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ВСТУП

Однією з основних проблем у розвитку економіки України є значний

рівень фізичного зношення та морального старіння основних виробничих

фондів вітчизняних підприємств. До галузей народного господарства, де дана

проблема постає особливо гостро, відноситься машинобудування, для якого

при значній оснащеності виробництва і праці основними засобами рівень їх

зношеності на теперішній час перевищує в середньому по Україні 75%.

Вирішення проблеми оновлення основних фондів машинобудівних підприємств

потребує розв’язання низки взаємопов’язаних завдань, зокрема: визначення

оптимальних термінів експлуатації основних засобів та раціональної тривалості

міжремонтних циклів, вибір найкращої форми оновлення основних засобів,

встановлення раціональної послідовності заходів щодо технічного

переозброєння та реконструкції виробництва, розробка стратегії фінансового

забезпечення процесу оновлення основних виробничих фондів тощо.

Низький рівень технічного стану засобів праці на багатьох промислових,

зокрема машинобудівних підприємствах в Україні, зумовлений як об’єктив-

ними причинами, у т.ч. відсутністю достатніх обсягів фінансових ресурсів, так і

низкою суб’єктивними, наприклад наявністю невирішених наукових завдань,

пов’язаних із розробкою дієвого механізму оновлення основних засобів підпри-

ємств. При цьому структурна перебудова – це глибоке перетворення продуктив-

них сил, обумовлене необхідністю технологічного оновлення виробництва і

його пристосувань до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. Її найважливі-

шими цілями є реорганізація виробництва, у тому числі шляхом ліквідації

неефективних ланок, поділу і злиття, заміни фізично й морально застарілих

основних фондів, введення технічних нововведень, випуск нової продукції.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України проблема

адаптації суб’єктів господарювання до мінливої та нестійкої ринкової

кон’юнктури та гострої конкурентної боротьби зростає.
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Для більшості вітчизняних підприємств необхідність переоснащення їх

техніко-технологічної бази викликана наявністю фізично та морально зношених

основних виробничих фондів із використанням застарілих технологічних

процесів. Саме таке існуюче становище потребує розробки організаційно-

економічних засад технологічного переоснащення промислових підприємств та

відповідного інструментарію.

Не зважаючи на значні наукові здобутки, які були досягнуті у цьому колі

досліджень такими науковцями, як О. Амошою, В. Геєцем, О. Волковим,

П. Орловим, Й. Петровичем, М. Сачко, А. Селівановим, О. Рудченком,

В. Струміліним, В. Фольцманом, В. Фурсовим, Є. Яковенком та іншими, до цих

пір не розв’язаними залишаються такі важливі питання, як встановлення

науково обґрунтованої величини залишкової вартості майна та, відповідно,

розміру амортизаційних відрахувань; визначення критичних меж рівня зносу

основних засобів, досягнення яких фактично призводить до неможливості

забезпечення належного відтворення виробничого процесу; встановлення

оптимальної тривалості міжремонтних циклів та обсягів затрат на капітальні

ремонти основних фондів; вироблення критеріїв та методів здійснення

раціональної програми технічного переозброєння підприємств та вироблення

стратегії її фінансування тощо.

Метою монографії є розроблення теоретичних, методологічних засад та

обґрунтування методико-прикладних рекомендацій щодо оцінювання, управління

модернізацією основного капіталу в системах технічного розвитку промислових

підприємств на прикладі суб’єктів господарювання у вітчизняній переробній

промисловості. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити

у монографії такі завдання, як: розробити методичні положення щодо реалізації

внутрішніх можливостей підприємства для нормалізації рівня зношення основних

засобів; удосконалити методичні підходи до оцінювання величини зношення

основних засобів та її складових із урахуванням впливу чинників; встановити

критерій оптимальності вибору найкращого варіанту оновлення основних засобів

машинобудівних підприємств; обґрунтувати механізм фінансового забезпечення
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реалізації заходів щодо проведення оновлення основних засобів машинобудівних

