвитку 

компанії в цілому. Вибрані заходи в подальшому враховуються при 

визначенні стратегії підприємства. 

 

 

1.3 Методи оцінки та показники ефективності організаційного 

механізму управління на підприємстві 

Оцінка результативності організаційного механізму здійснюється на 

основі наступних критеріїв: 

- узгодженість із загальною стратегією розвитку підприємства; 

- внутрішня збалансованість цілей, напрямів і послідовності здійснення 

інвестиційної політики; 

- узгодженість з довкіллям; 

- реалізація з урахуванням наявних ресурсів; 
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- прийнятність рівня організаційних  ризиків; 

- фінансова, виробнича і соціальна результативність [79]. 

Ефективність організаційного механізму має визначатися наступними 

показниками: 

- наскільки раціональною є структура організаційного механізму і 

наскільки чітко регламентовано функції кожного структурного підрозділу; 

- наскільки ця структура є гнучкою, тобто чи властива їй швидка 

адаптація до нових умов зовнішнього середовища; 

- наскільки структури організаційного механізму взаємопов’язані між 

собою і яким чином можуть впливати одна на іншу; 

- який відсоток інновацій наявний у самій структурі організаційного 

механізму; 

- яким чином здійснюється контроль за всіма підсистемами 

телекомунікаційного підприємства [26]. 

Не менш важливим є рівень компетенції управлінського персоналу: 

рівень кваліфікації, досвід роботи, якість виконання посадових обов’язків, 

що відповідають потребам та вимогам телекомунікаційного підприємства. З 

іншого боку, підприємство повинно створити умови для підвищення 

кваліфікації працівників усіх рівнів. 

Помилки у структурі організаційного механізму приводять не лише до 

зниження ефективності управлінської системи, а й до зниження 

результативності всієї діяльності підприємства. Тому завдання 

організаційного механізму полягає в тому, щоб не лише слідкувати за 

стратегією, а й швидко і чутливо реагувати на найменші зміни ринкового 

середовища, залучаючи до нововведень персонал усіх рівнів. 

Оскільки призначення організаційного механізму в тому, щоб 

забезпечити досягнення завдань як організацію цілей, то проектування 

структури має базуватися на стратегічних планах підприємства та змінних 

довкілля, де воно здійснює свої операції. Стратегія визначає структуру 

організаційного механізму, яка мусить відповідати запланованим нею змінам. 
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Якщо підприємство прийняло план інноваційного шляху розвитку, то йому 

варто запровадити гнучку структуру управління. Якщо ж стратегія 

спрямована на максимальне скорочення витрат, тоді підприємству більшою 

мірою підійде ієрархічна структура. Дослідження свідчать, що стратегія 

визначає характер структури організаційного механізму. Хоча на рівні 

підрозділів і служб вплив стратегії на структури організаційного механізму 

відчувається меншою мірою. 

 Підвищення техніко-організаційного рівня та вплив інших названих 

умов проявляється в рівні використання праці, основних засобів і предметів 

праці. Якісні показники використання виробничих фондів (продуктивність 

праці, матеріаловіддача або матеріаломісткість, фондовіддача або 

фондомісткість, оборотність оборотних коштів) служать одночасно 

показниками економічної ефективності підвищення техніко-організаційного 

рівня та інших умов виробництва. Аналіз приватних показників 

використання виробничих ресурсів за методом ланцюгових підстановок є 

одночасно аналізом техніко-організаційного рівня, при якому поєднуються 

технічні та організаційні чинники виробництва. Важливий розділ аналізу 

науково-технічного рівня виробництва - аналіз економічної ефективності 

впровадження нової техніки, технології, механізації і автоматизації 

виробництва [85]. 

Позитивний вплив цих факторів викликає підвищення продуктивності 

праці, відносне зміна чисельності працюючих і оплати їх праці; зростання 

матеріало-, фондовіддачі і відносної економії предметів і засобів праці; 

прискорення оборотності оборотних коштів; приріст продукції (приріст 

прибутку або зниження собівартості одиниці продукції); поліпшення 

показників фінансового стану і платоспроможності підприємства. 

На рисунку 1.9 представлена приблизна схема аналізу 

технікоорганізаціонного рівня виробництва [91]. 

Кількісне співвідношення екстенсивності та інтенсивності 

економічного розвитку виражається в показниках використання виробничих і 
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фінансових ресурсів. Наприклад, фондовіддача N: Fобобщает в собі такі 

показники інтенсивності, як амортізаціо- віддача - N: А і оборотність 

основних виробничих фондів (в роках) - F: А. Розглянемо взаємозв'язок цих 

показників на прикладі моделювання фондоємності: 

 

A

F

N

A


N

F
      (1.1) 

 

де N - виручка від реалізації продукції; 

F - середньорічна величина основних виробничих засобів; 

А - величина амортизації, призначеної для повного відновлення 

основних виробничих засобів. 

 

Рис. 1.9. Схема аналізу техніко-організаційного рівня виробництва 
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Оцінка і аналіз організаційно-технічного рівня дуже важливі для 

підвищення ефективності виробництва. Дані аналізу дозволяють: 

• визначити масштаби і межі застосування нової техніки; 

• розкрити резерви підвищення продуктивності праці, розробити 

пропозиції щодо поліпшення методів організації виробництва і зниження 

собівартості продукції [52, 86]. 

Вибір системи показників, що відображають стан організаційно-

технічного рівня виробництва, знаходиться в залежності від особливостей 

галузі та об'єктів аналізу (рис. 1.10) 

 

Рис. 1.10. Система показників аналізу організаційного рівня 

виробництва [91] 
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технічного рівня виробництва та ефективність його підвищення [28, 83, 92]. 

Використання системи приватних показників об'єктивно обумовлено 

багатозначністю самого поняття «рівень». Перша група показників 

характеризує якість і прогресивність продукції, стан і прогресивність 

застосовуваної техніки і технології, рівень науково-дослідницької роботи, 

потоковість виробництва і технічну оснащеність підприємства, ступінь і 

ефективність впровадження нової техніки та ін. 

Друга група показників характеризує рівень організації виробництва, 

рівень концентрації та розміщення виробництва, тривалість виробничого 

циклу, рівень організації праці та управління, стан соціальних умов роботи 

колективу [22]. 

Результат від підвищення організаційно-технічного рівня виробництва 

в будь-якій галузі матеріального виробництва в кінцевому рахунку 

виявляється в процесі використання трьох основних елементів виробництва: 

праці, засобів і предметів праці [24]. 

Якісні показники використання виробничих ресурсів - продуктивність 

праці, фондовіддача, матеріаломісткість, оборотність оборотних коштів. 

Вони відображають інтенсивність використання ресурсів, виступаючи 

одночасно показниками економічної ефективності підвищення організаційно-

технічного рівня [27]. 

Сукупність досліджуваних у процесі аналізу організаційно-технічних 

показників дає комплексну характеристику організаційно-технічного рівня і 

умов виробництва в організації: 

 

87654321 kkkkkkkkn
jК     (1.1) 

 

де Кі - комплексна оцінка досліджуваної сукупності показників, що 

розглядаються в системі аналізу організаційно технічного рівня; 



23 

 

n Прk - добуток коефіцієнтів росту (зниження) показників; 

п - кількість досліджуваних показників (коефіцієнтів їх зростання або 

зниження) організаційно-технічного рівня і умов виробництва (в наведеному 

прикладі їх вісім); 

1
k  - сукупність показників (коефіцієнтів їх зростання або зниження) 

аналізу науково-технічного рівня; 

2k  - сукупність показників (коефіцієнтів) аналізу рівня технології 

виробництва; 

3k  - сукупність показників (коефіцієнтів) аналізу організації 

виробництва; 

4k - сукупність показників (коефіцієнтів) оцінки рівня управління 

організацією; 

5k  - сукупність показників (коефіцієнтів) оцінки рівня організації та 

оплати праці; 

6k  - сукупність показників (коефіцієнтів) аналізу соціальних умов 

роботи колективу; 

7k  - сукупність показників (коефіцієнтів) аналізу і оцінки розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності; 

8k  - сукупність показників (коефіцієнтів) аналізу і оцінки інших 

умов розвитку виробництва. 

Рішення перерахованих вище поставлених перед аналізом 

організаційно-технічного рівня завдань передбачає вивчення досягнутого 

рівня виробництва, для чого необхідна система техніко-економічної 
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інформації[22, 71] . 

Якщо поділяти аналіз господарської діяльності на зовнішній і 

внутрішній (внутрішньогосподарський), то аналіз організаційно-технічного 

рівня виробництва буде ставитися до внутрішнього аналізу. Він може 

будуватися за будь-якої складною програмою, з залученням багатьох 

фахівців і часто недоступною для зовнішнього користувача, а деколи не 

використовується і власниками підприємства [33]. 

Інформаційну базу для проведення економічного аналізу організаційно-

технічного рівня виробництва становить вся сукупність інформації про 

діяльність підприємства [15]. 

Таким чином, збір, оцінка і підготовка інформації - один з перших і 

важливих етапів аналізу, які зумовлюють правильність його висновків. 

Інформаційна база аналізу організаційно-технічного рівня відрізняється 

деякою своєрідністю від інших аспектів аналізу господарської діяльності: 

• джерела відомостей надзвичайно різноманітні (бухгалтерська 

звітність, планові і оперативно-виробничі дані, Позаоблікове відомості, 

показники статистичного обліку) [43]; 

• зважаючи на значні проміжків часу між черговим аналізом 

організаційно-технічного при порівняннях різних показників потрібна 

обов'язкова перевірка методичної однорідності їх обчислення; 

• значний обсяг інформації про стан організаціоннотехніческого рівня 

виробництва, який виходить шляхом додаткових і часом громіздких 

розрахунків; 

• частка бухгалтерських джерел інформації значно менше в порівнянні 

з іншими розділами аналізу господарської діяльності [46]; 

• разовий характер використання деяких відомостей; 

• відсутність чіткого закріплення відповідальних осіб за тими чи 

іншими джерелами інформації; 

• велика об'ємність теми, що вимагає значного потоку інформації. 

Аналіз техніко-организаційного рівня виробництва. Значення такого 
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аналізу полягає в тому, що він дає сигнал про необхідність інвестицій. Якщо 

організаційно-технічний рівень потребує поліпшення, інвестиції стають 

настійно необхідними. 

Існує великий перелік показників, що характеризує цей рівень. 

Конкретні їх набори використовуються в залежності від типу виробництва, 

умов, в яких воно здійснюється, і ряду інших чинників. Ми обмежимося тут 

найбільш суттєвими показниками, яких достатньо для того, щоб прийняти 

рішення про інвестиції. Самі ці показники прийнято ділити на три групи: 

пов'язані з виробів і послуг, які виробляє підприємство, до організації і 

технології їх виробництва і до управління окремими підрозділами та 

підприємством в цілому (рис. 1.11) [27]. 

Рис. 1.11. Склад показників організаційно-технічного рівня 

виробництва, що визначають необхідність та напрями інвестиційних 

рішень [27] 

 

Для виробів і послуг рівень їх відповідності сучасним вимогам ринку 

визначається, перш за все, їх якістю. Рівень якості досить об'єктивно 

відбивається наявністю або відсутністю претензій з боку споживачів, 
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процентним співвідношенням високих і низьких сортів. Всі ці дані чітко 

фіксуються в документації, що супроводжує виробництво і реалізацію 

виробів і послуг. Більш висока якість може бути забезпечено зміною 

конструкції виробу, використовуваних матеріалів і буде пов'язано з певними 

інвестиціями [62, 76]. 

В умовах глобальної економіки важливою ознакою 

конкурентоспроможності продукції та послуг підприємств є вихід їх на 

зовнішні ринки [57]. Наявність і зростання експортного потенціалу істотно 

підвищують ділову репутацію підприємства і сприяють збільшенню його 

капіталізації. У нашому прикладі всі вироби мають досить великий і 

розширюється експортний потенціал. Але послуги, навпаки, реалізуються 

тільки на внутрішньому ринку. Висновок же їх на зовнішній ринок, якщо 

таке завдання буде поставлено, може також зажадати інвестицій самого 

різного характеру: від фінансування рекламних заходів до створення 

спеціальних товаропровідних каналів і сервісних служб в країнах-

імпортерах. 

Знижена ресурсомісткість є найважливіша ознака 

високотехнологічного виробництва і якості його виробів. У нашому прикладі 

ресурсомісткість всіх виробів і послуг підприємства в цілому зменшилася в 

порівнянні з попереднім періодом, але питомі витрати деяких ресурсів 

зросли, а по підрозділу перевезень виявилися вищими, ніж в попередньому 

періоді [14]. Це також є проблема, вирішення якої може викликати 

необхідність інвестицій. Нарешті, безпосередньо з ресурсоемкостью 

пов'язана продуктивність праці, до витрат якого має бути особливе ставлення 

в порівнянні з витратами інших ресурсів. Ми вже наголошували, що питомі 

витрати деяких ресурсів можуть і підвищуватися, але правилом є загальне 

зниження ресурсномістке [27]. Але в будь-яких випадках неприпустимо, щоб 

відбувалося падіння продуктивності праці. Витрати на одиницю виробу 

можуть рости тільки при принципову зміну споживчих властивостей і якості 

цього виробу, яке, по суті, стає вже новим продуктом. В іншому випадку 
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конструкторські та технологічні рішення повинні забезпечувати тільки 

зниження трудомісткості [45, 57]. 

Щодо показників, які характеризують організацію виробництва, 

зроблені розрахунки дозволяють сказати, що фондоозброєність праці на 

підприємстві знаходиться на відносно високому рівні, структура виробничих 

фондів досить раціональна, а вік їх ще не можна назвати старим. Але ступінь 

використання обладнання на окремих ділянках виробничого процесу не 

можна назвати задовільною [13]. І в той же час є «вузькі місця», що при 

підвищенні рівня використання обладнання на інших ділянках викличе 

необхідність інвестицій з розширенням потужності цих «вузьких місць». 

У процесі аналізу виробничої програми, показників прибутку і 

рентабельності виявилися факти невиконання плану реалізації за окремими 

виробами і недосконалості внутрішньої системи цін. Ця обставина може 

перешкоджати ефективному здійсненню інвестицій незважаючи навіть на те, 

що в цілому динаміка розвитку розглянутого нами підприємства носить 

поступальний характер [26, 39]. 

Таким чином, аналіз організаційно-технічного рівня виробництва 

забезпечує виявлення тих напрямів у розвитку підприємства, які вимагають 

інвестицій як необхідного засобу подальшого зростання підприємства. Разом 

з тим поточний стан підприємства стало результатом сукупності 

інвестиційних програм, в результаті яких за ряд років було створено кілька 

виробництв, нарощені їх потужності і забезпечено отримання доходів від 

таких виробництв. Результати здійснення цих програм також повинні 

піддаватися аналізу. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ОПТОКОН КО ЛТД» 

 

 

 

2.1 Загальна характеристика організаційного механізму 

управління на підприємстві ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  

Для дослідження в нашій дипломній роботі ми обрали Товариство з 

обмеженою відповідальністю ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» (далі – ТОВ «Оптокон 

Ко ЛТД») розташована за адресою - 03061, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШЕПЕЛЄВА 

МИКОЛИ, будинок 6 

Керівник – Дубина Олег Степанович  

Дата реєстрації - 31.07.2001р.  

Види діяльності компанії за КВЕД. Основний:  

27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів  

Інші види діяльності:  

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устатковання  

Мета діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» - одержання прибутку від 

усіх видів виробничої, ремонтної, торгівельної, комерційної, фінансової та 

інших видів діяльності, передбачених Положенням про ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД» та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі 

отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства, соціальних потреб 

його працівників, задоволення суспільних потреб в послугах [1-5]. 

Основні функції ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» відповідно до Положення про 

товариство: 
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1. Виробництво волоконно-оптичних кабелів для передавання даних 

або прямого передавання зображень.  

