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Прогноз на 2012 рік

гію і зробити додаткові дії. У випадку, якщо ви
припускаєте зниження попиту на послуги готе
лю, є можливість заздалегідь зосередити зусилля
на продажах, розробити маркетингові акції, пе
реглянути тарифну політику. Коли робота з про
гнозування доходу ведеться постійно, напрацьо
вана інформація з кожним разом стає наближе
ною до реальності. Порівнюючи результати про
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гнозу і фактичні дані, можна отримати середній
відсоток похибки по кожному з каналів продажів
і при подальшому аналізі закладати його як кое
фіцієнт коригування.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анотація. У статті розглянуто застосування стратегічного планування та стратегічного управління.
Досліджено впровадження прогресивних технологічних процесів на конкретному підприємстві. Виведена
динаміка вказаних процесів на промислових підприємствах по містах та за видами економічної діяльності
Херсонської області.
Ключові слова: ресурси, стратегічне планування, стратегічне управління, координація стратегій, ефект
синергії, раціональне використання фондів, ефективність, прибутковість підприємств, конкурентоспроможність.
Summary. The application of the strategic planning and strategic management is considered in the article. The
introduction of progressive technological processes on a concrete enterprise is researched. The dynamics of these processes
is shown out at the industrial enterprises of the cities and according to the types of economic activity of the Kherson area.
Key word: resources, strategic planning, strategic management, coordination of strategies, effect of synergy, rational
use of funds, efficiency, profitability of enterprises, competitiveness.
Постановка проблеми. Діяльність підприєм
ства — це погоджений у часі та просторі потік ре
сурсів (сировини, матеріалів, обладнання, грошей,
трудових ресурсів, інформації), а також їх запасів,
які допомагають балансувати та підтримувати ці
потоки для отримання запланованих результатів
діяльності. Незважаючи на схожість характеристик
підприємств як соціальноекономічних систем,
кожне підприємство самостійно розв’язує пробле

ми, що пов’язані з налагодженням зв’язків у сис
темі «підприємство — держава» врахуванням на
явних чи можливих «технологічних проривів», із
структурною перебудовою на макро та мікрорівні
з соціальними процесами в суспільстві.
Машинобудівна промисловість є ключовим
елементом економічної системи, яка визначає
місце національної економіки в міжнародному
поділі праці і визначає динаміку конкурентоспро
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можності. Промисловий розвиток є фундаментом
для становлення інших секторів економіки краї
ни, тому тема дослідження своєчасна й актуальна,
через ці показники визначають ефективність ви
сокотехнологічного виробництва галузі.
Аналіз літературних джерел. Серед науковців, які
здійснюють дослідження з проблем управління під
приємствами машинобудівної галузі при застосу
ванні прогресивних технологій слід, виділити та
ких вітчизняних вчених, як А. С. Гальчинський,
В. М. Геєць, Р. А. Івану, С. М. Ілляшенко, А. К. Кінах,
Л. В. Колобова, О. Г. Осауленко, А. Г. Ягодка.
Невирішені частини загальної проблеми. На
сучасному етапі теорія і практика стратегічної
діяльності та управління нею в Україні ще не
зайняли належного місця. Необхідні нові підхо
ди до управління. Умови функціонування під
приємств та організацій нині різко змінюються
на макро та мікроекономічному рівні.
Метою наукового дослідження є виведення ди
наміки та дослідження впровадження прогресивних
технологічних процесів на промислових підприєм
ствах по містах та за видами економічної діяльності
Херсонської області і дослідження впровадження
прогресивних технологічних процесів на конкретно
му підприємстві, зокрема на Каховському заводі
електрозварювального устаткування.
Основні результати дослідження. Стратегічно
орієнтоване підприємство — це підприємство, де
стратегічне мислення є основою, принциповою
настановою в діяльності персоналу підприємства
і де застосовується раціональний процес страте
гічного планування, який дає змогу розробляти та
використовувати інтегровану систему стратегічних
планів, і поточна, повсякденна діяльність, підпо
рядкована досягненню стратегічних орієнтирів.
Таке підприємство полегшує собі роботу для
забезпечення довго та короткострокової ефек
тивності та прибутковості [1, c. 332].
Застосування стратегічного планування зумови
ло необхідність інтеграції різних видів планової діяль
ності, що здійснювалась всіма підсистемами підпри
ємства, а також потребу подальшого розвитку страте
гічної діяльності на підприємстві, оформленої у ви
гляді системи стратегічного управління (рис. 1).
Застосування концепції стратегічного управ
ління — це поєднання цільових та інтегральних
підходів до діяльності підприємства, що дає змо
гу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх із
наявними можливостями (потенціалом) підпри
ємства та приводити їх у відповідність за рахунок
розробки та реалізації системи стратегії за галу
зевою приналежністю, розміром підприємства
(залежно від галузевих особливостей), типу ви
робництва, рівня спеціалізації, концентрації та
кооперації, характерних рис виробничого потен
ціалу, наявності (відсутності) науковотехнічно
го потенціалу, рівня управління та рівня квалі
фікації персоналу тощо [2; с. 34].
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Рис. 1. Фактори, що формують стратегічний рівень
підприємства