підприємств; розвинути методичні підходи до оцінювання економічних наслідків

зростання рівня зношення основних засобів підприємства шляхом порівняння

техніко-економічних показників підприємства із найбільш технічно оснащеними

підприємствами у тому чи іншому виді переробної промисловості; забезпечити

розвиток механізму планування технічного переозброєння діючих машино-

будівних підприємств, що передбачав би комплексний розгляд питань формування

програми заходів із оновлення основних засобів, вибору найкращої форми

оновлення, встановлення раціональної черговості реалізації цих заходів та

обґрунтування джерел фінансового забезпечення їхньої реалізації на практиці;

розкрити діалектику і виявити ключові особливості трансформації терміно-

логічно-категоріального, понятійного апаратів у дослідженнях проблем переосна-

щення промислових підприємств; провести ґрунтовний і детальний аналіз стану

техніко-технологічної бази промислових підприємств у динаміці для обґрунту-

вання комплексного підходу до технологічного переоснащення підприємств;

обґрунтувати концептуальні підходи системного рішення щодо розвитку

підприємств на основі впровадження організаційно-економічного механізму

технологічного переоснащення; удосконалити підхід до діагностики технологіч-

ного стану для переоснащення на підприємстві; дослідити специфіку та

обґрунтувати пріоритетні напрямки реалізації проектного фінансування

при технологічному переоснащенні промислового підприємства тощо.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у можливо-

сті використання менеджерами промислових підприємств методичних рекомен-

дацій щодо оцінки ринкового рівня залишкової вартості основних засобів під-

приємств, впливу зносу основних фондів підприємств на фінансові результати

діяльності, визначення припустимих меж ступеня зносу основних засобів

машинобудівних підприємств, встановлення оптимальної тривалості між-

ремонтних циклів засобів праці, удосконалення механізму формування

програми технічного переозброєння діючого підприємства, розробки стратегії

фінансового забезпечення реалізації цієї програми та ін.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ

ОПЕРУВАННЯ ОСНОВНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Методологічні аспекти формування та використання основного
капіталу

У процесі науково-технічного прогресу (НТП) відбувається неперервна та

поступова зміна співвідношення між обсягами виробничих ресурсів, які

здійснюють виготовлення продукції, насамперед, – між масою основних засобів

та чисельністю промислово-виробничого персоналу. Для переважної більшості

видів продукції (товарів, робіт та послуг) така зміна відображається у зростанні

вартості основних засобів, що припадає на одного робітника, тобто

у збільшенні рівня фондоозброєності праці, що, своєю чергою, призводить

до збільшення її продуктивності. За таких умов значення основних виробничих

фондів як одного з основних факторів здійснення виробничого процесу

постійно зростає, а, враховуючи, що механізація та автоматизація виробництва

у довгостроковому періоді залишаться одними з найбільш пріоритетних

напрямів НТП, роль, яку відіграють основні засоби у забезпеченні

економічного зростання, буде лише посилюватися.

Разом із тим, ефективність суспільного виробництва визначається не

лише масою основних засобів, які функціонують у народному господарстві, але

й якісними характеристиками цих засобів, ступенем відповідності їх сучасним

досягненням науки і техніки. Забезпечення належних якісних характеристик

засобів праці потребує своєчасної заміни застарілих основних засобів,

подальше функціонування яких є недоцільне, та поліпшення тих основних

фондів, подальше використання внаслідок такого їх покращення є економічно

виправданим. Таким чином, оновлення основних фондів підприємств

у загальному розумінні можна трактувати як процес їх заміни та (або)

поліпшення з метою підвищення техніко-організаційного рівня виробництва та

удосконалення техніко-технологічної бази підприємств.
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Слід відзначити, що пришвидшення процесу технологічних змін як