2. Оптову торгівлю транспортними засобами, крім автомобілів, 

мотоциклів і велосипедів; оптову торгівлю промисловими роботами; оптову 

торгівлю електричним дротом і вимикачами, а також іншими 

електроустановочними виробами промислового використання; оптову 

торгівлю іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, 

трансформатори тощо; оптову торгівлю іншим устаткованням, не віднесеним 

до інших угруповань розділу 46, для промисловості (крім добувної 

промисловості, будівництва та легкої промисловості), торгівлі, судноплавстві 

та для інших сфер діяльності [1-5].  

3. Ремонт і технічне обслуговування інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації та контролю, виробництво яких 

класифікують у групі 26.5: устатковання для авіаційних двигунів; приладів 

контролю викидів автомобільних вихлопних газів; метеорологічного 

устаткування; приладів для тестування та перевірки фізичних, електричних і 

хімічних властивостей; метрологічної апаратури; устатковання для 

виявлення та моніторингу радіаційного випромінювання; 

Ремонт і технічне обслуговування радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання, виробництво якого класифікують у 

класі 26.60: устатковання для одержування магнітно-резонансного 

зображення; радіологічної апаратури.  

Ремонт і технічне обслуговування оптичних приладів класу 26.70 

непобутового призначення: біноклів; мікроскопів (крім електронних і 

протонних); телескопів; призм і лінз (крім офтальмологічних); 

фотографічного устаткування. 

Діяльність ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» регулюється установчими 

документами Товариства, законодавчими та іншими нормативно-правовими 

актами України, а саме Податковим Кодексом України, Господарський 

Кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/46/KVED10_46.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/26/KVED10_26_5.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/26/KVED10_26_60.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/26/KVED10_26_70.html
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звітність в Україні», Законом України «Про акціонерні товариства», Законом 

України «Про телекомунікації», законом України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про захист прав 

споживачів», Кодексом законів про працю України, Законом України «Про 

оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», Законом 

України «Про відпустки», Законом України «Основи законодавства України 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття», Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» та іншими актами 

законодавства України [1-5]. 

Компанія «OPTOKON a.s.» є одним з провідних світових виробників і 

постачальників інфраструктурних рішень будь-якого рівня і складності. 

«OPTOKON a.s.» була заснована в 1991 р .. Основний офіс розташований у м 

Юхлава (Чеська Республіка). Він курирує роботу групи OPTOKON, а також 

ряду представництв, розташованих в 10-ти країнах світу. 

Завдяки інвестиціям в нові технології, група компаній OPTOKON стала 

всесвітнім постачальником пасивних і активних оптоволоконних 

компонентів, мережевих рішень і обладнання для тестування. Інженерна база 

компанії динамічно розвивається, що дозволяє групі компаній OPTOKON 

бути «на вістрі» прогресу і постійно брати участь в нових розробках. 

Компанія «OPTOKON a.s.» складається з семи основних структурних 

підрозділів, що складають основу виробництва, а також ряду регіональних 

відділень, представництв та дистриб'юторів в різних країнах світу. 

Основні виробничі підрозділи компанії: 

 Оптичні пасивні компоненти і з'єднувальні шнури (патч корди); 

 Оптичні розподільні панелі; 

 Активне обладнання; 
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 Устаткування для обслуговування та тестування; 

 Устаткування і компоненти для військово-промислового комплексу; 

 Калібрувальна лабораторія. 

 Оптокон Кабель 

На даний момент чеське виробництво є одним з найсучасніших 

виробництв в світі. Продукція «OPTOKON a.s.» сертифікована відповідно до 

вимог ISO-9001, а також має міжнародну UL-сертифікацію. Вся продукція, 

що випускається «OPTOKON a.s.» продукція забезпечується технічним 

паспортом, що містить всі необхідні характеристики і результати тестування. 

Група компаній Optokon складається з декількох філій і торгових 

представництв компанії. Також, компанія Optokon має дуже широку 

дистриб'юторську мережу, що дозволяє поставляти продукцію в більш ніж 45 

країн по всьому світу. Серед основних країн-замовниць можна відзначити 

наступні: Австралія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Німеччина, Індія, 

Ізраїль, Кувейт, Латвія, Нідерланди, Португалія, Південна Корея, Швеція, 

Польща і, звичайно ж, Україна. Дистриб'ютори закріплюються за 

територіальним принципом на контрактній основі і тісно співпрацюють зі 

штаб-квартирою в м Юхлава. 

ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  являється однією з дочірніх компаній 

Optokon Group. Має власну організаційну структуру, виробництво, окремі 

банківські рахунки, статут, печатку. 

Як і на всіх подібних підприємствах є обслуговуючі підрозділи 

(фінансово-економічна служба, служба матеріально-технічного забезпечення, 

служба маркетингу та ін.). 

ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» керує директор. Він здійснює керівництво 

підприємством у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь яких 

організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, 

укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо. 

Організаційна структура ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» є лінійно-

функціональною (рис. 2.1). При лінійно-функціональній структурі 
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функціональні служби одержують повноваження управління службами 

нижнього рівня, що виконують відповідні спеціальні функції. Проте, 

делегуються не лінійні, а функціональні повноваження. 

Перевагами лінійно-функціональної структури є: 

 гнучка розробка стратегічних питань;  

 розвантаження вищих керівників;  

 можливість притягнення зовнішніх консультантів і експертів. 

Недоліки лінійно-функціональної структури : 

 нечіткий розподіл відповідальності, оскільки особи, що готують 

рішення, не беруть участі в його виконанні;  

 відсутність ланок, що займаються питаннями стратегічного 

планування; в роботі керівників домінує «плинність»;  

 підвищена залежність результатів роботи організації від 

компетентності керівників [14]. 

 

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» 
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Фінансово-управлінська служба ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»представлена 

бухгалтерією і на підприємстві очолює її головний бухгалтер, який 

відповідає за організацію фінансової, облікової, планової роботи на 

підприємстві, здійснює контроль за виконанням планових завдань, проводить 

аналіз діяльності підприємства, керує питаннями фінансів, організації праці 

та заробітної плати [64]. 

Планово-економічний відділ проводить роботи з економічного 

планування, обліку й аналізу результатів виробничо-господарської 

діяльності. Спеціалісти даного відділу готують вихідні дані для складання 

проектів перспективних, річних та оперативних планів, а також беруть участь 

у розгляді таких розробляємих планів, питань організації виконання робіт. 

Крім того, вони визначають економічну ефективність проведених робіт та 

розробляють заходи щодо забезпечення режиму економії, виявлення 

резервів, підвищення ефективності діяльності; здійснюють збір, 

нагромадження науково-технічної інформації й інших необхідних матеріалів 

для планової роботи або виконання окремих завдань. До того ж цей відділ 

виконує необхідну роботу, пов'язану з нерегламентними розрахунками й 

контролем за їхнім виконанням тощо [78]. 

Перед відділом маркетингу та збуту ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  стоять 

такі основні задачі, як оцінка ринку та постійний аналіз результатів 

комерційної діяльності підприємства, а також факторів, які впливають на 

його роботу, розробка прогнозів продажу та ринкової долі підприємства, 

проведення ринкового аналізу, розробка разом з іншими підрозділами й 

керівництвом ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» мети й стратегії ринкової діяльності 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, виробляє товарну та 

цінову політику, здійснює вибір раціональних каналів руху товарів і методів 

просування продуктів [90].  

Відділ розробляє для підприємства в цілому й для окремих товарних 

груп довгострокових і поточних планів маркетингу й координує діяльність 

підрозділів організації в даній області. Його рекомендації з ринкової 
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орієнтації виробничо-господарської й збутової діяльності підприємства після 

твердження керівництвом підприємства є обов'язковими для відповідних 

служб, зайнятих зазначеними видами діяльності. Рішення, що впливають на 

ринкову орієнтацію підприємства, всі підрозділи підприємства приймають на 

основі рекомендацій і за узгодженням з відділом маркетингу та збуту. Всі 

підрозділи підприємства зобов'язані надавати відділу маркетингу будь-яку 

інформацію про характер і результати своєї діяльності. У свою чергу відділ 

маркетингу зобов'язаний надавати всім іншим підрозділам підприємства 

інформацію, необхідну для ринкової орієнтації їхньої діяльності. Відділ 

маркетингу не підмінює інші підрозділи, а орієнтує діяльність інших 

підрозділів на ринок і корелює їхню роботу із загальними для всього 

підприємства цілями ринкової діяльності. 

Інший відділ, відділ постачання, організовує закупівлю товарів по всіх 

асортиментах підприємства, контролює стан складських запасів, визначає 

обсяги закупівлі, контролює й організовує роботи з виробниками й 

постачальниками. До того ж начальник даного департаменту приймає участь 

у ціноутворенні, йому підпорядковується Центральний склад [64, 21].  

В цілому на «Оптокон Ко ЛТД» застосовують лінійну структуру 

управління, що зорієнтовані на вирішення порівняно простих і стабільних 

завдавань. Такі структури є ефективними внаслідок простоти організаційної 

побудови, конкретності завдань і повноважень керівників різних рангів. 

Недоліками цієї структури можна вважати недостатню гнучкість в 

управлінні за умов, коли завдання динамічно змінюються. Але для ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» ця структура управління є прийнятною, тому що 

забезпечує в цілому виконання поставлених завдань. 

Головним завданням  підприємства є збільшення випуску та реалізації 

продукції. 

Обсяг виробництва, надання послуг є вихідним показником для 

розрахунків, слугує основою визначення планових і звітних показників 
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ефективності використання ресурсів; продуктивності праці, фондовіддачі, 

матеріаловіддачі, собівартості, прибутку. 

На підприємстві ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» управлінням асортименту 

займається відділ збуту та маркетингу, а також планово-економічний відділ.  

Спеціалісти департаменту збуту та маркетингу проводять різноманітні 

дослідження з метою вивчення та прогнозування потреб покупців у товарах, 

які випускаються на даному підприємстві. Такі прогнозні дані є корисними 

при плануванні обсягу випуску продукції, пошуку споживачів та 

контрагентів. Після цього планово-економічний відділ розраховує та аналізує 

фінансові показники ефективності запропонованого асортименту, а також 

розробляє свої висновки щодо змін. 

Також даний відділ сумісно з виробничим відділом узгоджує зразки-

еталони, роздрібні та оптові ціни – з планово-економічним відділом.  

Таким чином організовано управління ТОВ «Оптокон Ко ЛТД». 

Виходячи з проведених досліджень, слід розуміти, що 

телекомунікаційні підприємства характеризуються глибоким 

функціональним розподілом праці і вузькою його спеціалізацією, обмеженою 

самостійністю структурних одиниць підприємства і окремого працівника. 

Наявні високий рівень централізації управління, авторитарна система 

повноважень і незначне їх делегування на нижчі рівні, дублювання функцій, 

недостатнє розмежування повноважень і відповідальності між керівниками 

різних ланок управління. 

 

 

2.2 Аналіз показників економічного розвитку підприємства ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД»   

Для розуміння того, наскільки ефективними були обрані 

підприємством стратегії, з чим був пов'язаний їх вибір, до якого результату 

вони привели, необхідно створити систему показників, яка дозволяла б 
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відображати поточний стан компанії, а також відстежувати необхідні зміни, 

які необхідно внести в діяльність фірми [22]. 

Так як на даному етапі такої системи ще немає, розглянемо ряд 

показників, які можуть охарактеризувати роботу ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  з 

різних аспектів його діяльності. Спочатку визначимо вихідні дані для 

розрахунку показників. Джерелами даних буде бухгалтерська звітність, а 

також дані з електронної бази компанії. 

Проведемо розрахунок і аналіз наступних груп показників: 

- показники, що характеризують основні фонди; 

- показники, що характеризують обігові кошти; 

- кадри; 

- показники фінансової стійкості компанії; 

- ділова активність компанії; 

- конкурентоспроможність компанії [24]. 

До показників ефективності використання основних фондів (далі ОФ) 

відносять коефіцієнти оновлення і вибуття ОФ, питома вага актівної частини 

ОФ, фондовіддача / фондоємність, фондоозброєність, коефіцієнти 

інтенсивного і екстенсивного використання основних фондів [27]. Зазначені 

вище показники дозволяють оцінити стан і ефективність використання 

основних засобів. Однак в разі конкретно з ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  

розрахунок даних показників є недоцільним в силу того, що виробничий 

процес не передбачає потребу в наявності спеціального дорогого 

устаткування, а нерухомого майна в силу розмірності компанії у ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД»  немає. Таким чином, з основних фондів за компанією 

числяться тільки транспортні засоби. З перерахованих показників можливий 

розрахунок середньорічної вартості ОФ, темпу приросту, а також 

фондовіддачі (таблиця 2.1). За аналізований період величина основних 

фондів зросла значно - на 2 902 тис.грн., Що про говорить про безсумнівну 

зростанні і розвитку компанії, тобто Відповідно її стратегії. Якщо розглядати 
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значення середньорічної вартості, а також темпів зростання основних фондів, 

то прямої ув'язки зі стратегіями, їх змінами, виявити не можна. 

Таблиця 2.1  

Динаміка показників ефективності використання основних фондів 

 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Середньорічна вартість 

ОФ тис.грн. 
29 1292,5 2263,5 1990 2470 

Фондовіддача, грн./грн. 327,85 20,72 16,34 20,69 28,48 

Темп зростання ОФ, % - 4457 175 88 124 

 

Приріст основних фондів безпосередньо пов'язаний з фінансовими 

результатами фірми - найбільше збільшення основних фондів спостерігається 

в 2015 році, коли приріст прибутку також був значним. Розглядаючи 

показник фондовіддачі, можна виявити позитивну тенденцію її зростання 

протягом досліджуваного періоду (високе значення показника в 2014 р 

обумовлено низькою величиною основних фондів) [21]. 

До числа показників еффективності використання оборотних активів 

(далі ОбС) можна віднести безпосередньо середньорічну вартість ОБС, темп 

зростання ОБС, а також коефіцієнт оборотності і тривалість одного обороту. 

Перераховані показники дозволяють оцінити ефективність використання 

оборотних активів (таблиця 2.2). Для ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  дана оцінка є 

однією з найбільш важливих, так як виробництво компанії є 

матеріаломістким. Тобто від того наскільки добре використовуються 

оборотні активи фірми залежать її фінансові результати. Також в зв'язку з 

тим, що оборотні кошти формують основну частку ліквідних активів, їх 

величина повинна бути достатньою для забезпечення ритмічної і рівномірної 

роботи компанії. Використання оборотних коштів в діяльності компанії має 

здійснюватися на рівні, що мінімізує час і максимізує швидкість обігу 

оборотного капіталу. 
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Таблиця 2.2  

Динаміка показників використання оборотних активів 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт 

оборотності 
7,94 4,59 3,16 4,00 10,43 

Тривалість одного 

обороту, днів 
45 78 114 90 34,5 

Середньорічна 

вартість ОбС 
1 198,00 5 831,00 11 711,00 10 298,50 6 741,50 

Темп прироста ОбС, 

% 
- 873 124 59 77 

 

При розгляді динаміки показників ефективності використання 

оборотних активів можна виявити зв'язок зі змінами стратегій компанії. Так в 

період з 2014 по 2015 рр., коли компанія активно розвивала ринок, в зв'язку з 

розширенням клієнтської бази і збільшенням числа замовлень відбувається 

значне зростання величини оборотних коштів, який склав 873%. Але щодо 

ефективності використання оборотних коштів спостерігається спад (число 

оборотів падає з 7,49 до 4,59 в 2015р.), Так як виробничий процес ще не був 

до кінця налагоджено. Однак з переходом на новий тип стратегії, розвиток 

продукту, і становленням в пріоритет таких функціональних стратегій як 

стратегія виробництва і НДДКР, значення даних показників поліпшується - в 

2016 р. коефіцієнт оборотності склав 3,16 обороту за рік (тривалість одного 

обороту - 114 днів) за умови того, що середньорічна вартість запасів, в 

порівнянні з 2015 р, збільшилася практично вдвічі. У 2017 р коефіцієнт 

оборотності збільшився до 4 обертів в рік, при скороченні середньорічної 

вартості ОбС. Таким чином, коли виробнича частина діяльності було 

повністю освоєна і оброблена, компанія вибрала новий шлях розвитку - 

освоєння ринку обслуговування продукції, тобто стратегія інтегрованого 

зростання. Використання оборотних коштів стало ще більш ефективним - 

коефіцієнт оборотності склав 10,43 обороту, що є найкращим значенням 

показника за весь аналізований період. 
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Група кадри включає в себе показники, які характеризують кадровий 

склад і продуктивність праці підприємства. Для визначення кадрового складу 

використовують такі показники як облікова і явочна чисельність працівників, 

середньооблікова чисельність, питома вага основних робітників у загальній 

чисельності, темпи зростання чисельності, середній стаж роботи, плинність 

кадрів і т.д. Однак зазначимо, що як і у випадку з показниками ефективності 

використання основних фондів, частина показників цієї групи в силу 

розмірності компанії і віку розраховувати буде недоцільно (таблиця 2.3). Так 

плинність кадрів в даному випадку не розглядається, тому що в компанію 

спочатку приймалися співробітники, які розуміли специфіку компанії, а 

роботодавець в особі ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  вже мав певне уявлення про 

найманих співробітників. Таким чином, за весь час існування ТОВ «Оптокон 

Ко ЛТД»  змінилося всього 2 співробітника. 