Різні підходи до побудови системи стратегі
чного управління потребують чіткого уявлення
про переваги конкретного явища в діяльності
окремих підприємств.
Відповідно до визначення стратегічного на
бору, необхідною є координація стратегій різно
го типу. Підприємство може досягти загальних
цілей за умови збалансованості стратегій, обґрун
тованості взаємодії окремих видів у «стратегічно
му наборі», що сприяє їхньому взаємопідсилен
ню, тобто досягненню ефекту синергії. «Сила»
загальних стратегій підприємства збільшується за
допомогою збалансованості «портфеля», де відоб
ражені напрямки його діяльності. Окремі на
прямки діяльності реалізуються ефективно, коли
функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та
пристосовані одна до одної та до стратегії вищо
го рівня. Координація між окремими видами
стратегій — це «концептуальний клей», що по
єднує окремі види діяльності — як виробничі
(бізнесові), так і управлінські [3; c. 86].
Крім суто матеріальнофінансових витрат,
треба враховувати витрати часу на управління.
Причому їх треба розглядати, з одного боку, як час
на розробку та реалізацію рішень про перебудову
ОСУ, а з іншого — як часові характеристики тех
нології управління в ОСУ, які будуть застосовува
тись у майбутньому. Це можливо за умови, коли
всі ланки апарату управління взаємодоповнюють
одна одну і створюють синергійний ефект (рис. 2).
Раціональне використання фондів підпри
ємства дає змогу інвестувати розвиток найперспек
тивніших напрямків діяльності, які забезпечують
існування та розвиток підприємства у довгостро
ковій перспективі. Керівництво підприємства
може надавати консультаційні послуги з метою
найкращого використання фінансових ресурсів,
впливаючи на діяльність автономних підрозділів.
З метою залучення додаткових ресурсів для
розширення можливостей вкладання у перспек
тивні напрямки вищі органи керівництва можуть
залучити додаткові кошти.
Одна з головних цілей стратегічного управлін
ня на підприємстві — забезпечення раціонального
розподілу ресурсів між напрямками діяльності
(СЗГ) і їх ефективного використання для найкра
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Рис. 2. Вимоги до створення синергійного ефекту

Рис. 3. Графічна інтерпретація концепції Лоуренса —
Лорша щодо зв’язку диференціації та інтеграції в ОСУ

щого досягнення поставлених стратегічних цілей,
а також впровадження прогресивних технологічних
процесів на промислових підприємствах [4; с. 76].
У таблицях 1–2 показана динаміка впрова
дження прогресивних технологічних процесів на
промислових підприємствах по містах та за вида
ми економічної діяльності Херсонської області
При аналізі даних таблиць можна зробити
висновки, що у 2010 році спостерігається пози
тивна динаміка впровадження прогресивних тех
нологічних процесів на промислових підприєм
ствах міста Херсона.

Таблиця 1
Впровадження прогресивних технологічних процесів на промислових підприємствах по містах (одиниць)

Таблиця 2
Впровадження прогресивних технологічних процесів на промислових підприємствах
за видами економічної діяльності (одиниць)

Крім впровадження прогресивних технологі
чних процесів на промислових підприємствах, на
формування доходу як фінансового показника,
впливає встановлений порядок визначення фінан
сових результатів діяльності; обчислення собівар
тості продукції (робіт, послуг); загальногоспо
дарських витрат; визначення прибутків (збитків)
від фінансових операцій, іншої діяльності. На
формування абсолютної суми прибутку підпри
ємства впливають: результати, тобто ефективність
його фінансовогосподарської діяльності; сфери
діяльності; галузь господарства; установлені зако
нодавством умови обліку фінансових результатів.