в економіці України у цілому, так і на окремих підприємствах зокрема

потребує значного обсягу інвестицій, розмір яких значно перевищує наявні

можливості покриття саме такої потреби. У зв’язку із цим актуальним є

питання вибору пріоритетних напрямів оновлення основних засобів

підприємств, зокрема, тих елементів основних виробничих фондів, які

потребують найскорішої заміни їх на нові та більш досконалі. З проблемою

вибору пріоритетних напрямів технічного оновлення підприємств тісно

пов’язане питання визначення оптимальних строків служби основних засобів,

а також задача вибору найкращого джерела фінансування програми оновлення

основних виробничих фондів. Усі перелічені питання можуть бути вирішені

у комплексі лише за умови застосування науково обґрунтованих методик

оцінки доцільності та ефективності оновлення основних засобів підприємства.

Оновлення основних засобів здійснюється у процесі їхнього відтворення.

Відтворення основних виробничих фондів – процес безперервного їх

поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів.

Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі,

коли відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна

старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється

попередня виробнича потужність.

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих

основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують

вищий рівень продуктивності устаткування.

Процес відтворення основних виробничих фондів має низку характерних

ознак, зокрема:

 основні виробничі засоби поступово переносять вартість на вироблену

продукцію;

 у процесі відтворення основних виробничих засобів одночасно відбува-

ється рух їхньої споживної вартості та вартості;
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 нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється нагромад-

ження в грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих

засобів на готову продукцію;

 основні виробничі засоби поновлюються в натуральній формі протягом

тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами амортизаційного

фонду.

У процесі господарської діяльності кругообіг основних виробничих

фондів проходить три стадії [134, c. 159].

На першій стадії кругообігу відбувається продуктивне використання

основних виробничих фондів та нарахування амортизаційних відрахувань.

На цій стадії основні виробничі фонди в процесі експлуатації зношуються та

нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми амортизаційних

відрахувань на витрати після завершення процесу виробництва. На цій стадії

втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься

на вартість готової продукції.

На другій стадії кругообігу основних засобів відбувається перетворення

частини основних виробничих фондів, які перебували в продуктивній формі,

на грошові кошти через нарахування амортизаційних відрахувань.

На третій стадії кругообігу основних засобів у процесі виробництва

відбувається поновлення споживної вартості частини основних виробничих

фондів. Це поновлення здійснюється шляхом заміни зношених основних

виробничих засобів на нові за рахунок нарахованого зносу основних засобів.

За простого відтворення у кожному наступному циклі відбувається

створення основних виробничих фондів у попередніх обсягах та з однаковою

якістю. При цьому джерелом фінансування заміни зношених основних засобів є

нарахована сума амортизації. За розширеного відтворення кожного наступного

циклу здійснюється кількісне і якісне зростання основних виробничих засобів.

Джерелом фінансування таких змін є використання частини створеного

додаткового продукту.
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Основною причиною, яка зумовлює необхідність оновлення основних

засобів підприємств є їх зношування, що є іманентною характеристикою будь-

яких засобів праці.

На теперішній час у науковій та навчальній літературі виокремлюють два

основні види зношення основних засобів – фізичне та моральне (або техніко-

економічне). Як зазначається у [22], під фізичним зношенням основних

виробничих фондів розуміють “явище втрачання ними своїх первісних техніко-

експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до

поступового зменшення їх реальної вартості – економічного спрацювання.

На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їх

надійність та довговічність, рівень екстенсивного і інтенсивного використання,

особливості технологічних процесів, якість технічного огляду і ремонтного

обслуговування, кваліфікація робітників та інші організаційно-технічні

фактори [22, c. 47]”.

Фізичне зношення будь-яких основних засобів можна поділити умовно на

дві частини: ту, яку періодично усувають у процесі проведення ремонту, і ту,

яку таким способом усунути неможливо. З часом рівень зношення постійно

збільшується і нарешті стає таким, що подальше використання засобів праці

у виробництві стає неможливим, тобто настає момент повного фізичного

зношення, коли потрібно замінити цей елемент основних засобів на

аналогічний новий. У зв’язку з цим розрізняють фізичне зношення основних

фондів, яке усувається (тимчасове) і фізичне зношення, яке не усувається

(постійно накопичується).