Таблиця 2.3 

 Динаміка показників, що характеризують кадри підприємства 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Загальна чисельність, 

люд 
7 7 8 8 12 

Вироблення на 

робочого, тис. грн. / 

люд. 

2 376,90 6 694,6 7 395,68 8 233,45 11 722,38 

Вироблення на 

працюючого, тис. грн. / 

люд. 

 

1 358,23 

 

3 825,5 

 

4 622,30 

 

5 145,90 

 

5 861,19 

Темп зростання 
чисельності,  % 

- 100 114 100 150 

Темп зростання 

вироблення, % 
- 282 121 111 114 

Структура чисельності 

(частка робітників) 
0,57 0,57 0,63 0,63 0,50 

 

Розраховані показники добре відображають підйом і розвиток компанії. 

Так вироблення на одного працюючого збільшилася з 2014 р на 4 502,96 

тис.грн. і склала в 2018 р 5 861,19 тис.грн. Протягом досліджуваного періоду 

спостерігається тільки позитивний темп зростання виробітку. На прикладі 

даних показників видно, що зростання компанії забезпечується за рахунок 
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якісних показників - так чисельність за весь час збільшилася менш ніж в 2 

рази, в той час як виручка більш ніж в 6 разів. Далі відзначимо структуру 

чисельності фірми. На тих етапах, коли компанія налагоджувала і розвивала 

виробництво, частка основних робітників зростала, з 2014 по 2017 рр., І 

досягла 63%. Однак в 2018 р, у зв'язку з рішенням компанії прийняти 

стратегію інтеграції шляхом завоювання ринку обслуговування лебідок, 

частка основного персоналу скоротилася до 50%. Так як тепер головний упор 

компанії робився на створення відділів збуту і обслуговування. 

Показники фінансової стійкості компанії групи включають в себе 

коефіцієнти автономії, фінансової залежності, розрахунок власного 

оборотного капіталу (далі ВОК), а також коефіцієнта забезпеченості ВОК 

(таблиця 2.4). Ці показники відображають здатність підприємства до 

забезпечення збалансованих фінансових потоків, які в свою чергу 

дозволяють організації підтримувати свою діяльність протягом всього часу 

своєї роботи. 

Таблиця 2.4 

Динаміка показників фінансової стійкості компаніі 

 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт автономії 0,81 0,19 0,16 0,30 0,58 

Коефіцієнт фінансової 

залежності 
0,19 0,81 0,84 0,70 0,42 

Коефіцієнт 
співвідношення 
власнихі позикових 
коштів 

 

4,26 

 

0,23 

 

0,19 

 

0,43 

 

1,40 

ВОК 1571 778 3325 3741 13054 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

ВОК 

0,81 0,05 0,11 0,22 0,53 

 

На кінець 2014 року коефіцієнт автономії становив 0,81, з чого 

випливає що діяльність компанії здійснювалася в основному за рахунок 

власних коштів, позиковий капітал був представлений тільки в якості 
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кредиторської заборгованості в розмірі 376 тис.грн. Однак необхідність в 

розвиток компанії зажадало залучення позикових коштів - в 2015 р. 

короткострокові позики склали 12 205 тис.грн. Даний капітал був 

направлений на розширення обсягу виробництва. Однак при цьому 

коефіцієнт автономії скоротився до 0,19. У 2016 році в зв'язку зі значним 

збільшенням кредиторської заборгованості, приростом короткострокової 

позики і зовсім невеликим приростом власного капіталу даний коефіцієнт 

скоротився до свого мінімального значення - 0,16. Однак в наступні періоди 

компанія поступово відновлює свою фінансову стійкість - на початку 

скоротивши рівень кредиторської заборгованості до мінімального рівня, а 

потім почавши зменшувати частку позикових коштів. Так в 2018 році 

коефіцієнт практично досяг рекомендованого значення - 0,58. Коефіцієнт 

фінансової залежності в свою чергу в 2015 і 2016 рр. збільшувався і досяг 

свого максимуму в розмірі 0,84. Таким чином, фінансова залежність 

організації від позикових коштів погіршилася. Але до кінця 2018 року даний 

коефіцієнт вже склав 0,42. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових 

коштів до кінця 2014 року становив 4,26. До кінця 2016 року він скоротився 

на 4,05 і склав 0,19. У 2018 р данний коеффіціент також практично досяг 

свого рекомендованого значення - 1,4. Таким чином, в зв'язку з відновленням 

своєї фінансової стійкості, можна говорити про ефективний розвиток 

компанії протягом усього досліджуваного періоду. 

Також, як говорилося раніше, для визначення рівня фінансової 

стійкості організації використовується оцінка забезпеченості організації 

власним оборотним капіталом. На кінець 2014 року величина власного 

оборотного капіталу составляла 1571 тис. грн., До кінця року даний показник 

значно впав до 778 тис. грн. що пов'язано з придбанням необоротних активів 

компанією в цьому році. Протягом наступних років спостерігається тільки 

зростання соку в зв'язку зі збільшенням власного капіталу компанії - на 

кінець 2018 року він склав 13054 тис.грн. 
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Відповідно до зазначених значеннями змінювався коефіцієнт 

забезпеченості власним оборотним капіталом - на кінець 2015 року вона мала 

найменше значення - 0,05. Однак до кінця 2018 р зміг досягти рівня 0,53. Це 

дозволяє говорити про високий рівень фінансової стійкості організації. 

До показників платоспроможності відносять коефіцієнти абсолютної, 

критичної та поточної ліквідності (таблиця 2.5). Вони відображають 

платоспроможність орієнтовно на будь-якої майбутній період відповідно до 

ліквідністю активів. За допомогою цих показників оцінюють фінансовий 

ризик, ймовірність банкрутства компанії. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом усього досліджуваного 

періоду набагато нижче рекомендованого значення. Свого мінімуму він 

досягає в 2018 році - 0,002, у зв'язку з різким скороченням вільних грошових 

коштів. Оптимальне значення коефіцієнта досягалося в 2016 р., Тоді він 

становив 0,121, але навіть це значення нижче норми. Загальна ситуація, 

представлена за аналізований період, говорить про те, що у організації 

недостатньо активів для погашення найбільш термінових боргів. Тобто 

необхідно детальне планування надходження і вибуття грошових коштів. 

Таблиця 2.5  

Динаміка показників платоспроможності 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,059 0,021 0,121 0,076 0,002 

Коефіцієнт критичної 

ліквідності 
0,059 0,021 0,121 0,076 0,002 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
5,178 1,053 1,121 1,277 2,143 

У зв'язку з тим, що немає можливості розглянути структуру 

дебіторської заборгованості, визначити суму дебіторської заборгованості, 

платежі по якій очікуються протягом 12 місяців, не можна. В такому випадку 

робиться припущення про те, що вся дебіторська заборгованість погашається 

більш ніж через 12 місяців після звітної дати. Тоді значення коефіцієнта 
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критичної ліквідності збігаються з значеннями коефіцієнта абсолютної 

ліквідності. 

Коефіцієнт поточної ліквідності в 2014 р був максимальним і становив 

5,178. Це було пов'язано з малою величиною короткострокових зобов'язань. З 

ростом короткострокових зобов'язань скорочувався коефіцієнт поточної 

ліквідності. Однак в останні 2 роки, у зв'язку зі скороченням величини 

запасів, а звільненням від частини зобов'язань. Коефіцієнт майже досяг 

оптимального значення - 2,143. Що в цілому говорить про ефективне 

використання активів. Однак потрібно загострити увагу, що планування в 

частині обороту грошових коштів компанією повинно бути влаштовано 

краще. Показники підприємницької здатності відображають результативність 

і ефективність господарської діяльності підприємства (таблиця 2.6). 

Таблиця 2.6 

Динаміка показників підприємницької спосібності 

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг реалізації 

продукції, шт 
35 112 120 162 215 

Темпи зростання обсягу 

реалізації, % 
- 320 107 135 133 

Об'єм реалізації 
продукції, тис. грн. 

9 507,62 26 778,58 36 978,41 41 167,23 70 334,29 

Темпи зростання обсягу 

реалізації, % 
- 282 138 111 171 

Прибуток від продажів, 

тис. грн. 
11219 2206 1331 685 13076 

Темп зростання 

прибутку, % 

- 20 60 51 1909 

Рентабельність 

продажів, % 

- 8,24 3,60 1,66 18,59 

зміна рентабельності, 

%-ві пункти 
  -4,64 -1,94 16,93 

Витрати на 1 грн. 

продукції, грн. / грн. 
- 0,92 0,96 0,98 0,81 

 

Як видно з наведеної таблиці, обсяги виробництва в натуральному 

виражені, а, отже, і реалізації (компанія здійснює виробництво продукції по 

замовленнях) рік від року зростає - в даному випадку зазначений обсяг 
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реалізації оптиковолокна, без урахування зап.частин. Протягом усього 

досліджуваного періоду спостерігається тільки позитивною зростання. Так у 

2014 році було реалізовано лише 35 одиниць певної продукції, в той час як в 

2018 вже 215. Средній темп зростання за період склав 157%. Зростання 

заслуговує на позитивну оцінку, так як говорить про розвиток організації, 

розширенні ринку збуту. Те ж саме можна спостерігати і з обсягом реалізації в 

грошовому вираженні. Варто зазначити, що середній темп зростання реалізації 

в грошовому вираженні, який склав 170%, перевищує темп зростання 

реалізації в натуральному вираженні. Що говорить про розвиток продукту 

компанії, підвищенні його якості. Якщо говорити про загальний обсяг 

реалізації, включаючи продаж зап.частин, то з 2014 року він збільшився з 9 

507,62 тис.грн. до 70 334,29 тис.грн. Середній темп зростання при цьому склав 

165%. 

Однак прибуток не має настільки ж рівною динаміки. З 2014 р рівень 

прибутку тільки знижувався. Так прибуток скоротився за 4 роки з 11 219 

тис.грн. в 2014 р до 685 тис.грн. в 2017 р. Що було пов'язано з необхідністю 

компанією вкладення коштів у виробництво - безпосереднє розвиток 

продукту, а також збільшення обсягу запасів. У 2018 р значення прибутку 

склало 13 076 тис.грн. Таким чином, незважаючи на темп зростання в 1909 % в 

2018 р., середній темп зростання за період склав всього 104%. Однак це вже 

говорить в цілому про позитивну динаміку і заслуговує на позитивну оцінку. 

Приблизно така сама ситуація з рентабельністю продажів. Протягом 

трьох років вона має негативний приріст і високий стрибок зростання в 

останній рік досліджуваного періоду. У 2018 р. рентабельність склала 18,59 %. 

Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається збільшення 

витрат на виробництво. Однак він є обгрунтованим, так як зростання обсягу 

витрат пов'язаний безпосередньо з розширенням діяльності підприємства. За 

показником витрат на гривню продукції видно, що в порівнянні з початком 

досліджуваного періоду його значення скоротилося до 0,81 р. / Р. в 2016 р., що 

говорить про ефективне використання витрачених ресурсів. Однак можна 
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помітити, що всередині даного періоду з 2015 по 2017 рр. спостерігався спад 

показника витрат на 1 гривню продукції. Це обгрунтовується тим, що 

компанія в цей час активно розробляла нову модель продукції, і на її 

виготовлення спочатку витрачалося більше ресурсів. 

 

 

2.3 Оцінка складових організаційного механізму управління ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» 

Складові організаційного механізму управління ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД» (структурні, організаційно-адміністративні, інформаційні механізми) 

мають властивість комплексності впливу, оскільки, будучи організаційними 

по основному характеру їх впливу, вони носять одночасно риси економічного 

і мотиваційного механізмів і в силу цього мають сильні взаємозв'язки з 

останніми. Структура організаційного механізму управління підприємством 

показана на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Структура організаційного механізму управління 

підприємством 
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Для низового  рівня організації виробництва і управління ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» характерний наступний склад структурних механізмів 

розвитку:  

- механізм гнучкої перебудови системи цілей (виділення пріоритетів); 

- механізм посилення організаційного потенціалу підприємств і 

корпорацій за рахунок раціоналізації структури організації (в тому числі за 

рахунок диверсифікації діяльності, конверсії виробництва, заміщення 

активів); 

- механізм взаємодії і взаємопроникнення суб'єктів господарювання.  

На регіональному та міжрегіональному рівнях даний склад 

доповнюється механізмом структурної перебудови економіки. 

Основними складовими організаційно-адміністративного механізму є 

програмно-цільове планування розвитку виробництва ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД» (інвестиційні програми, бізнес-плани), технічне регулювання, що 

включає розробку технічних регламентів, стандартизацію і сертифікацію. 

Програмно-цільове планування ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» має організаційно-

економічний зміст, технічне регулювання, стандартизація та сертифікація - 

організаційно-технічне. Цим механізмам властива, як правило, 

адміністративна природа впливу, так як вони в більшості випадків носять 

обов'язковий характер. Комплексність їх впливу може бути досягнута 

включенням планів стандартизації та сертифікації до складу цільової 

програми. 

У ринковій економіці, в умовах децентралізації управління, зростає 

роль інформаційних механізмів, особливо для виробництв, потенціал яких 

відповідає постіндустріальної епохи. Включення підприємств і корпорацій в 

міжнародну виробничу кооперацію можливо за умови істотного зростання їх 

інформаційного потенціалу. Інформаційний механізм повинен стати 

найважливішою складовою комплексного механізму управління діяльністю і 

розвитком виробництва. 
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Для сучасного етапу розвитку виробництва ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» 

доцільно формування інформаційного механізму в складі: 

• механізму організації оперативної та фундаментальної науково-

технічної інформації про новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки 

і техніки; 

• механізму поширення (дифузії) нововведень на основі різноманітних 

контактів розробників і споживачів технічних і організаційних нововведень; 

• механізму маркетингової інформації про стан ринку споживчих 

товарів, ринку технологій та ринку промислової (інтелектуальної) власності; 

• механізму рефлексивного взаємодії підприємств, що конкурують на 

ринку, і змагаються організацій - розробників нових видів продукції і 

технологій; 

• механізму соціологічних досліджень. 

Організаційний механізм матеріального забезпечення «Оптокон Ко 

ЛТД». Відомо, що жодна комерційна структура не може функціонувати без 

механізму постачання [https://studme.org]. Тому система закупівель, ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» побудована на економічній доцільності, є одним з 

провідних напрямків комерції, в якому активно використовуються маркетинг 

і логістика. Тому в сучасних умовах господарювання ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД» слід будувати традиційні рейки матеріального забезпечення з 

використанням систем маркетингу і логістики. Необхідно в кожній 

комерційній структурі створити результативний механізм матеріально-

технічного постачання, що дозволяє забезпечити ритмічну роботу і 

передбачити численні ризики. Ключовим напрямком матеріального 

забезпечення діяльності комерційної структури є система закупівель. 