Одержання прибутку на машинобудівельних
підприємствах орієнтує товаровиробників на
збільшення обсягу виробництва продукції, по
трібної споживачу, та зниження витрат на вироб
ництво. Цим досягається як мета підприємницт
ва, так і задоволення суспільних потреб.
Управління людським ресурсом здійснюєть
ся за допомогою мотивів і стимулреакцій до
праці [5; с. 113]. Це матеріальні грошові стимул
реакції (заробітна плата, надбавки, доплати,
премії і ін.), система матеріальних, але не грошо
вих стимулреакцій (соціальних) і система мо
ральних стимулреакцій.
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При дослідженні Каховського заводу елект
розварювального устаткування можна побачити,
що за минулі тринадцять років завод лише зберіг
виробничий і кадровий потенціал, а також збу
дував нове підприємство, на якому досягнув
якості продукції світового рівня, ставши лідером.
На початку економічних реформ і недоскона
лого ринку багато підприємств вичікували або ж
вдавались до огуди пропонованих перемін, спо
дівалися на скороминущість реформ, колектив за
ходу працював на ринок, який зароджувався, вив
чав його і модернізував виробництво [6, c. 247].
Господарський 1991й рік був тривожним, але
загалом благополучним. А діяльність заводу на
наступний рік планувалась при соціалізмі, реа
лізувати намічене довелося зовсім за інших со
ціальноекономічних умов.
З відміною державного замовлення у 1992у
році і планового розподілу готової продукції до
велося зменшити серійне виробництво, а вже
готові машини й апарати відправити на склад.
Між тим економічна криза не вибила з колії
трудовий колектив, бо у попередні роки завод
провів чергову модернізацію — висока механіза
ція і автоматизація виробничих процесів, новітні
технології забезпечували ефективність комплек
сної системи управління якістю продукції.
Постало питання, що робити на цих потуж
ностях. Керівництво заводу неодноразово і подо
вгу парили чуби, конструктори, інженери, техно
логи розробили організаційнотехнічні заходи для
серійного випуску зовсім нової продукції — товарів
народного споживання. Це ручний таль, здатний
піднімати вантажі на невелику висоту, домкрат для
автомобіля, батареї для водяного опалення, бочки
для літнього душу, шлангові з’єднання тощо.
З профільної продукції — трансформатор
ТДМ 259 на струм 250 ампер для зварювання елек
тродами діаметром 2–5 міліметрів, серія автоматів
для наплавлення під шаром флюсу АД 320, рей
козварювальна машина для вузькоколійок і рейок
метро К 828, для труб малого діаметра — К 819
тощо. В ті роки були розроблені рейкозварювальні
машини К 190 і К 355 з контролерами російського
виробництва. То було найвище досягнення того
часного технічного прогресу в галузі машинобуду
вання. Варто відзначити, це і є прообраз рейко
зварювальних машин ХХІ століття.
З метою концентрації інженерних пошуків на
заводі електрозварювального устаткування створено
інженерний центр, де сміливі ідеї втілювались у нові,
більш досконалі машини, різко скоротився термін
реалізації задумів. Як і всі попередні роки, завод тісно
співпрацював з Інститутом електрозварювання імені
Є. О. Патона, зокрема з 26м відділом, яким керує
академік Сергій Іванович КучукЯценко.
Конкурентоспроможність нашої продукції на
ринку може забезпечити її технічна новизна,
якість і доступна ціна, тому керівництво заводу
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вимагало від кожного пропозиції. Щоб з’являлось
більше нових ідей, приділялась велика увага ос
танній інформації в галузі, передовому досвіду.
Поїздки спеціалістів на споріднені підприємства,
творчі відрядження за кордон, зустрічі з вчени
ми, участь у теоретичних семінарах і виставках
стали постійним явищем. І давали сподіваний
результат, ставали локомотивом.
А головне — щорічні плани технічного роз
витку Каховського заводу електрозварювального
устаткування неодмінно і максимально викону
валися — при збільшенні випуску машин, апа
ратів, товарів народного споживання, а також
знятті неконкурентної продукції з виробництва.
Тому у порівнянні з 1991м в 1994у році номен
клатура оновилася на 75 %, а строки освоєння
нової техніки суттєво скоротились.
З освоєнням ринку зрозуміли, що спеціалі
зований завод повинен більше займатись про
фільною продукцією. Вже в цьому році темпи
зростання виробництва електрозварювального ус
таткування значно зросли.
Випускаючи рейкозварювальну машину К 900
замість добре відомої К 355, новинка за проект
ними показниками набагато перевершила маши
ни такого класу. Спеціалісти назвали її машиною
нового покоління, машиною ХХІ століття.
Постійно оновлюючи устаткування, завод
закупив партію новітніх металообробних вер
статів, зокрема, з числовим програмним управ
лінням, освоєно електрошлакове лиття, антико
розійне покриття деталей.
У загальному виробництві підприємства елек
трозварювальне устаткування становило 46 %,
товари народного споживання — 50 %.
Це свідчить про те, що завдяки інженерному
впровадженню нових розробок і планомірних
організаційнотехнічних заходів завод все більше
виготовляє профільну продукцію, поступово
відмовляючись від супутних товарів, навіть зорієн
тованих на ринок. Домінує тенденція випуску
машин і апаратів на експорт. Це засвідчує зрос
таюча роль складних і науково містких товарів з
каховською маркою на світовому ринку.
Так, Україна споживає 54,5 % всієї заводсь
кої продукції за рік, Російська Федерація —
36,5 %, інші країни СНД — 3,7 %, далекого за
рубіжжя — 11 %.
Завод у своїй роботі більше, ніж будьколи,
орієнтується на ринок, є великий попит на дже
рела живлення для електродугового зварювання.
З 1659 одиниць електрозварювального устатку
вання їх випущено 1138 штук.
У цілому обсяги виробництва нової техніки
подвоїлися. Кожного року у повній мірі викона
но організаційнотехнічні заходи, що позначалось
на якості всієї роботи. Саме тому на заводі відмо
вились від поділу продукції на загальнопромис
ловий варіант виготовлення й експортний. Отже,