Як зазначають автори у [42, c. 123], фізичне зношення основних засобів

призводить до поступового погіршення їх техніко-економічних характеристик,

а саме до:

 зростання потреби у поточних витратах ресурсів, необхідних для

виробництва продукції за допомогою даних основних засобів: сировини й

матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, палива та енергії

на технологічні та інші цілі, праці тощо;
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 зменшення кількості та зниження якості продукції, яка виготовляється

за допомогою даних основних засобів;

 погіршення екологічних та ергономічних параметрів функціонування

основних засобів;

 зниження експлуатаційної надійності основних засобів;

 погіршення зовнішнього вигляду основних засобів.

Аналіз літератури [3, 8, 16, 54, 88, 112, 115, 148] та власні дослідження

дозволили здійснити групування видів фізичного зношення основних засобів

(табл. 1.1), у якому було запропоновано класифікацію видів фізичного

зношення основних фондів за чинниками, які його зумовлюють.
Таблиця 1.1

Типи фізичного зносу основних засобів промислових підприємств

Ознаки групування Види фізичного зношення основних засобів
1.1 У процесі зберігання та бездіяльності (перший вид

фізичного зношення)
1. Залежно від умов

використання
основних засобів 1.2 У процесі виробничої діяльності (другий вид фізичного

зношення)
2.1 Нормальне (поступове)2. Залежно від раптовості

виникнення 2.2 Раптове (аварійне)
3.1 Фізичне зношення, яке можна повністю ліквідувати

шляхом ремонту основних виробничих фондів (ОВФ)
3.2 Фізичне зношення, яке можна частково ліквідувати

шляхом ремонту ОВФ

3. Залежно від
можливостей усунення
фізичного зносу

3.3 Фізичне зношення, яке неможливо ліквідувати через
технічні та економічні причини

4.1 Збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок
зростання витрат на ремонт основних засобів

4.2 Збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок
зростання витрат на утримання основних засобів

4.3 Зменшення річної потужності основних засобів
внаслідок зростання витрат часу на їх ремонт

4. Залежно від чинників,
які зумовлюють
фізичне зношення
основних засобів

4.4 Зменшення річної потужності основних засобів
внаслідок зменшення рівня їх надійності

Джерело: згруповано автором

Основні засоби підприємства можуть змінювати свою залишкову вартість

не лише внаслідок зміни (погіршення) їх техніко-експлуатаційних характерис-

тик, але й під впливом зовнішніх по відношенню до даного підприємства

факторів, що зумовлюють техніко-економічне старіння основних засобів.
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Як зазначається у [103, с. 82], техніко-економічне (або моральне) старіння

основних фондів – це процес знецінення діючих засобів праці до настання

повного фізичного зносу під впливом НТП. Цей процес характеризується

поступовою втратою засобами праці своєї споживчої вартості внаслідок

удосконалення існуючих і створення нових засобів виробництва, укорінення

принципово нової технології, старіння продукції, яка виготовляється

за допомогою цих засобів виробництва. Старіння притаманне перш за все

предметам праці і транспортним засобам і пов’язане з реальними економічними

збитками на підприємстві, яке експлуатує застарілу техніку. Загалом, моральне

старіння основних засобів викликано факторами мікро- та макросередовища

підприємства [124, с. 113].

Згідно із [21, с. 56], мікромаркетигове середовище формують фактори, які

безпосередньо стосуються підприємства: його структури, цілей, посередників,

наявних і потенційних споживачів продукції, що виробляється тощо. Натомість

макромаркетингове формується факторами, які безпосередньо не стосуються

самого підприємства: демографічними, економічними, природними, науково-

технічними, політико-правовими, культурними, соціальними та ін.

У літературі існують різні підходи до трактування поняття морального

старіння основних засобів. Як, зокрема, зазначається у [116, с. 171] “зменшення

розрахункового терміну експлуатації основних фондів внаслідок зменшення

ціни виготовленої на них продукції, що викликано приведенням рівновеликих

капіталів до єдиної норми прибутку, називається моральним зношенням

основних фондів”.