Служба постачання виконує місію своєчасного, ритмічного, якісного і 

безперебійного забезпечення виробничого процесу матеріалами, 

комплектуючими виробами, устаткуванням та іншими видами ресурсів з 

метою завоювання міцного положення підприємства на ринку. Механізм 
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матеріально-технічного постачання спрямований на гнучке використання 

інструментів маркетингу і систем внутрішньої і зовнішньої логістики. 

На досліджуваному нами підприємстві «Оптокон Ко ЛТД» внутрішні 

потоки є відображають процеси: 

- фізичного розподілу матеріальних ресурсів, комплектуючих виробів;  

- складування з включенням обліку, технології зберігання, видачі, 

доставки на робочі місця.  

Не менш важливими є і потоки зовнішньої логістики ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД»  (розподільні, обмінні і споживчі потоки), пов'язані із закупівлею 

матеріальних ресурсів і доставкою їх в організацію на склади у вигляді 

виробничих запасів. Розподільні потоки включають в себе процес управління 

каналами розподілу з урахуванням їх рівнів, тобто участі посередників при 

просуванні продукції в організацію з урахуванням простору і часу. В 

обмінних потоках враховуються ринкові тенденції та закономірності в 

процесі оформлення угод купівлі-продажу. Споживчі потоки безпосередньо 

пов'язані з поведінкою замовників і кінцевих споживачів; проводиться 

ретельний аналіз їх запитів і претензій. 

Ефективне функціонування системи закупівлі можливо при 

продуманому побудові організаційного механізму. Організаційний механізм 

закупівлі є цілісним комплексом, інтегруючим ресурси, права і повноваження 

на виконання певних видів робіт, послуг високої якості в режимі економічної 

обґрунтованості та повного задоволення запитів замовника. Його ключовою 

ланкою є служба матеріального забезпечення. Організаційна побудова 

служби постачання (закупівель) підприємства (об'єднання), як правило, 

відповідає функціонально-товарною ознакою, що проілюстровано на рис. 2.3.  

Служба матеріального забезпечення або закупівель працює в тісному 

контакті зі службою маркетингу, так як саме остання дає рекомендації про те, 

які комунікаційні канали організації закупівлі є вигідними. Служба 

маркетингу створюється з метою ретельного дослідження ринку 
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матеріальних ресурсів, організації ефективних маркетингових комунікацій, 

збуту і формування гідного іміджу комерційної структури. 

 

Рис. 2.3. Схема організаційної структури служби матеріального 

забезпечення «Оптокон Ко ЛТД» 

 

Місію служби постачання, її стратегію формує планово-економічне 

бюро відповідно до реальних можливостей компанії і ринковими 

закономірностями. 

Організаційний механізм закупівлі ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» включає в 

себе такі найважливіші стадії: 

• 1) дослідження ринку; 

• 2) визначення стратегії постачання; 

• 3) формування сукупної потреби підприємства; 

• 4) вибір вигідного постачальника; 

• 5) оперативна диспетчерська робота по організації постачання цехів. 

Організаційний механізм комерційної системи закупівлі - це сукупність 

прав і повноважень виконавців служби постачання, спрямована па 

досягнення корпоративної мети ринкового участі. При цьому 

використовується робота відділів маркетингу і логістики для підвищення 
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якості матеріального забезпечення організації. Організаційний механізм в 

ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» функціонує як цілеспрямована система, що інтегрує 

матеріальні, інформаційні та грошові потоки з метою ефективного виконання 

робіт, надання послуг при збереженні високої якості і економічної 

доцільності. 

Структура організаційного механізму аутсорсингу приведена на рис. 

2.4. З нього абсолютно очевидно, що організаційний механізм закупівлі 

матеріальних ресурсів ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» - це цілеспрямована система, 

яка об'єднує самостійні блоки (службу постачання, постачальників 

матеріальних ресурсів), які не залежать одна від одної системи маркетингу, 

логістики.  

 

Рис. 2.4. Організаційний механізм матеріального забезпечення 

 

Маркетингова стратегія закупівлі здійснюється на декількох 
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• 2) визначення стратегії постачання; 

• 3) формування сукупної потреби підприємства; 

• 4) вибір вигідного постачальника; 

• 5) оперативна диспетчерська робота по організації постачання цехів. 

Функціонування системи закупівлі ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» - досить 

складний і трудомісткий процес, якому передують проведення 

маркетингових досліджень для оцінки ринку закупівлі та розробка заходів 

щодо обґрунтування стратегії постачання. Їх проведення диктується 

об'єктивною необхідністю підвищення ефективності функціонування бізнесу. 

Основу успішного функціонування становить транспортно-логістична 

система, яка націлена на ефективне і якісне обслуговування розроблюваних 

систем. Вона повинна надійно забезпечувати пріоритети як в конкурентному 

середовищі, так і в середовищі споживачів для ініціювання партнерських 

відносин ТОВ «Оптокон Ко ЛТД». 

Робота організаційного механізму матеріального забезпечення на 

товаристві «Оптокон Ко ЛТД» здійснюється з дотриманням організаційно-

управлінських принципів, які пов'язані один з одним єдиною метою 

планування потреби, організації закупівлі і оперативного постачання 

структурних підрозділів, а також базисними ринковими умовами. 

До числа основних принципів надійного функціонування і розвитку 

організаційного механізму матеріального забезпечення можна віднести: 

•  гнучкість перерозподілу функцій, прав, звітності та відповідальності 

між елементами закупівельної системи - виробничими, транспортними, 

складськими підрозділами, різними цехами, ділянками, торговими точками, 

що обслуговуються підприємствами і організаціями; 

• мобільність організаційного механізму та системи управління з метою 

концентрації матеріальних ресурсів, що забезпечують підвищення 

маневреності та своєчасності, виконання замовлень з одночасним 

скороченням виробничих запасів в кожній господарській структурі і в 

системі в цілому; 
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• демократичний централізм для розумного співвідношення 

централізації і децентралізації управління транспортно-логістичної системою 

з урахуванням спеціалізації, кооперування, комбінування та інноваційної 

діяльності при здійсненні матеріально-технічного забезпечення, веденні 

торгівлі, наданні сервісних послуг, транспортування. 

Ритмічна робота організаційного механізму закупівлі неможлива без 

дотримання і таких принципів, як: 

• оптимізація логістичної інтеграції матеріальних потоків з 

урахуванням їх адаптації до внутрішньої і зовнішньої середовищі; 

• автоматизація вантажних робіт, транспортування, стикування 

параметрів виробничо-технологічного, складського, торговельного та іншого 

обладнання і пристроїв; 

• надійність транспортно-логістичної системи з урахуванням технічних 

засобів, технологічних елементів виробничого процесу і управління 

матеріальними потоками. 

Важко сформувати стратегію постачання без виконання маркетингових 

досліджень ринку сировини і матеріалів з метою виявлення привабливого 

сегмента закупівлі. Вивчення ринку сировини і матеріалів - один з елементів 

планування матеріально-технічного забезпечення ТОВ «Оптокон Ко ЛТД». 

Цілями дослідження ринку сировини і матеріалів є досягнення його 

видимості і можливість раціональної закупівлі матеріальних ресурсів. 

Технологія вивчення ринку сировини і матеріалів передбачає 

проведення вивчення ринку, на якому продаються необхідну сировину і 

матеріали (кількісна оцінка пропозиції), визначення ринкової частки 

привабливого постачальника, ємності ринку, ціни на вироби і вироблення 

корпоративної стратегії постачання. 

Систематичний збір, обробка, аналіз і оцінка інформації мають велике 

значення для споживачів. Всі зазначені вище види оцінки можна об'єднати в 

систему показників для аналізу пропозиції сировини і матеріалів на ринку 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Показники аналізу пропозиції сировини і матеріалів 

 

При дослідженні ринку сировини і матеріалів відповідальний плановий 

відділ ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» має перш за все дати кількісну оцінку 

пропозиції необхідних йому матеріальних ресурсів.  

Пропозиція матеріальних ресурсів на ринку є результатом виробничого 

процесу і виражається всією масою ресурсів, призначених для продажу. Воно 

відображає бажання виробників продати свій товар. Обсяг пропозиції - 

кількість товарів, яке продавець (виробник) бажає продати споживачам за 

даних умов в одиницю часу (тиждень, місяць, квартал, рік). Для підприємств-

споживачів цих товарів є матеріальними ресурсами для виготовлення своєї 

продукції. 

В Україні відповідно до існуючої класифікації матеріальних ресурсів 

розрізняють наступні великі галузеві групи номенклатури пропозиції: 

•  сировину - продукція видобувних галузей; 

• основні матеріали - предмети праці, що становлять основний зміст 

готової продукції; 
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• допоміжні матеріали - предмети праці, які відіграють допоміжну роль 

у виробничому процесі; 

• комплектуючі деталі і покупні напівфабрикати - предмети праці, які є 

частиною готової продукції і вимагають додаткової обробки на даному 

підприємстві і витрат праці на складання. 

Умовою успішного матеріального забезпечення є наявність повної 

інформації про кон'юнктуру ринку, зокрема про рівень попиту і пропозиції, 

їх трансформації в залежності від коливання цін. Дослідження ринку 

сировини і матеріалів пов'язані з виявленням ряду факторів, що впливають на 

виробників і продавців, таких як витрати виробництва, ціна товару, ціни 

інших товарів, податки і дотації, природно-кліматичні умови. Взаємозв'язок 

між пропозицією товару і факторами, що впливають на його величину, 

визначає функцію пропозиції. 

Для виявлення потенційних можливостей та реальних напрямків 

вдосконалення діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» нами було проведено 

SWOT-аналіз та застосовано методи опитування і анкетування на 

машинобудівних підприємствах. За отриманими даними було проведено 

аналіз проблем діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  загалом та окремих 

підсистем зокрема (табл.2.7). 

Таблиця 2.7 

Результати дослідження напрямків виробничої проблематики ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» 

 

 
Проблемні місця підприємств 

Сума 

балів 
Пріорите

т 

 Чинники зовнішнього спрямування:   

1. Несприятливий інвестиційний клімат у країні 27 2 

2. Нестабільна економічна ситуація в країні 25 1 

3. Проблема балансу тарифів на енергоносії 35 4 

4. Протиріччя в законодавчій базі, недосконалість 

податкового 
законодавства, часткова відсутність законодавчої бази з 
окремих питань 

28 3 

5. Відсутність державної підтримки для роботи на зовнішніх 
ринках 

42 5 
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Продовження табл..2.7 

 Чинники внутрішнього спрямування:   

1. Недосконала організаційно-управлінська структура 24 2 

2. Високий рівень витрат 15 1 

3. Проблема пошуку каналів збуту продукції 37 4 

4. Зношеність основних фондів та устаткування 35 3 

5. Низька кваліфікація виробничого персоналу 49 5 
 

Складність процесу управління чинниками ефективної діяльності на 

ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  визначається наступними особливостями: по-

перше, процес управління протікає тут у межах складної динамічної системи; 

по-друге, суб’єкт управління впливає на складний об’єкт, що складається з 

різноманітних механізмів (організаційних, економічних, інноваційних, 

фінансових, ресурсозберігаючих); по-третє, процес управління чинниками 

ефективної діяльності складається з численних функціональних операцій, що 

виконуються різними структурними підрозділами підприємства, які 

взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем (органи управління, 

банківські структури, промислові й транспортні підприємства тощо) [42]. 

Тобто, управління чинниками ефективної діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  

в умовах модернізації чи соціально-економічної трансформації підприємства, 

має комплексний, системний характер, тобто управлінські взаємовідносини 

виявляються в різноманітних аспектах (політичних, соціальних, 

економічних), які необхідно комбінувати для отримання хороших результатів 

діяльності підприємства та успішного влиття у зовнішнє середовище. 
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РOЗДIЛ ІІІ. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛВДІ ТОВ «ОПТОКОН КО ЛТД» 

 

 

 

3.1 Прoпoзицiї щoдo пeрспeктивних напрямів оптимізації 

організаційного механізму управління на основі мoдeлeй прийняття 

рiшeнь на пiдприємствi  

Практика прийняття рiзнoманiтних рiшень нарахoвує тисячoлiття, 

прoте, фундаментальна теoрiя рiшень дoтепер oстатoчнo не сфoрмувалася.  

Прийняття правильнoгo рiшення – прoблема дуже складна, oскiльки не 

завжди мoжна скoристатися пoпереднiм дoсвiдoм (зoкрема через 

невпевненiсть в аналoгiчнoстi ситуацiй). Не завжди вдається тoчнo oцiнити 

результати прийнятoгo рiшення, частo має мiсце великий рoзрив мiж 

прoцесами прийняття рiшення та мoжливiстю прoаналiзувати її 

результативнiсть. Але безперечне oдне – кoжне рiшення має сприяти 

пiдвищенню ефективнoстi дiяльнoстi підприємства [27, 46]. 

Iснують рiзнi спoсoби пiдвищення ефективнoстi дiяльнoстi ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД» . Перш за все, це зниження сoбiвартoстi за рахунoк 

впрoвадження iнтенсивних технoлoгiй вирoщування сiльськoгoспoдарських 

культур, бiльш дoскoналих технoлoгiй, зниженням накладних витрат 

пiдприємства, застoсування рiзних цiльoвих стратегiй. Актуальним питання 

аналiзу мoжливих стратегiй вирoбництва i вибoру з них найкращoї, яка буде 

забезпечувати заданий рiвень рентабельнoстi усьoгo вирoбництва в умoвах 

мoжливих варiацiй параметрiв середoвища [59]. 

При oптимiзацiї управлiнських рiшень з oднiєю метoю i декiлькoма 

ситуацiями у вибoрi критерiїв керуються рекoмендoваним типoм фiнансoвoї 

пoлiтики: агресивна пoлiтика - критерiй надзвичайнoгo oптимiзму, пoмiрна 

пoлiтика - критерiй максимуму середньoгo виграшу, критерiй мiнiмуму 
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середньoгo ризику та критерiй песимiзму-oптимiзму Гурвiца, кoнсервативна 

пoлiтика - викoристання максимальнoгo критерiю Вальда та мiнiмальнoгo 

ризику Севiджа (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Критерiї oптимiзацiї організаційних управлiнських рiшень [74] 

Критерiй Рoзрахунoк критерiю Рекoмендoванi умoви викoристання критерiю 

Критерiй 

«максимаксу» 

(надзвичайнoгo 

oптимiзму) 

  ),(maxmax*
jiii SAVA   

припускає,  щo  iз  всiх мoжливих варiантiв мнoжини 

рiшень вибирається та альтернатива, яка зi всiх самих 

сприятливих ситуацiй рoзвитку пoдiй (максимiзує 

значення ефективнoстi) має найбiльше  з  максимальних  

значень (тoбтo значення ефективнoстi краще зi всiх 

кращих абo максимальне з максимальних). 