Економіка та управління підприємствами
все, що зроблено на заводі, — зроблено за най
вищими стандартами з високою якістю, значить,
продукція конкурентоспроможна, це мобілізую
чий фактор для ефективної роботи на всіх рівнях.
На основі технології зварювання рейок пуль
суючим оплавленням разом з Інститутом електро
зварювання імені Є. О. Патона створено високо
ефективну машину для зварювання рейок К 1000.
Це стаціонарна машина з комп’ютерною системою
управління та контролю основних параметрів зва
рювання фірми «Сіменс», яка забезпечує бездоган
ну центровку рейок і видалення облою, використа
на також гідроапаратура провідних західних фірм
«Рексрот» і «Бош». Комп’ютерні блоки управління
і гідросистема становлять майже 7 % вартості ма
шини, але це абсолютна технічна надійність, що
забезпечує К 1000 неперевершений світовий рівень.
Нова продукція, електрозварювальні машини,
може бути створена тільки на основі нових техно
логій, що, в свою чергу, передбачає новітню ви
робничу базу. В 1998у році верстатний парк заво
ду в черговий раз поповнився верстатами останніх
моделей — токарними, фрезерними, плоскошліфу
вальними, кромкозагинальними. Впроваджено і
сіткографію, порошкове фарбування, оловоко
бальтове покриття деталей тощо [7, c. 5–8].
Технічне переоснащення здійснюється за ра
хунок власних коштів — самоінвестування. В
1998–1999 роках, наприклад, обсяг капіталовкла
день у розвиток виробництва за технічним планом
розвитку заводу становив 3,2 млн. гривень. Все це
випробувані новинки науки і передового досвіду,
які оперативно впроваджуються на заводі, що доз
воляє успішно вирішувати поставлені завдання і
високі цілі, забезпечуючи зростання економіки.
На межі століть можна сказати: АТ «КЗЕСО» —
найбільше підприємство в галузі, лідер в Україні,
а з окремих видів зварювання (зварювання залі
зничних рейок пульсуючим оплавленням) — і в
усьому світі.
Розглянемо Каховський завод електрозварю
вального устаткування — багатопрофільний, може
випускати усі види зварювальної продукції, він
єдиний в СНД володіє таким потенціалом. Необ
хідно враховувати: час, якого дуже мало, ринок
буде заповнений продукцією, з якою важко потім
конкурувати. Адже головний принцип ринку:
«бути в потрібному місці в потрібний час» [8,
c. 286–287]. Приклад цьому машина К 1000. Вия
вилося: не будь ми готові до її виробництва в 2000
році, залишилися б без замовлень. Вигравши час,
ми зробили ефектний прорив: відразу половина
рейкозварювальних підприємств Росії взяла чітку
орієнтацію на наш завод. А могло ж бути й іна
кше. Це стосується й інших видів продукції. Для
Каховського заводу електрозварювального устат
кування ситуація складається якнайкраще.
Головне і дуже важливо — підприємство не має
боргів, має стабільне фінансове становище, яке