Науково-технічний прогрес прискорює темпи морального зносу ОВФ і

викликає необхідність постійної заміни їх новими засобами праці, тому знос і

оновлення основних фондів складають невід’ємні сторони процесу їх

відтворення.

У більшості літературних джерел, зокрема у [7, 14, 35, 49, 68, 90],

виділяють два основні види старіння основних засобів, а саме:
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 перший вид, який зумовлений здешевленням на ринку нових основних

засобів, аналогічних за експлуатаційними характеристиками до вже існуючих;

 другий вид, який проявляється у знеціненні існуючих основних засобів

унаслідок появи на ринку нових основних засобів, які є більш економічними

при використанні, ніж існуючи (наприклад, потребують менших витрат

на паливо та робочу силу).

Деякі дослідники вводять у розгляд також і додаткові види морального

зношення основних засобів. Зокрема у [42], окрім вищеназваних, розглядаються

ще три види морального старіння основних фондів, а саме:

 зношення основних засобів, зумовлене введенням більш жорсткіших

вимог держави щодо правил використання (зокрема екологічних та ергоно-

мічних норм функціонування основних засобів);

 зношення основних засобів, зумовлене їх входом із моди;

 зношення основних засобів, зумовлене зменшенням чи відсутністю

попиту на продукцію, що виробляється ними.

Безперечним є той факт, що усі ці три види зношення основних засобів

підприємств можна віднести до їх морального старіння, однак, слід звернути

увагу на їх принципову відмінність від перших двох видів морального старіння.

Дійсно, перших два види морального зношення безпосередньо пов’язані

з основними засобами (подібними до тих основних фондів, які експлуатуються

даним підприємством), тоді як інші три види морального старіння є екзоген-

ними відносно основних засобів (як тих, які експлуатує дане підприємство, так і

нових). У зв’язку із цим пропонується схема групування видів зносу основних

засобів залежно від того, внутрішніми чи зовнішніми чинниками викликаний

цей знос (рис. 1.1).

Отже, складне поняття зносу основних засобів (ОЗ) підприємства можна

трактувати за рівнями його тлумачення, кожне з яких є ширшим, ніж

попереднє, а саме:
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1) зношування ОЗ як погіршення техніко-економічних характеристик

порівняно із попереднім моментом часу (таке визначення охоплює в основному

лише фізичне зношення ОЗ);

2) зношування ОЗ як погіршення техніко-економічних характеристик

порівняно із попереднім моментом часу та (або) зниження цих характеристик

порівняно із найбільш прогресивними видами аналогічних ОЗ (таке визначення

охоплює як фізичне зношення, так і моральне старіння ОЗ);

3) зношування ОЗ як зменшення ринкової (справедливої) ціни порівняно

із попереднім моментом часу (таке визначення є найбільш узагальненим).

Зношення, зумовлене
внутрішніми
(зовнішніми)

чинниками відносно
підприємства

Види зношення
за причинами його виникнення

Зношення, зумовлене
внутрішніми
(зовнішніми)

чинниками відносно
основних засобів

Фізичне зношення першого виду
(внаслідок впливу зовнішнього
природного середовища)

Зношення, зумовлене
внутрішніми

чинниками відносно
підприємства

Фізичне зношення другого виду
(внаслідок впливу засобів праці
на предмети праці)
Моральне старіння першого виду
(внаслідок здешевлення основних засобів)
Моральне старіння другого виду
(внаслідок появи основних засобів
з кращими експлуатаційними
властивостями)

Зношення, зумовлене
внутрішніми

чинниками відносно
основних засобів

Моральне старіння третього виду
(внаслідок зміни політики державного
регулювання економіки)
Моральне старіння четвертого виду
(внаслідок зменшення попиту
на продукцію підприємства)

Зношення, зумовлене
зовнішніми

чинниками відносно
підприємства

Моральне старіння п’ятого виду
(внаслідок дії усіх інших причин)

Зношення, зумовлене
зовнішніми

чинниками відносно
основних засобів

Рис. 1.1. Типи зносу засобів промислового підприємства (залежно від факторів зносу)

Джерело: згруповано автором

Фізичне зношування і техніко-економічне старіння діючих засобів праці

можна усунути частково або повністю, застосовуючи різні форми відтворення.

Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично

зношених і технічно застарілих основних фондів. Необхідною передумовою
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оновлення засобів праці в натуральному вигляді є поступове відшкодування їх

вартості, яке здійснюється шляхом амортизаційних відрахувань (амортизації).

Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових

відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме

конкуренція спонукає підприємства здійснювати прискорене списання

основних виробничих фондів з метою нагромадження фінансових ресурсів для

наступного вкладання коштів у придбання більш прогресивного устаткування,

впровадження нових технологій та іншого поліпшення основних засобів.

Ефективність відтворювальних процесів залежить від строків

експлуатації основних фондів (насамперед їх активної частини). Скорочення

або збільшення періоду експлуатації по-різному впливають на рівень

ефективності відтворення та використання основних фондів.

Скорочення строків експлуатації машин веде до прискорення їх

оновлення, тобто зменшення техніко-економічного старіння, підвищення

технічного рівня підприємств, зростання продуктивності праці, зниження

експлуатаційних витрат, а з другого боку – призводить до збільшення

собівартості продукції (послуг) за рахунок амортизаційних сум, потребує

більших інвестиційних ресурсів для нарощування виробничих потужностей

підприємств промисловості.

Збільшення періоду функціонування машин дає змогу зменшити обсяги

щорічної заміни спрацьованих засобів праці, але знижує сукупну

продуктивність діючих знарядь праці та збільшує витрати на їхнє утримання

(експлуатацію).

Строки експлуатації машин та устаткування мають бути оптимальними,

тобто такими, що забезпечують найменші витрати суспільної праці на їхнє

виготовлення та використання у виробництві протягом усього періоду функціо-

нування. Вони встановлюються за мінімальною величиною питомих витрат

суспільної праці на одиницю корисного ефекту або сумарною величиною

щорічних амортизаційних відрахувань і середньорічних ремонтних витрат.
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Просте відтворення основних виробничих засобів здійснюється у двох

формах:

 заміна зношених або застарілих основних виробничих засобів;

 капітальний ремонт діючих основних засобів.

Ремонт – це процес усунення тимчасового фізичного спрацювання

конструктивних елементів (деталей, вузлів) у натуральній формі та

забезпеченням такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом

усього періоду їхньої експлуатації [53, с. 80].

Основними видами ремонтів за технічною ознакою (обсягом і складністю

виконуваних робіт) є [148, с. 34]:

 поточний – збереження засобів праці в придатному для продуктивного

використання стані проведенням регулярних ремонтно-профілактичних

операцій для усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючому

фізичному спрацюванню;

 капітальний – періодичне відшкодування нормального фізичного

спрацювання конструктивних елементів засобів праці й максимально можливе

відновлення первинних техніко-експлуатаційних параметрів із допомогою

повного розбирання об’єкта, що ремонтується, заміни спрацьованих деталей

(вузлів) новими чи відновленими, наступного складання і короткого після

ремонтного випробування;

 відновний – особливий вид найбільш складних ремонтних робіт,

необхідність у проведенні яких виникає внаслідок стихійного лиха (пожежі,

повені, землетрусу).

Витрати на поточний ремонт є постійними і відносно рівномірними

протягом експлуатаційного періоду засобів праці, а тому відносяться на

собівартість продукції (послуг) після їх здійснення.

Витрати на капітальний ремонт через їхній порівняно великий обсяг не

можна прямо включати в собівартість продукції (послуг) так само, як витрати

на поточний ремонт. Вони заздалегідь плануються і їх відносять на собівартість
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продукції рівномірно протягом усього міжремонтного циклу, тобто періоду

між двома суміжними капітальними ремонтами.