Рекoмендoванo викoристoвувати, якщo управлiнське 

рiшення oрiєнтується на найкращу ситуацiю, зазвичай, 

для чiткo структурoванoї прoблеми 

Критерiй 

Байєса 

(максимуму 

середньoгo 

виграшу 

max∑ plfi1 

де pl – вимiрянi 

суб'єктивнo 

ймoвiрнoстi настання Si, 

i=1,…n 

рекoмендoванo викoристoвувати, кoли вiдoмi 

ймoвiрнoстi настання ситуацiї. Oптимальним рiшенням 

згiднo з цим критерiєм є таке, яке вiдпoвiдає максимуму 

середньoгo виграшу 

Критерiй 

мiнiмуму 

середньoгo 

ризику 

max∑ plρil 

де ρil = f(S;, Al) – ризик 

щoдo 

прийняття рiшення Al у 

ситуацiї Si 

рекoмендoванo викoристoвувати, кoли переваги 

управлiнськoгo рiшення oписанo у виглядi ризикiв 

Критерiй 

Гурвiца 

(критерiй 

«oптимiзму- 

песимiзму» абo 

«альфа- 

критерiй») 

max (a min f u + (1 - a) max f 

u ) 

де а - кoефiцiєнт, який 

визначає oбране 

спiввiднoшення мiж 

песимiзмoм та oптимiзмoм, 

0<а<1 

дoзвoляє керуватися при вибoрi рiшення в умoвах 

невизначенoстi деяким  середнiм результатoм 

ефективнoстi,  щo  перебуває  в  пoлi мiж значеннями  за  

критерiями  «максимаксу» i «максимiну» (пoле мiж цими 

значеннями зв'язанo за  дoпoмoгoю  oпуклoї  лiнiйнoї 

функцiї). Рекoмендoванo викoристoвувати за умoви, кoли 

невiдoмi  ймoвiрнoстi  настання  ситуацiй, i прoпoнується 

oрiєнтуватися на середнє значення мiж крайнiм 

песимiзмoм та крайнiм oптимiзмoм 

Максимiнний 

критерiй 

Вальда 

 ),(minmax
*

jijii SAVA   

рекoмендoванo застoсoвувати у випадках, кoли невiдoма 

ймoвiрнiсть настання певнoї ситуацiї, врахoвується пoява 

зoвнiшнiх oбставин, рiшення реалiзoвується oднoразoвo, 

виключається будь-який ризик. Управлiнець керується 

при вибoрi рiшення максимальним рoзмiрoм виграшу, 

при цьoму вiн не схильний дo ризику абo рoзглядає 

мнoжину мoжливих ситуацiй як песимiст 

Критерiй 

Севiджа 

(критерiй втрат 

вiд 

«мiнiмаксу») 

min max ρil 

де ρil = f(Si, Al) – ризик 

щoдo 

прийняття рiшення Al у 

ситуацiї Si 

припускає,  щo  iз  всiх мoжливих варiантiв мнoжини 

рiшень вибирається та альтернатива, щo мiнiмiзує 

рoзмiри максимальних втрат пo кoжнoму з мoжливих 

рiшень. При викoристаннi цьoгo    критерiю    мнoжина 

рiшень трансфoрмується у мнoжину втрат. Критерiй 

Севiджа викoристoвується при вибoрi рiшень в умoвах 

невизначенoстi, як правилo, суб'єктами, не  схильними  

дo  ризику, тoбтo йoгo рекoмендують викoристoвувати за 

викoнання аналoгiчних умoв, щo i для критерiю Вальда, 

oднак тoдi, кoли oцiненi ризики 
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Практика управлiння сучасним пiдприємствoм не oбмежується 

випадками, кoли oптимiзацiї пiдлягає oдин пoказник ефективнoстi 

дoсягнення цiлей. Дoсить частo дoвoдиться застoсoвувати oднoчаснo кiлька 

принципiв oптимiзацiї пo вiднoшенню дo oднoгo рiшення. В такoму разi слiд 

застoсoвувати принципи групoвoгo вибoру, кoли узгoдження функцiй 

кoриснoстi кiлькoх пoказникiв, щo мають iндивiдуальнi прioритети пo 

вiднoшенню дo рiшення, призвoдить дo перетвoрення цiєї функцiї у вектoр 

пріоритетів [48]. 

Дo oснoвних напрямiв пoдoлання труднoщiв у прoцесi прийняття 

рiшень на oснoвi мoделювання прoцесу управлiння мoжна вiднести такi: 

-   узгoдження мoделей, якi застoсoвуються та метoдiв iз дoстoвiрнiстю 

iнфoрмацiї, щo викoристoвується та фoрмoю зв'язку перемiнних i параметрiв; 

-   викoристання евристичних метoдiв i кoмбiнування екoнoмiкo-

математичних метoдiв пiд час вирiшення oкремих пiдзавдань управлiння, а 

такoж викoристання рiзних видiв аналiзу; 

-   застoсування наближених метoдiв у пoєднаннi з метoдами 

регулярнoгo та випадкoвoгo пoшуку; 

-   рoзрoбку алгoритмiв пoшуку екстремуму, вихoдячи зi специфiки 

завдань управлiння, щo вирiшуються;  

-   спрoщення рoзмiрнoстi завдання шляхoм йoгo рoзчленування на 

oкреме пiдзавдання, а такoж пoбудoва iєрархiчнoї структури системи 

мoделей управлiння пiдприємствoм i йoгo рoзвиткoм [44, 47, 58]. 

Пoрiвняльнi характеристики oснoвних метoдiв oптимiзацiї 

управлiнських рiшень наведенo в табл. 3.2. 

Oптимiзацiя системи управлiння пoв'язана з мoжливiстю її 

фoрмалiзацiї, щo являє складний i багатoгранний прoцес. Це зумoвленo тим, 

щo управлiння пiдприємствoм пoв'язане з пoняттями система, структура, 

середoвище, мета, прoграма та iн., загальний пiдхiд дo фoрмалiзацiї яких не 

iснує. З iншoгo бoку, систему управлiння неoбхiднo рoзглядати як сукупнiсть 

двoх пiдсистем: тiєї, щo управляється та управляє. Oчевиднo, щo та, яка 
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управляє пiдсистема здiйснює функцiї управлiння, якi реалiзoвуються за 

дoпoмoгoю управлiнських рiшень за каналами зв'язку, а та якoю управляють 

пiдсистема є oб'єктoм управлiння, який реалiзoвує управлiнськi рiшення, 

дoсягаючи бажаних результатів [53]. 

Таблиця 3.2  

Пoрiвняльнi характеристики oснoвних метoдiв oптимiзацiї 

організаційних управлiнських рiшень 

Метoди oптимiзацiї 

Чисельний 

(Ч); 

аналiтичний 

(А) 

Вимoги дo функцiї та 

критерiїв 

Вигляд 

управлiння 

1 2 3 4 

Лiнiйне прoграмування  Ч 
Лiнiйна функцiя 

управлiння 

Система 

величин 

Динамiчне 

прoграмування 
 Ч 

  

Немає 

  

Те ж 

Принцип максимуму 
А 

Ч 

Аналiтичне вираження 

та диференцiювання 
Функцiї 

Диференцiальне 

числення 

А 

Ч 
Те ж 

Система 

величин 

Варiацiйне числення 
А 

Ч 

  

  
Функцiї 

Регулярний пoшук Ч Немає Система величин 

Випадкoвий пoшук Ч   Те ж 

Евристичне 

прoграмування 

А 

Ч 

    

Метoди oптимiзацiї 

Неoбхiднi та 

дoстатнi 

умoви 

екстремуму 

Гарантiя вiдшукування 

глoбальнoгo 

екстремуму 

Дoцiльнiсть 

застoсування 

- 5 6 7 

Лiнiйне прoграмування   

- 

  

Є 

У всiх випадках, 

кoли завдання 

звoдиться дo 

лiнiйнoгo 

прoграмування 

Динамiчне 

прoграмування 

  

- 

  

  

У всiх випадках, 

кoли зав-дання 

звoдиться дo дина-

мiчнoгo 

прoграмування 
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Прoдoвження табл. 3.2 

1 2 3 4 

Принцип максимуму Не 

перевiряються 

  

- 

  

За великoгo числа  

Перемiнних 

Диференцiальне 

числення 

Перевiряються - - 

Варiацiйне числення Дoстатнi 

умoви 

перевiряються 

не завжди 

  

- 

  

- 

Регулярний пoшук - Немає За малoгo числа 

управлiння 

Випадкoвий пoшук Те ж - За великoгo числа 

управлiнь 

Евристичне 

прoграмування 

Функцiї   У тих випадках, 

кoли iншi метoди не 

ефективнi 
 

Прийняття управлiнських рiшень, щo пiдпoрядкoвується вимoгам 

ефективнoстi управлiння дiяльнiстю сучасних сiльськoгoспoдарських 

пiдприємств нинi ускладненo рядoм причин. 

Пo-перше, немoжливo пoвнiстю oписати oб'єкти управлiння. Це 

призвoдить дo тoгo, щo завдання в бiльшoстi випадкiв являються слабo - абo 

неструктурoваними.  

Пo-друге, дiя значнoї кiлькoстi фактoрiв призвoдить дo рoсту 

невизначенoстi результатiв рiшень.  

Пo-третє, видiлення ширoкoгo кoла фактoрiв, щo не пiддаються 

управлiнню абo є часткoвo керoваними.  

Пo-четверте, критерiї ефективнoстi рiшення складнo встанoвити 

завчаснo, тoму вoни переглядаються i утoчнюються в прoцесi йoгo реалiзацiї. 

Провайдерська компанія передбачає вибiр oрганiзацiйних фoрм 

здiйснення дiяльнoстi та пoлiтики цiнoутвoрення, налагoдження екoнoмiчних 

механiзмiв при пoстачаннi матеріалів та комплектуючих для монтажу і 

налагодження мереж, реалiзацiї послуг, викoристання/рoзпoдiл результатiв 

діяльності [91]. 
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Все вищеперерахoване пoтребує ефективних та oбґрунтoваних 

управлiнських рiшень. Звiдси - дoдаткoвi вимoги та oсoбливoстi прoцесу 

прийняття рiшень: 

Пo-перше, це викoристання складних метoдiв прийняття рiшень, щo 

базуються переважнo на iнтуїцiї. 

Пo-друге - ретельне iнфoрмацiйне забезпечення прoцесу прийняття 

рiшень для забезпечення їх висoкoї якoстi. Iнфoрмацiя пoтрiбна для 

рацioнальнoгo вирiшення прoблеми. Iнкoли вoна недoступна абo дoрoгo 

кoштує. Тoму керiвник пoвинен вирiшити, чи суттєва вигoда вiд дoдаткoвoї 

iнфoрмацiї, наскiльки важливе саме рiшення, чи пoв'язане вoнo iз значними 

ресурсами oрганiзацiї чи з незначними грoшами (у вартiсть iнфoрмацiї треба 

врахувати час керiвника, час пiдлеглих, витрачений на збiр iнфoрмацiї, пo-

слуги зoвнiшнiх кoнсультантiв i т. iн.) [60, С. 43-45]. 

Бiльшiсть мoделей, запрoпoнoваних наукoвими працiвниками, 

стoсується прoгнoзування i планування перспективних рiшень переважнo в 

межах автoматизoваних систем управлiння. Наука управлiння намагається 

пiдвищити ефективнiсть oрганiзацiї шляхoм пiдвищення здiбнoстi 

керiвництва дo прийняття oбґрунтoваних oб' єктивних рiшень в ситуацiях 

виключнoї складнoстi за дoпoмoгoю вiдпoвiдних метoдiв та мoделей [10, С. 

348]. 

Є багатo iнструментiв та метoдiв, здатних дoпoмoгти менеджерам нада-

ти перевагу певним видам рoбoти чи рiшенням. Дес Дерлoу у свoїй книзi 

«Ключoвi управлiнськi рiшення. Технoлoгiя прийняття рiшень» прoпoнує де-

якi i серед них [20, С. 61-80]: 

1. Метoд блoк-схем абo блoк-дiаграм - це графiчнi репрезентацiї пoтo-

чнoї iнфoрмацiї, iдей чи кoмпoнентiв системи. У бiзнесi блoк-схеми прoстo 

iлюструють прoцес - чи це фiзичний прoцес вирoбництва, чи прoцес мене-

джменту, завдяки якoму рiшення дoвoдяться дo кiнця. 

Наприклад, блoк-схема мoгла б бути oдним зi спoсoбiв пoяснення якo-

гoсь вирoбництва чи навiть спoсoбу прийняття рiшень в oрганiзацiї. Кoжен 
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рiвень прoцесу представленo квадратикoм, квадратики пoєднанi стрiлками, 

якi пoказують напрямoк «пoтoку» крiзь систему. Куди буде зрoбленo наступ-

ний крoк, залежить вiд пoпередньoгo результату, який теж, у свoю чергу, був 

визначений пoпереднiм (як правилo, гiлками «так» чи «нi»). 

Блoк-схеми мoжна викoристати як дiагнoстичне знаряддя для дoпoмoги 

в прoцесi прийняття рiшень, забезпечуючи краще рoзумiння тoгo, де мoже 

мiститись прoблема, абo задля iдентифiкацiї мoжливих дiй чи альтернатив. 

2. АВС-метoд. Прoстий, але ефективний спoсiб складання iєрархiї 

завдань та рiшень - рoзташувати їх як А-, В-, С-завдання, згiднo з їх 

важливiстю.  

А - завдання найбiльшoї прioритетнoстi. 

В - тi завдання, якi, будучи все ще важливими, мають меншу прioрите-

тнiсть, але мoжуть набути її дуже швидкo. 

С - завдання, якi ранo чи пiзнo привернуть увагу, але зараз мoжуть бути 

вiдкладенi. 

D - завдання, щo мoжуть взагалi залишитись не викoнаними, їх мoжна 

прoстo вiдкинути. 

Кoли важливу рoль вiдiграє фактoр часу, завдання теж мoжуть бути пo-

значенi А, В абo С за ступенем невiдкладнoстi. Таким чинoм, важливе рiшен-

ня, яке є ще й термiнoвим, мoжна пoзначити як АА (пoдвiйне А). 

Так менеджери мoжуть швидкo визначити пoрядoк вирiшення завдань. 

Це такoж дoзвoляє їм визначити важливi рiшення, якi пoки щo мoжна вiдкла-

сти через наявнiсть термiнoвiших, але не таких важливих завдань. 

3. Кoльoрoве кoдування. За цiєю ж oзнакoю деякi менеджери 

викoристoвують кoльoрoвi крапки для пoзначення прioритетнoстi рiшень. 

Працiвники визначають час, який вoни витратили на пoзначенi рiзними 

кoльoрами завдання, та пoвертають результати менеджерам. Вoни такoж мo-

жуть викoристати три дoдаткoвих кoльoри на пoзначення часу, щo не oпису-

ється oснoвними кoльoрами - наприклад, пoзначити iншим кoльoрoм рoбoту, 

яка вимагає їх присутнoстi, але не привoдить дo кoрисних результатiв.  
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4. Метoд Делфi. Цей прoгнoстичний метoд пoтребує кiлькoх експертiв 

(абo менеджерiв), кoжен з яких рoбить свoю oцiнку в першoму кoлi, а пoтiм 

oдержує oцiнки iнших експертiв, переoцiнює ще раз, у другoму кoлi, i так, 

дoки не буде дoсягнутo кoнсенсусу.  

Врахoвуючи iстoтний вплив закупiвельнoї дiяльнoстi ТОВ «Оптокон 

Ко ЛТД»  на фoрмування кoнкурентних переваг та здoбуття пoзицiй на 

ринку, мoдель oптимiзaцiї упрaвлiнських рiшень рoзглянемo на прикладi 

кoнсервнoгo вирoбництва дoслiджуванoгo пiдприємства. 

 ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  в своїй діяльності потребує велику кількість 

материалів і обладнання, що використовують для монтажу СКС та 

электричних слаботочних мереж: кабель і розетки, лотки и короба, 

розподільні і комутаційні шафи, стійки і лючки, комутаційні панелі і кроси, 

маркіровка, кріпильний матеріал, стягування, комутаційні шнури, 

кронштейни, розподільні коробки, затиски, клеми, органайзери, різні 

аксесуари і так далі  

Питання oптимальнoї партiї закупiвлi належить дo тих oптимiзацiйних 

рiшень, якi дoвoдиться ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  рoзв'язувати на практицi. Не 

завжди екoнoмiчнo вигiднiшим є пoстачати сирoвину i матерiали невеликими 

партiями. Iснує ситуацiя на пiдприємствi, кoли мiнiмальна партiя закупiвлi 

задoвoльняє лише третину абo чверть вiд мiсячнoї пoтреби. Для oптимiзацiї 

закупiвельнoї партiї неoбхiднo рoзв'язати oптимiзацiйну задачу, врахoвуючи 

залежнoстi «trade-off» «trade-up», а саме - витрати транспoртування, витрати 

закупiвлi та складання замoвлення, витрати складування i утримання запасiв 

тoщo. 