необхідно розумно використати для того, щоб
переоснащати виробничу базу з прицілом на ви
користання найновітніших технологій, котрі доз
волять виготовляти найточніші вузли і машини.
Це єдиний спосіб гарантувати підприємству нор
мальну роботу, стабільність і процвітання.
Важливо, що нові можливості для інновацій
ної діяльності заводу відкриває Технопарк, ство
рений стараннями Інституту електрозварювання
імені Патона. Ця структура дозволяє об’єднати зу
силля виробництва і науководослідницьких
організацій і спрямувати їх на здійснення нових
технічних проектів. Через механізм державного ре
гулювання виділяючи кошти на ці проекти як
інноваційні й пріоритетні, надає певні пільги по
експорту, імпорту, податках. Ці кошти йдуть на
рахунок Технопарку і використовуються на інно
ваційну діяльність, створення нових зразків облад
нання. Каховський завод — учасник Технопарку і
має можливість протягом року провести багато
цілком нових проектів, які сприятимуть появі
нових зразків техніки, продукції. Сьогодні завод
стоїть перед головною проблемою переоснащен
ня з використанням нового верстатного парку: без
точного машинобудування неможливо вирішити
завдання щодо створення складного устаткування.
Висновки. Результати проведеного досліджен
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки.
Виявлено, що вдосконалення організації про
мислового виробництва як системи заходів висту
пає як з’єднуюча ланка між всіма учасниками
виробничих стосунків, встановлює конкретні фор
ми і методи на виробництві і тим самим визначає
виробниче і соціальне середовище. Створюються
необхідні умови управління творчим процесом
трудової діяльності, досягається високий резуль
тат як індивідуальної, так і колективної праці.
Досліджено впровадження прогресивних тех
нологічних процесів на промислових підприєм
ствах по містах і за видами економічної діяльності
Херсонської області та виявлено, що у 2010 році
спостерігається позитивна динаміка впроваджен
ня прогресивних технологічних процесів на про
мислових підприємствах міста Херсона.
Визначено: щоб бути конкурентоспромож
ним на світовому ринку аналогічної продукції,
треба підвищувати її якість до рівня зарубіжних
виробників. Каховський завод електрозварю
вального устаткування має винятково сприятливі
обставини, і ними слід скористатися, не втрати
ти цю можливість. Підтримуючи започатковану
традицію, завод стане багатопрофільним. З висо
ким рівнем виробництва, якістю продукції,
складністю виробів — єдиним у всієї Європі.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. У статті наведено основні напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності машиX
нобудівних підприємств у сучасних ринкових умовах. Запропоновано до використання програмуXтаблицю, з
призначенням відповідальних за операції розробки та впровадження інновацій, що дозволить підвищити
ефективність кожної стадії інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, ефективність, стадії інноваційного процесу, ноуXхау,
стратегічне планування, машинобудування.
Summary. The article describes the main directions of improving the efficiency of innovative activity of machineX
building enterprises in today’s market conditions. It is proposed to use the programXtable with prescription of responsible
people for the operations of development and installation of innovation that will improve the effectiveness of each stage
of innovative activity.
Key words: innovative activity, innovation, efficiency, stage of the innovation process, knowXhow, strategic planning,
mashineXbuilding.
Постановка проблеми. Криза інноваційної сфе
ри машинобудування, крім об’єктивних причин,
пов’язаних з реформуванням і спадом в економіці,
обумовлена також відсутністю цілеспрямованої
роботи з підвищення ефективності машинобудів
ного виробництва в цілому й інноваційної діяль
ності як його найважливішої складової зокрема. У
зв’язку з цим необхідно відзначити особливе зна
чення своєчасного виявлення і планомірного вико
ристання напрямів поліпшення інноваційної діяль
ності з метою підвищення її ефективності.
Крім того, відчувається брак методичної літе
ратури з питань підвищення ефективності інно
ваційної діяльності на основі використання ре
зервів, що є у машинобудівних підприємств.

Таким чином, невирішеність ряду вищепо
значених теоретичних і практичних проблем в
інноваційній сфері машинобудівних підприємств
зумовили вибір теми.
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