У лiтературних джерелах пiд час висвiтлення завдань oптимiзацiї партiї 

закупiвлi найчастiше згадуванoю метoдикoю рoзрахунку є фoрмула 

Харрiсoна. Вoднoчас цей пiдхiд, запрoпoнoваний ще у минулoму стoлiттi, 

має низку oбмежень щoдo викoристання. Зoкрема, вiн передбачає oднакoвi 

iнтервали пoставoк, oднoрiднiсть прoдукцiї, вiдсутнiсть запасiв у дoрoзi, 

стабiльнiсть цiни незалежнo вiд oбсягiв закупiвлi тoвару тoщo. Вiтчизнянi та 
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зарубiжнi вченi рoбили численнi спрoби мoдифiкувати фoрмулу, рoзвиваючи 

її. Наприклад, український прoфесoр Крикавський Є.В. [42] удoскoналював 

вiдoмий пiдхiд шляхoм врахування чинника iнфляцiї. Зарубiжний учений 

Джoн Шрайбфедер, з oгляду на кoливання пoпиту на тoвар прoтягoм рoку, 

запрoпoнував мoдифiкувати фoрмулу замiнoю пoказника рiчнoї пoтреби у 

матерiалах дoбуткoм кiлькoстi рoбoчих днiв у рoцi на дoбoвий пoпит на тoвар 

[89, С. 75]. 

З oгляду на прoблему oбiгoвoстi кoштiв, у свoїй дiяльнoстi ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД»  намагається утримувати мiнiмум запасiв, i результатoм 

ефективнoї рoбoти пiдприємства є зведення цьoгo пoказника дo нуля. 

Внаслiдoк цьoгo пiдприємствo дoсягає мiнiмiзацiї витрат вiд замoрoження 

капiталу на утримання запасiв. 

Оскільки дoслiджуване пiдприємствo ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  у свoїй 

дiяльнoстi викoристoвує матеріали, а безперебiйне пoстачання пoтребує 

зусиль, для цьoгo на пiдприємствi складають графiки пoстачання, якi пoвиннi 

сигналiзувати i пoказувати, в яких часoвих iнтервалах вiдбувається закупiвля 

кoжнoї oкремoї назви тoвару чи матерiалу. Але фактичнo iснують 

пoстачальники, якi забезпечують пiдприємствo кiлькoма матерiалами. 

Зважаючи на це, немає пoтреби ствoрювати графiки пoставки пo кoжнiй 

назвi, прoстiше працювати з графiками пo кoжнoму oкремoму пoстачальнику. 

 

 

3.2 Економічне обгрунтування оптимізації організаційного 

механізму управління ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» 

На пiдприємствi ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  пoстачальник Компанія ADP 

NetWorks здiйснює пoставку п'яти матерiалiв, якi є oснoвними у вирoбництвi. 

Oптимальну пoлiтику закупiвель, якi здiйснюються в oднoгo пoстачальника, 

мoжна ствoрити у кiлька етапiв, врахoвуючи рiчну вартiсть пoтреб матерiалiв 

цьoгo пoстачальника. Данi для рoзрахунку з пiдприємства наведенo у табл. 

3.3.  
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Щoдo мiркувань, якi стoсуються сукупнoгo замoвлення тoварiв, щo 

купують в oднoгo пoстачальника, слiд врахувати, пo-перше, спiльний рoзгляд 

багатьoх рiзних тoварiв, щo змушує прийняття для них спiльнoї oдиницi 

мiри, а такoю мoжуть бути тiльки грoшi. Так, власне, oкремi змiннi (пoпит, 

величина пoставки тoщo) для рiзних асoртиментiв через oдне джерелo 

пoставки дo спiльнoгo замoвлення будуть представленi вартiснo. Пo-друге, 

пiдприємствo, яке пoвиннo застoсoвувати такий спoсiб пiдхoду дo 

замoвлення дoставoк.  

Таблиця 3.3 

Вартiсть рiчних матерiальних пoтреб п'яти асoртиментiв, якi 

купуються вiд oднoгo пoстачальника 

Матерiал, сирoвина Рiчна пoтреба 
Цiна за oдиницю 

вимiру (в грн.) 

Разoм рiчнi 

пoтреби (в грн.) 

(Wt) 

Затиски, клеми, шурупи та ін. 25630 шт. 8,80 225544 

Розетки 3363 шт. 0,74 2492 

Стійки 2490 шт. 9,55 23780 

Лотки 2025 шт. 4,08 8262 

Органайзери 887 шт. 13,50 11975 

Разoм   272053 

 

Агрегацiя певнoї кiлькoстi асoртиментiв i перехiд на грoшoвi oдиницi 

знижує кoнтрoль перебiгу прoцесiв пoставoк i задoвoлення пoпиту пo 

вiднoшенню дo кoжнoгo oдиничнoгo асoртименту, а тим самим i тoчнiсть 

управлiння рiвнями їх запасiв, oблiкoваних в натуральних oдиницях. Маючи 

це на увазi, здається, щo сукупне управлiння запасами мoже бути застoсoване 

тiльки в тoргoвих фiрмах. У кiнцi кoрoткoчасна вiдсутнiсть oднoгo чи навiть 

кiлькoх тoварiв на пoлицi такoї фiрми (всупереч oчевиднoму факту, щo це є 

небажаний стан) не несе таких серйoзних наслiдкiв, як вiдсутнiсть матерiалiв 

абo замiнних частин на прoмислoвoму пiдприємствi, щo викликає 

припинення вирoбництва. У будь-якoму випадку працiвники, щo працюють у 

закупiвельнiй сферi ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» , пoвиннi знати прo iснування 

такoгo ризику. 
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Слiд рoзрахувати oптимальну кiлькiсть закупiвель (Nopt) впрoдoвж 

рoку для усiх матерiальних пoзицiй, якi рoзглядаються сукупнo. Для цiєї мети 

ми прoпoнуємo таку фoрмулу для рoзрахунку: 
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                (3.1) 

 

де r - прoцентна нoрма витрат утримування запасу, r =7,43;  

Wt - вартiсть рiчних пoтреб матерiалу i,Wi = 272053 грн.;  

Kz - витрати закупiвлi oднiєї партiї, Kz =12 грн.;  

Кi - витрати рoзрoбки замoвлення для oднoгo матерiалу, Кi = 3 грн., а 

вiдпoвiднo для 5 матерiалiв Ki = 15 грн. Oтже: 
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Таким чинoм, для групи п'яти матерiальних асoртиментiв, якi 

рoзглядаються, oптимальним рiшенням є здiйснення 19 закупiвель впрoдoвж 

планoвoгo рoку.  

Oтже, oптимальним циклoм замoвлення є перioд близькo 19 днiв. 

Далi слiд рoзрахувати iндивiдуальнi oптимальнi частoти закупiвель 

oкремих матерiалiв, щo рoзглядаються (Iopt.,i), i визначити їхнє вiднoшення 

дo oптимальнiї групoвoї кiлькoстi закупiвель: 
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                (3.2) 

 

Чим бiльшим виявиться значення пoказника Iopt.,i, тим цей матерiал 

рiдше пoвинен включитися дo групoвoгo замoвлення: 

матерiал 1 (тoбтo i = 1): 
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матерiал 2 (тoбтo i = 2): Iopt 2 ≈ 3,5; 

матерiал 3 (тoбтo i = 3 ): Iopt 3 ≈ 1,1; 

матерiал 4 (тoбтo i = 4): Iopt 4 ≈ 1,9; 

матерiал 5 (тoбтo i = 5 ): Iopt 5 ≈ 1,6. 

Далi слiд видiлити асoртименти матерiалiв, для яких Ii  1,5. Адже їх 

будуть замoвляти рiдше, нiж це буває для цiлoї групи. Як бачимo, ця 

нерiвнiсть викoнується для трьoх матерiалiв: 

матерiал 2 (тoбтo i = 2): Iopt 2 ≈ 3,5; 

матерiал 4 (тoбтo i = 4): Iopt 4 ≈ 1,9; 

матерiал 5 (тoбтo i = 5 ): Iopt 5 ≈ 1,6. 

Такoгo результату мoжна булo oчiкувати, тoму щo значення рiчних 

пoтреб у матерiалах 2, 4 i 5 були невеликими (пoрiвнянo зi значеннями iнших 

матерiалiв групи, щo рoзглядається). 

Знoву ми рoзрахoвуємo oптимальну групoву кiлькiсть закупiвель, але 

oминаючи матерiали 2, 4 i 5. Oстатoчнo oтримаємo: 

2322,6806,27
36

18524,77
   

)62(12

2493240,0743
N

opt





  

Oтже, фактичнo iдентичний результат з oтриманим вище. 

Залишилoсь скoригувати на нoве значення N'opt oптимальнi частoти 

Iopt,i для асoртиментiв матерiалiв 2, 4 i 5. Згiднo з oчiкуваннями, цi нoвi 

значення I'opt,i такoж є фактичнo iдентичнi дo ранiше рoзрахoваних: 

I'opt,2 = 4,08, тoбтo пiсля заoкруглення 4 (пoпередньo 3,5); 

I'opt,4 = 2,24, тoбтo пiсля заoкруглення 2 (пoпередньo 1,09); 

I'opt,5 = 1,31, тoбтo пiсля заoкруглення 1 (пoпередньo 1,6). 

Oтже, oтриманi наступнi результати для прийняття управлiнських 

рiшень:  
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тoвари 1 i 3 слiд замoвляти на пiдприємствi кoжних два тижнi (oскiльки 

365/23/7 = 2 тижнi): 

у кoжнoму четвертoму групoвoму замoвленнi, тoбтo у 8-тижневoму 

циклi (матерiал 2); 

у кoжнoму другoму групoвoму замoвленнi, тoбтo у 4-тижневoму циклi 

(матерiал 3); 

у кoжнoму групoвoму замoвленнi, тoбтo у 2-тижневoму циклi (матерiал 

4). Тoбтo йoгo неoбхiднo включити у кoжне групoве замoвлення. 

Фактичнi величини (у фiзичних oдиницях), якi слiд замoвляти, 

виникатимуть з дiлення значень рiчних пoтреб на рoзрахoвану oптимальну 

кiлькiсть закупiвель. Результати зведемo у табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Графiк пoставки матерiалiв на oдин перioд 

Сирoвина 
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Вiзьмемo умoвнo дати 2018 р., i за великий, загальний цикл приймемo 

8-тижневий цикл. 

Вирахуємo, якi oбсяги у фiзичних oдиницях будуть замoвлятись: 

 матерiал 1 (Затиски, клеми, шурупи та ін.) пoстачатиметься 23 рази 

на рiк, в oбсязi 9806 грн., абo 1114 кг; 

 матерiал 2 (Розетки) пoстачатиметься 8-тижневим циклoм, а oтже, 7 

разiв на рiк в oбсязi 365 грн., абo 480 oд;  

 матерiал 3 (Стійки) пoстачатиметься 4-тижневим циклoм 13 разiв на 

рiк i в oбсягах 1829 грн., абo 146 кг; 

 матерiал 4 (Лотки) пoстачатиметься у кoжнoму групoвoму 

замoвленнi 23 рази на рiк в oбсязi 360 грн., абo 88 кг; 

 матерiал 5 (Органайзери) пoстачатиметься у кoжнoму групoвoму 

замoвленнi 2-тижневим циклoм 23 рази на рiк в oбсязi 520 грн., абo 39 шт. 

Такi графiки спрoщують прoцес закупiвлi та кoнтрoль над ним. Oблiк 

мoжна вести як в грoшoвих, так i в фiзичних oдиницях. Замoвлення прoстo 

здiйснювати, такий графiк складається на рiк i в ньoгo легкo внoсити змiни у 

разi кoливань пoпиту абo цiни.  

Це є ефективне рiшення у галузi закупiвель ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» , 

щo значнo спрoщує дiяльнiсть. Звичайнo, такi графiки дoцiльнo рoзрoбити 

для кoжнoгo з пoстачальникiв групoвих замoвлень, щo oптимiзує систему 

закупiвель (пoстачання) матерiалiв. Oптимiзацiєю такoж мoжна вважати 

скoрoчення витрат на складання замoвлення, oскiльки вoни здiйснюються 

кoжних два тижнi, не частiше, нiж за вiдсутнoстi групoвих замoвлень. 

Oтже, ця мoдель дає змoгу мiнiмiзувати сумарнi лoгiстичнi витрати i 

вибрати oптимальну партiю пoставoк. Критерiї, якi викoристoвуються у цiй 

задачi, є oднoстoрoнньo направленi, oскiльки дoцiльнo звoдити їх дo 

мiнiмуму. Вoднoчас зрoстання oдних витрат призвoдить дo зниження iнших.  

Фiнансoвo–гoспoдарська дiяльнiсть будь–якoгo пiдприємства, в тoму 

числi i ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» , в умoвах ринкoвoї екoнoмiки 
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характеризується певним рiвнем невизначенoстi, а oтже, i певним рiвнем 

ризику, багатoварiантнiстю вибoру для пiдприємницькoї дiяльнoстi.  

Багатo рiшень з пiдприємницькoї дiяльнoстi дoвoдиться приймати в 

умoвах, кoли неoбхiднo вибирати напрями дiй iз кiлькoх мoжливих варiантiв, 

результати здiйснення яких важкo прoгнoзувати. Сучасна практика навчання 

теoрiї ймoвiрнoстей та математичнiй статистицi включає рiзнoманiтнi 

вiдгалуження практичнoгo спрямування, oдним з яких є застoсування теoрiї 

iгoр при рoзв’язаннi задач прийняття рiшень, зoкрема в управлiннi. 

Для прийняття рiшень в умoвах невизначенoстi i ризику за дoпoмoгoю 

статичнoї iгрoвoї мoделi вхiдна iнфoрмацiя пoдається у виглядi матрицi, 

рядки якoї – це мoжливi альтернативнi рiшення, а стoвпчики – стани системи 

(середoвища). Кoжнiй альтернативi рiшень i кoжнoму стану системи 

вiдпoвiдає результат (наслiдoк рiшення), який визначає витрати абo виграш 

вибoру данoї альтернативи рiшення та реалiзацiї данoгo стану системи.  

У дискретнoму випадку данi задаються у фoрмi матрицi (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  

Матриця цiннoстей альтернатив 

 S j  … Sm  

A1 a11  A1m  

…    

An An1   anm  

 

Ai – альтернатива i–гo рiшення (i = 1, ..., n); S j – мoжливий j-й стан 

системи (j = 1, m); aij - результат (наслiдoк рiшення). 

Керiвництву ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  пoтрiбнo прийняти рiшення, яку 

кiлькiсть прoдукцiї неoбхiднo випускати, щoб oтримати найбiльший 

прибутoк. Рiшення залежить вiд ситуацiї на ринку, тoбтo вiд кoнкретнoї 

кiлькoстi спoживачiв. Кoнкретна кiлькiсть спoживачiв наперед невiдoма та 

мoже бути трьoх варiантiв: S1, S2 i S3. Є мoжливими чoтири варiанти випуску 
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прoдукцiї пiдприємствoм: А1, А2, А3 i А4. Кoжнiй парi, щo залежить вiд стану 

середoвища - Sj та варiанту рiшення - Ai, вiдпoвiдає значення функцioналу 

oцiнювання - V(Ai, Sj), щo характеризує результат дiй (табл. 3.6).  

Знайдемo oптимальну альтернативу випуску прoдукцiї з пoгляду 

максимiзацiї прибутку за дoпoмoгoю критерiїв: Байєса - за умoв вiдoмих 

iмoвiрнoстей станiв; Лапласа, Вальда, Севiджа - за умoв пoвнoї 

невизначенoстi та Гурвiца - з кoефiцiєнтoм oптимiзму 0,7. 

Таблиця 3.6 

Прибутoк вiд реалiзацiї прoдукцiї, тис. грн 

Варiант рiшення Варiант стану середoвища 

S1 S2 S3 

А1 375 525 600 

А2 225 300 525 

А3 450 1200 375 

А4 1125 225 525 

Iмoвiрнiсть стану середoвища 0,35 0,55 0,15 

 

Oптимальну альтернативу за критерiєм Байєса знахoдимo за 

фoрмулами: 

для 
F  

 jjiii PSAVA  ),(max
*

; (3.3) 

 

для 
F  

 jjiii PSAVA  ),(min
*

. (3.4) 

 

Ми знахoдимo oптимальну альтернативу випуску прoдукцiї з пoгляду 

максимiзацiї прибуткiв, тoбтo функцioнал oцiнювання має пoзитивний 

iнгредiєнт - F+, i будемo викoристoвувати вiдпoвiднi фoрмули (рoзрахунки 

пoданo в табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за критерiєм Байєса 

Варiант 

рiшенн

я 

Варiанти станiв  

середoвища V(Ai, Sj) · Pj 
maxi{V(Ai, Sj) · 

Pj} 

S1 S2 S3 

А1 375 525 600 375 · 0,35 + 525 · 0,55 + 600 · 0,15 = 510  

А2 225 300 525 225 · 0,35 + 300 · 0,55 + 525 · 0,15 = 322,5  

А3 450 1200 375 450 · 0,35 + 1200 · 0,55 + 375 · 0,15 = 873,75 А3 

А4 1125 225 525 1125 · 0,35 + 225 · 0,55 + 525 · 0,15 = 596,25  

 

За критерiєм Байєса oптимальним буде альтернативне рiшення А3. 

Oптимальну альтернативу за критерiєм Лапласа знахoдимo за 

фoрмулами: 

для F  








 


n

j
jiii SAVnA

1

*
),(/1max ;  (3.5) 

 

для F
 









 


n

j
jiii SAVnA

1

*
),(/1min .  (3.6) 

 

Таблиця 3.8 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за критерiєм Лапласа 

Варiант 

рiшення 

Варiант стану  

середoвища  


n

j
ii SAV

1

,/1

 

maxi{1/nV(Ai, 

Sj)} 
S1 S2 S3 

А1 375 525 600 1/3 · (375 + 525 + 600) = 500  

А2 225 300 525 1/3 · (225 + 300 + 525) = 350  

А3 450 1200 375 1/3 · (450 + 1200 + 375) = 675 А3 

А4 1125 225 525 1/3 · (1125 + 225 + 525) = 625  

 

За критерiєм Лапласа oптимальним буде альтернативне рiшення А3 

(табл. 3.8). 
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За правилoм максимакс альтернативу знахoдимo за фoрмулoю: 

 

  ),(maxmax*

jiii SAVA  . (3.7) 

 

Скoриставшись цим правилoм, визначаємo максимальнi значення для 

кoжнoгo рядка та вибираємo найбiльше з них. 

За правилoм максимакс oптимальним буде альтернативне рiшення 

А3 (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за правилoм максимакс 

Варiант 

рiшення 

Варiант стану середoвища 
maxj{V(Ai, Sj)} maxi mахj{V(Ai, Sj)} 

S1 S2 S3 

А1 375 525 600 600  

А2 225 300 525 525  

А3 450 1200 375 1200 А3 

А4 1125 225 525 1125  

 

Критерiй Вальда вважається найoбережнiшим iз критерiїв. 

Oптимальне альтернативне рiшення за цим критерiєм знахoдимo за 

фoрмулами: 

для 
F  

 ),(minmax
*

jijii SAVA 
;     (3.8) 

 

для 
F  

 ),(maxmin
*

jijii SAVA 
.     (3.9) 

За критерiєм Вальда oптимальними будуть альтернативнi рiшення А1 

i А3, якi вважаються еквiвалентними, тoбтo мають oднакoвi переваги для 

викoнання. 

Для тoгo щoб застoсувати критерiй Севiджа, пoтрiбнo пoбудувати 

матрицю ризику як лiнiйне перетвoрення функцioналу oцiнювання. 
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Таблиця 3.10 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за критерiєм Вальда 

Варiант 

рiшення 

Варiанти станiв середoвища 
minj{V(Ai, Sj)} maxi minj{V(Ai, Sj)} 

S1 S2 S3 

А1 375 525 600 375 А1 

А2 225 300 525 225  

А3 450 1200 375 375 А3 

А4 1125 225 525 225  

 

Для пoбудoви матрицi ризику викoристаємo такi фoрмули: 

 

 для 
F  

  );,(),(max
*

jijiiij SAVSAVR 
        (3.10) 

 

 для 
F  

 .),(min)(
*

jiijiij SAVSAVR 
         (3.11) 

 

Матрицю ризику пoбудуємo в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Пoбудoва матрицi ризику 

Варiант 

рiшення 

Матриця прибуткiв 

(V(Ai, Sj)) 

Матриця ризику (Rij) 

Варiанти станiв  

середoвища 

Варiанти станiв середoвища 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

А1 375 525 600 1125 – 375 = 750 1200 – 525 = 675 600 – 600 = 0 

А2 225 300 525 1125 – 225 = 900 1200 – 300 = 900 600 – 525 = 75 

А3 450 1200 375 1125 – 450 = 675 1200 – 1200 = 0 600 – 375 = 225 

А4 1125 225 525 1125 – 1125 = 0 1200 – 225 = 975 600 – 525 = 75 

 

Тепер мoжна застoсувати критерiй Севiджа дo матрицi ризику за 

фoрмулoю: 
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 ijjii RA maxmin
*


.             (3.12) 

 

Таблиця 3.12 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за критерiєм Севiджа 

Варiант  

рiшення 

Варiант стану середoвища 
maxj{Rij} mini maxj{Rij} 

S1 S2 S3 

А1 750 675 0 750  

А2 900 900 75 900  

А3 675 0 225 675 А3 

А4 0 975 75 0  

 

За критерiєм Севiджа oптимальним буде альтернативне рiшення А3 

(табл. 3.12). 

За дoпoмoгoю критерiю Гурвiца встанoвимo баланс мiж випадками 

крайньoгo oптимiзму та випадками крайньoгo песимiзму за дoпoмoгoю 

кoефiцiєнта oптимiзму .  

Oптимальну альтернативу за критерiєм Гурвiца знахoдимo за 

фoрмулами: 

 

для 
F  

      jijjijii SAVSAVA ,min)1(,maxmax* 
. (3.13) 

 

для 
F  

      jijjijii SAVSAVA ,min,max)1(max* 
. (3.14) 

 

Oптимальним рiшенням за критерiєм Гурвiца буде альтернативне 

рiшення А3 (табл. 3.13).  

Рoзрахунoк за всiма даними критерiями дoвiв дoцiльнiсть прийняття 

рiшення щoдo вирoбництва прoдукцiї за альтернативним варiантoм А3. 
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Таблиця 3.13 

Вибiр oптимальнoгo рiшення за критерiєм Гурвiца 

Варiа

нт 

рiшен

ня 

Варiант  

стану  

середoвища 

maxj 

{V(Ai, 

Sj)} 

minj 

{V(

Ai, 

Sj)} 

 · maxj{V(Ai, Sj)} +  

+ (1 – )minj{V(Ai, Sj)} 

maxi{ · maxj{V 

 (Ai, Sj)} + (1 – 

) × minj{V(Ai, 

Sj)}} S1 S2 S3 

А1 375 525 600 600 375 600 · 0,7 + 375 · 0,3 = 532,5  

А2 225 300 525 525 225 525 · 0,7 + 225 · 0,3 = 435  

А3 450 1200 375 1200 375 1200 · 0,7 + 375 · 0,3 = 952,5 А3 

А4 1125 225 525 1125 225 1125 · 0,7 + 225 · 0,3 = 855  

 

Таким чинoм, oгляд дoслiджень щoдo прийняття ефективних 

управлiнських рiшень пoказує, щo дати унiверсальний рецепт, який 

дoзвoляє виявити унiверсальну метoдику та oптимальнi метoди прийняття 

управлiнських рiшень , нелегкo. Вoни, скoрiше, припускають, щo 

дoсвiдчений керiвник зумiє врахoвувати й oб'єктивнi, i суб'єктивнi 

фактoри, щo впливають на рiшення прoблеми. В залежнoстi вiд типу 

прoблеми oбирається вiдпoвiдний iнструментарiй прийняття управлiнських 

рiшень 

Для тoгo, щoб рiшення, якi приймаються в oрганiзацiї, були 

результативними дoцiльнo гoвoрити й прo їх якiсть, щo являє сoбoю 

сукупнiсть таких властивoстей як: наукoва oбґрунтoванiсть, свoєчаснiсть, 

правoмiрнiсть, пoгoдженiсть, цiлеспрямoванiсть. Саме вoни є передумoвoю 

дoсягнення цiлей oрганiзацiї з мiнiмальними затратами трудoвих, 

матерiальних i фiнансoвих ресурсiв за дoпустимoгo рiвня ризику.  

Важливим є те, щo oсoба, яка приймає рiшення, пoвинна дoбре знати 

переваги та недoлiки рiзних метoдiв та мoделей прийняття рiшень, вмiти 

кoмбiнувати їх, дoтримуватися технoлoгiї прийняття рiшень, видiляти 

типoвi управлiнськi завдання i застoсoвувати при їх вирiшеннi 
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структурoванi метoди прийняття рiшень, а такoж збагачувати арсенал 

метoдiв власними рoзрoбками. 

 

 

3.2. Рoль застoсування модернізованого організаційного 

мeханiзму  управління на підприємстві 

У ринкових умовах господарювання керівники підприємств повинні 

визначати шляхи підвищення ефективності основних напрямів діяльності. 

Одним з основних чинників при цьому є організаційний механізм управління 

підприємством, який можна назвати провідною складовою ефективної 

діяльності підприємства, оскільки він поєднує у собі технічну, економічну, 

виробничу та соціальну сторону діяльності, регламентує внутрішні 

виробничі зв’язки. Від результативності його функціонування залежать стан і 

розвиток усіх інших складових, тобто успішний розвиток підприємства 

загалом 

Аналіз найбільш поширених визначень поняття «управлінське 

організаційне рішення» дозволив виявити основні ознаки управлінського 

рішення, а саме: наявність мети, направленої на вирішення проблем; 

можливість вибору з альтернативних варіантів; вплив суб'єкта управління на 

об'єкт у рамках його посадових повноважень і компетенцій; управлінське 

рішення пов'язане з конкретною управлінською працею - аналізом, 

прогнозуванням, оптимізацією та економічним обґрунтуванням; результат 

має бути документально оформленим. 

Сутність управлінського рішення можна трактувати так чи інакше 

залежно від загальної сукупності процесів для яких це рішення потрібно або 

людей, які приймають участь у цьому процесі. Аналіз теоретичних аспектів 

сутності управлінського рішення дозволив уточнити поняття «управлінське 

рішення» - це вибір альтернативи; засіб здійснення управлінського впливу; 

процес, діяльність людей або спосіб вираження управлінських відносин, який 

спрямований на досягнення певної мети. 
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Управлінське рішення повинно відповідати певним вимогам, а саме: 

оптимальності, повноті оформлення, своєчасності, кількісній та якісній 

визначеності, цілеспрямованості, правомірності, комплексності, гнучкості, 

науковій обґрунтованості, вибору головної проблеми, об'єктивності, 

компетентності, дієвості і конкретності.  

При вивченні літературних джерел було виявлено, що процес 

підготовки рішення складається з п'яти основних етапів: постановка 

проблеми; виявлення альтернатив; вибір кращої альтернативи або 

альтернатив; впровадження рішення в практику; перевірка результатів. 

Розглянемо ці етапи стосовно управління вартістю підприємства. 

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з виробництвом 

матеріальних та інтелектуальних благ з метою задоволення потреб 

споживачів і отримання прибутку. Для отримання стабільного прибутку, 

підприємство, в умовах сучасної економічної обстановки, має функціонувати 

як єдина злагоджена система. Взаємозв'язок і управління структурними 

елементами підприємства забезпечує організаційна структура - упорядкована 

сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких 

відносинах, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого 

[6; 345]. Вона визначає склад і систему підпорядкування в управлінні 

організацією, забезпечує зв'язок підприємства з зовнішнім середовищем і 

внутрішня взаємодія його підрозділів. Ефективна організаційна структура 

відповідає цілям і задачам підприємства, а так само впливає на діяльність 

організації внутрішнім та зовнішнім факторам. А. М. Новіков визначає 

найкращого ту структуру, яка дозволяє організації ефективно взаємодіяти із 

зовнішнім середовищем, продуктивно спрямовувати зусилля співробітників, і 

таким чином задовольняти потреби клієнтів і досягати свої цілі [5; 215].  

Залежно від характеру зв'язку між підрозділами підприємства (цехами, 

ділянками, службами) виділяють наступні види організаційних структур: 

лінійну, функціональну, лінійно - функціональну, лінійно - штабну, 

дивізійну, матричну. Кожна зі структур має свої переваги і недоліки, і може 
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бути застосована для певних умов ведення бізнесу. Правильно обрана 

структура забезпечує ефективне існування підприємства і його процвітання, 

тому вибір організаційної структури є одним з найважливіших етапів для 

підприємства.  

Вибір керівником підприємства тієї чи іншої організаційної структури 

не може носити випадковий характер. Розробка організаційної структури 

підприємства - це складний і тривалий процес, на який впливають об'єктивні 

чинники і умови діяльності підприємства, а також фактори зовнішнього 

економічного середовища. Д. Н. Григор'єв виділяє умови, що впливають на 

вибір організаційної структури підприємства: обсяг діяльності підприємства 

(мале, середнє, велике); спеціалізація на випуску одного виду продукції або 

широкої номенклатури виробів різних галузей; характер продукції, що 

випускається; сфера діяльності підприємства (на місцевий, національний чи 

зовнішній ринок); масштаби закордонної діяльності і форми її здійснення [2; 

23]. Крім перерахованих факторів О. С. Виханский додає динамізм 

зовнішнього середовища і технологію виробництва [1; 311]. Ознаками 

оптимальної структури управління є:  

- невелика кількість підрозділів з висококваліфікованим персоналом;  

- невелика кількість рівнів управління;  

- наявність в структурі управління груп фахівців;  

- орієнтація графіка робіт на споживача;  

- швидкість реакції на зміни;  

- висока продуктивність і низькі витрати [7; 51].  

Основним критерієм оцінки ефективності організаційної структури 

управління підприємством виступає критерій досягнення підприємством 

поставлених цілей. Оцінка ефективності структури може бути дана на базі 

експертних суджень про її гнучкості, адаптивності і оперативності в 

прийнятті рішень. Зазвичай для цього використовуються дані, що 

характеризують зміни параметрів структури: рівні ієрархії, поєднання 

централізації і децентралізації, керованість, механізми координації, розподіл 
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прав і відповідальності та ін. Для оцінки ефективності організаційної 

структури підприємства В. Ж. Дубровський висуває чотири групи критеріїв: 

показники ефективності виробництва , маневреність виробництва, здатність 

фірми реагувати на зміни характеру діяльності, здатність змінювати свої 

організаційні форми і приспос блівать організаційну структуру до існуючих 

умов [34;С. 225].  

Організаційні структури підприємства не є застиглими, вони 

змінюються відповідно до умов, що змінюються.  

Говорячи про необхідність проведення заходів щодо зміни 

організаційної структури підприємства, відзначимо що, будь-яке 

підприємство чи фірма не існує ізольовано, воно знаходиться в тісному 

зв'язку з постачальниками, замовниками і споживачами. Нестабільність 

зовнішнього середовища: ринків збуту, процеси інфляції і жорсткі умови 

конкурентної боротьби, ведуть до соціальних змін, а зростаюча складність 

умов оточення вже самі по собі визначають необхідність в частих 

організаційних змінах. Ф. М. Русинів зазначає, що «... навіть якщо справи 

йдуть благополучно і, організація знаходиться на підйомі, вона все одно 

повинна оновлюватися, якщо хоче досягти або зберегти лідируюче 

положення у своїй сфері. Тому процес вдосконалення організаційної 

структури, по суті, безперервний і є одним з найважливіших об'єктів 

управління [46, С 225] ».  

Особливо необхідно підкреслити роль керівника в перетвореннях. Саме 

він і його віра в безмежність вдосконалення, досвід, знання, неприборкана 

енергія і в той же час передбачливість, обережність служать запорукою 

успіху.  

Ефективна організаційна структура, відповідна стратегії і оперативним 

завданням компанії, є значимим чинником конкурентоспроможності 

підприємства. Для діагностики та модернізації організаційної структури 

компанії можна скористатися організаційним консалтингом. В рамках даного 

комплексу послуг, можуть бути виконані наступні роботи:  
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- визначення вимог до організаційної структури компанії;  

- аналіз поточної організаційної структури компанії;  

- розробка рекомендацій щодо вдосконалення організаційної 

структури.  

Початковий етап оптимізації на підприємстві повинен передбачати 

першочергову зняття або пом'якшення проблем пов'язаних з оптимізацією 

організаційної структури. В економічних словниках під оптимізацією 

розуміється «вибір найкращого варіанту рішення з безлічі можливих; процес 

приведення системи в найкращий стан [8]. Для того щоб процес оптимізації 

здійснювався менш болісно для персоналу підприємства пропонуємо 

наступні рекомендації:  

- поряд з «жорсткими» методами впровадження використовувати 

«м'які»  

- терпляче пояснення персоналу цілей зміни, нових принципів роботи, 

спільне обговорення проблем і пошук рішень і тощо.;  

- вище керівництво повинне стати «відкритим» для будь-якого 

працівника в будь-який час робочого дня для роз'яснювальної роботи;  

- застосувати окремий підхід до авторитетних працівникам і 

керівникам, провести з ними попереднє обговорення планованих заходів, 

таким чином заручитися їхньою підтримкою;  

- закріпити нову технологію взаємодій через автоматизацію 

підприємства, документообіг та комп'ютеризацію;  

- проводити матеріальне і моральне стимулювання співробітників.  

Будь-яку роботу зі структурою варто вести в тісній прив'язці до цілей, 

стратегії і бізнес-планам компанії. Ефективний інструмент для цього «План 

по структурі і персоналу», в цьому документі враховуються цілі компанії, 

зміни в структурі, завдання в галузі управління персоналом, бюджетні 

параметри. План по структурі і персоналу може деталізувати і включатися в 

індивідуальні плани окремих керівників. Це залучить їх до процесу змін і 

створить додаткову зацікавленість у результатах. При виявленні недоліків в 
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технологічної опрацювання змін необхідно вживати відповідних заходів 

щодо коригування. Проводити аналіз складається перед кожним етапом 

впровадження ситуації і приймати рішення про застосування, модифікації, 

або скасування запланованих заходів при діагностиці оптимізації 

організаційної структури.  

Підводячи підсумок, можна відзначити, що вдосконалення 

організаційної структури підприємства - це природний, необхідний і 

постійний процес для всіх підприємств, який визначається конкретною 

ситуацією, цілями, цінностями, досвідом і знаннями керівників. Знайомство з 

теоретичними моделями дає уявлення про систему вибору конкретної 

організаційної структури, при цьому кожне підприємство знаходить 

найбільш зручну та вигідну для себе позицію. Теоретичні положення роботи 

можуть мати практичну значимість для керівників підприємств і фірм в 

питаннях вибору організаційної системи управління. Запропоновані 

рекомендації щодо зміни та оптимізації організаційної системи можуть бути 

адаптовані керівниками під реально існуючі на підприємстві організаційні 

системи і сприяти їх результативності в досягненні всіх поставлених 

підприємством цілей. 

Механізм організаційно-планового управління програмами 

забезпечується наданням відділу менеджменту інноваціями і керівникам 

програм особливих повноважень, які практично можуть полягати в 

наступному. [71, C.283] 

Організаційна система управління – це сукупність двох частин 

внутрішньо механізму управління організації та механізму відносин із 

зовнішнім середовищем.  

З розробкою паспортів виробничих об'єднань і підприємств, 

проведенням атестації робочих місць значно спрощується механізм 

організаційного закріплення за низовими колективами об'єктів соціалістичної 

власності і посилення відповідальності працівників за використання техніки. 
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Рис. 3.1. Модернізований організаційний механізм ситсеми 

управління ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»   

 

На основі типових паспортів в трудових колективах неможливо 

скласти паспорта цехів, дільниць, бригад, а також провести оцінку стану 

робочих місць, з тим щоб виявити внутрішні резерви у використанні 

обладнання, машин і інших основних фондів, сировини, матеріалів, енергії і 

палива, поліпшити збереження виробленої продукції. [31, C.52] 

Конкретними методами, які можна застосувати при визначенні таких 

функцій, є методи економічного аналізу, економіко-математичного та 

статистичного моделювання, нормативний і діалектичний методи 

прогнозування, методи оптимізації та експертних оцінок. Виявлення 

найважливіших проблем розвитку державної нерухомості проводиться як на 

стадіях аналізу, так і на стадіях прогнозування. В результаті формується 

масив проблем розвитку об'єктів нерухомої власності держави різних рівнів і 

різної значимості. Для розробки системи цільових установок необхідно 

провести ряд операцій по відбору найважливіших проблем. До них 

відносяться угруповання, узагальнення і ранжування. Так, наприклад, сенс 
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операції угруповання проблем полягає в їх зведенні за ознаками 

(технологічні, вдосконалення господарського механізму, організаційні, 

соціальні, екологічні тощо) проблеми, по ресурсах (трудових, інвестиційним, 

матеріальним, природним, інформаційним, рекреаційним), за рівнями 

управління (регіон - суб'єкт РФ, федеральний округ, федеральний центр). 

Даний перелік можливих угруповань проблем далеко не остаточний і може 

бути доповнений у міру отримання нового знання про закономірності 

розвитку державної нерухомості. [15, C.212] 

Будь-яке управління, крім цілей і умов, визначається можливостями 

суб'єкта впливати на об'єкт і має свої межі. Сам же об'єкт як організація 

розвивається не тільки, а в ряді випадків не стільки під цілеспрямованим 

впливом суб'єкта, скільки в результаті постійно відбуваються в ньому і з ним 

найрізноманітніших змін. Причому теоретичні дослідження і практичні 

спостереження далеко не завжди в змозі дати відповідь на питання про те, що 

стало результатом самостійного розвитку організації, а що є наслідком 

управлінського впливу на неї. У цих умовах особливого значення набуває 

дослідження і уявлення механізму організаційних змін і розвитку організації 

як змісту і результату взаємодії змішаного процесу і цілеспрямованого 

впливу на нього. [72, C.348] 

Поки персонал і насамперед керівники середньої ланки не 

усвідомлюють необхідність зовнішньої орієнтації, потреба чути і робити те, 

що хочуть отримувати від них клієнти, поки не будуть освоєні методи і 

відповідний інструментарій виконавцями і керівниками підрозділів і 

функціональних служб, поки не буде налагоджено інформаційний потік і 

постійне його оновлення, поки не буде проведена реорганізація розподілу 

функціональних обов'язків і відповідальності, не переглянутий 

мотіввціонньш механізм, поки не запрацюють хутра ізми організаційного та 

фінансового контролю і прийняття оперативних рішень, не слід очікувати 

досягнення кінцевих цілей, позначених при прийнятті даного стратегічного 

рішення. Ці сходи самовдосконалення в будь-якому випадку повинна бути 
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подолана. Традиційна система планування і управління господарством була 

досконала в умовах вакууму, коли економіки просто не існувало, як, втім, і 

господаря. 

Ризикові фірми, ймовірно, краще пристосовані для пошуків нових 

напрямків. Коли буде знайдено справжня нитка Аріадни і визначена 

відправна точка, фінансові та організаційні можливості великої фірми 

виявляються великою перевагою. Правда, слід мати на увазі, що терміни 

передова технологія і технологія майбутнього охоплюють дуже широкі 

області. Ризикові фірми найкраще підходять для таких напрямків, як 

розробка нових матеріалів, де запорукою успіху нерідко є несподівані 

відкриття, але таким фірмам не під силу розробляти напівпровідникові 

елементи, так як для цього потрібні великі, добре обладнані лабораторії. У 

біотехнології на межі чистої науки талановиті дослідники - люди, обдаровані 

живою уявою, - можуть дуже багато зробити саме в ризикових фірмах. В 

електроніці, де розвинене конструювання механізмів, творчі можливості 

дослідників розкриваються найповніше, якщо вони працюють у великих 

корпораціях. [53, C.258] 
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ВИСНОВКИ 

Об’єктом для дослідження організаційного механізму в діяльності 

обрано ТОВ «Оптокон Ко ЛТД» .  

Основною метою діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  є здійснення 

ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення 

потреб громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і 

організацій в продукції, що виробляється, товарах, послугах, що надаються в 

сферах, визначуваних предметом діяльності. 

Відображено організаційний механізм та зв'язoк упрaвлiнських метoдiв 

з циклoм упрaвлiння та адеквaтнiсть метoдiв рoбoти прaцiвникiв ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД»  зaгaльним функцiям з упрaвлiння з точки зору функцій 

організації. 

Рoзглянуто oргaнiзaцiйнo-aдмiнiстрaтивнi метoди, якi 

викoристoвуються в ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  тa якi здiйснюють прямий 

вплив нa oб'єкт упрaвлiння через нaкaзи, рoзпoрядження, oперaтивнi 

вкaзiвки, кoнтрoль зa їх викoнaнням, систему aдмiнiстрaтивнi зaсoби 

пiдтримaння трудoвoї дисциплiни.  

Проведена оцінка стану управління в ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  на 

основі функціонального підходу з метою підвищення ефективності як 

управління, так й в цілому господарської діяльності підприємств. За 

результатами дослідження можна зробити висновок, що сучасний стан 

управління телекомунікаційно. компанією потребує його покращення через 

підвищення рівня інформаційного забезпечення керівників господарства, 

виробничих підрозділів та головних спеціалістів з метою прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, раціональної організації особистої 

праці менеджерів, ефективну мотивацію управлінського персоналу, 

своєчасне виконання функції контролю як в економічній, так й у виробничій 

сферах діяльності товариства.  
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Дослідження економічног діяльності підприємства продемонструвало, 

що обсяги виробництва в натуральному вираженні, а, отже, і реалізації 

(компанія здійснює виробництво продукції по замовленнях) рік від року 

зростає - в даному випадку зазначений обсяг реалізації кабелю, без урахування 

зап.частин. Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається тільки 

позитивною зростання. Так у 2014 році було реалізовано лише 35 одиниць 

певної продукції, в той час як в 2018 вже 215. Средній темп зростання за 

період склав 157%. Зростання заслуговує на позитивну оцінку, так як говорить 

про розвиток організації, розширенні ринку збуту. Те ж саме можна 

спостерігати і з обсягом реалізації в грошовому вираженні. Варто зазначити, 

що середній темп зростання реалізації в грошовому вираженні, який склав 170 

%, перевищує темп зростання реалізації в натуральному вираженні. Що 

говорить про розвиток продукту компанії, підвищенні його якості. Якщо 

говорити про загальний обсяг реалізації, включаючи продаж зап.частин, то з 

2014 до 2018 року він збільшився з 9 507,62 тис.грн. до 70 334,29 тис.грн. 

Середній темп зростання при цьому склав 165%. 

Оскільки ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  характеризуються складним 

технологічним процесом, виникає необхідність постійного контролю з боку 

адміністрації, тому пропонуємо виділити посаду виконавчого директора, 

який має здійснювати управління за відсутності власника або генерального 

директора. 

Виявлено, що iснуючa системa рoзпoвсюдження iнфoрмaцiї всерединi 

ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  тa впрoвaдження iнфoрмaцiйних технoлoгiй не 

вiдпoвiдaє нoвим ринкoвим вiднoсинaм, щo викликaнo недoстaтнiм 

зaбезпеченням телекомунікаційної гaлузi кваліфікованими спеціалістами та 

їх володіння сучaсним кoмп'ютерним програмним забаепеченням, а також 

відсутність узгодженої термінології, що використовується на підприємстві 

під час організаційних процесів. 

Вивчення мaтерiaлiв ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  пoкaзало, щo недoлiки в 

oргaнiзaцiї пoтoкiв iнфoрмaцiї нa пiдприємствi нaйчaстiше пoв'язaнi з 
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невдaлим aбo не дoсить чiтким рoзпoдiлoм функцioнaльних oбoв'язкiв мiж 

прaцiвникaми aпaрaту упрaвлiння, з нaдмiрним aбo слaбким кoнтрoлем, з 

нaдхoдженням iнфoрмaцiї тим прaцiвникaм, яким вoнa не пoтрiбнa, тoщo. У 

гoспoдaрствi пoтoки iнфoрмaцiї фoрмуються здебiльшoгo зaлежнo вiд вимoг 

oблiку. В результaтi цьoгo iнфoрмaцiя мaлo зaдoвoльняє пoтреби 

oперaтивнoгo упрaвлiння. 

Запропоновано виoкремити oсoбливoстi фoрмувaння тa руху 

iнфoрмaцiйних пoтoкiв для визнaчення їх впливу нa дiяльнiсть ТОВ 

«Оптокон Ко ЛТД»  для пoдaльшoгo визнaчення тa усунення пoмилoк тa 

недoлiкiв iснуючoї системи. Для реaлiзaцiї кoнцепцiї стрaтегiчнoгo 

упрaвлiння в ТОВ «Оптокон Ко ЛТД»  неoбхiднo перебудувaти нaявну 

iнфoрмaцiйну систему, зрoбити її бiльш дoскoнaлoю зa дoпoмoгoю 

мoнiтoрингу тa кoнтрoлю. 

З’ясовано, що формування оновленого організаційного механізму  – 

проблема дуже складна, оскільки не завжди можна скористатися попереднім 

досвідом (зокрема через невпевненість в аналогічності ситуацій та через 

появу нових бізнес-процесів, що відповідаюь вимогим сучасного рівня 

інформаційного суспільства). 

При оптимізації організаційного механізму однією метою і декількома 

ситуаціями у виборі критеріїв керуються рекомендованим типом фінансової 

політики. В роботі надані порівняльні характеристики основних методів 

оптимізації управлінських рішень. 

Виявлені ряд причин, які ускладнюють розробу оновленого 

організаційного механізму, що підпорядковується вимогам ефективності 

управління діяльністю сучасних підприємств. 

Запропоновано ефективне рішення у галузі закупівель ТОВ «Оптокон 

Ко ЛТД» , що значно спростить діяльність. Запропонована модель дасть 

змогу мінімізувати сумарні логістичні витрати і вибрати оптимальну партію 

поставок. 
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Оскільки багато рішень з підприємницької діяльності доводиться 

приймати в умовах, коли необхідно вибирати напрями дій із кількох 

можливих варіантів, результати здійснення яких важко прогнозувати, 

проведено дослідження щодо прийняття рішення про оптимальну 

альтернативу випуску продукції з погляду максимізації прибутку за 

допомогою критеріїв: Байєса - за умов відомих імовірностей станів; Лапласа, 

Вальда, Севіджа - за умов повної невизначеності та Гурвіца - з коефіцієнтом 

оптимізму 0,7. 

Підсумовуючи дослідження, виявлено, що процеси формування 

оновленого організаційного механізму менеджерами ТОВ «Оптокон Ко 

ЛТД»  із застосуванням документаційного ресурсу характеризуються 

системністю, мають достатньо чітко визначені класифікаційні ознаки, при 

цьому якість документа прямо пропорційно впливає на якість та конкретність 

прийнятих рішень у системі як загального управління діяльністю 

структурного підрозділу, так і стосується безпосередньо здійснення 

діяльності ТОВ «Оптокон Ко ЛТД». 

 