Відновний ремонт фінансується за рахунок страхового (резервного)

фонду. За характером та обсягом виконуваних робіт такий ремонт належить

до сфери капітального будівництва.

Важливою формою відтворення основних засобів є модернізація

останніх. Модернізація діючого виробничого устаткування означає його

вдосконалення для запобігання техніко-експлуатаційному старінню (або для

усунення такого) і підвищення технічних параметрів до рівня сучасних вимог

виробництва [4, с. 272].

Економічно доцільніше здійснювати як загальнотехнічну, так і технологічну

(цільову) модернізацію устаткування під час проведення його капітального

ремонту. Як правило, модернізація виробничого устаткування забезпечує

збільшення продуктивності на 30-50%, пов’язані з нею витрати не перевищують

половини вартості нових знарядь праці аналогічного призначення.

Заміна фізично спрацьованих і технічно застарілих засобів праці –

важливий елемент процесу відтворення основних фондів. За простого

відтворення засобів праці обсяг їх заміни (вибуття) практично має дорівнювати

нормі амортизаційних відрахувань, за розширеного відтворення – треба

додатково враховувати темпи щорічного збільшення обсягу основних фондів

[135, с. 241].

Основними формами розширеного відтворення основних засобів є

[140, с. 90]:

 технічне переозброєння діючого підприємства – здійснення відповідно

до плану (програми) його технічного розвитку (без розширення існуючих

виробничих площ) комплексу заходів, що передбачають підвищення

до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць, виробництва за рахунок

впровадження нової техніки й технології, механізації та автоматизації

виробничих процесів, модернізації застарілого і заміни спрацьованого

устаткування (рис. 1.2);
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 реконструкція діючого підприємства – здійснюване за єдиним

проектом повне або часткове переоснащення виробництва. За необхідності

можуть бути споруджені нові чи розширені існуючі допоміжні та обслуговуючі

об’єкти. Реконструктивними вважаються також роботи з будівництва нових

виробничих об’єктів замість тих, дальшу експлуатацію яких визнано

недоцільною;

 розширення діючого підприємства – спорудження за новим проектом

його другої та наступних черг, додаткових виробничих комплексів, нових цехів

чи розширення існуючих, а також допоміжних та обслуговуючих господарств,

комунікацій тощо;

 нове будівництво (новобудова) – спорудження окремих виробничих

об’єктів або підприємств, здійснюване на нових земельних ділянках і

за затвердженим проектом.

Практика здійснення технічного переозброєння діючих підприємств

свідчить про те, що ефективність капіталовкладень, які спрямовуються на ці

цілі, є, як правило, більш високою порівняно із іншими формами відтворення

ОВФ. Як зазначається у [38, с. 16-17], де викладено результати аналізу 3,5 тис.

об’єктів капіталовкладень строк окупності інвестицій становить: при новому

будівництві – у середньому 4,8 р., технічному переозброєнні – 4 р., технічному

переозброєнні – 3,5 р. Такий результат пояснюється кількома обставинами.

По-перше, економія капітальних вкладень, які спрямовуються на технічне

переозброєння, досягається за рахунок появи можливості використання частини

функціонувавших до його здійснення пасивних елементів основних фондів –

будівель і споруд, що дорого коштують. Отже, відбувається покращення

технологічної структури капітальних вкладень, оскільки збільшується питома

вага витрат на обладнання та зменшуються витрати на будівельно-монтажні

роботи. Окрім того, збільшення частини коштів, що спрямовуються на розвиток

активної частини ОВФ, викликає зниження собівартості продукції за рахунок

зменшення питомої ваги величини амортизаційних відрахувань.
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Рис. 1.2. Типи виконуваних завдань у процесі технічного переозброєння
промислових підприємств

Джерело: згруповано за даними [14, с. 37]

Основні задачі, які розв’язуються
в процесі технічного переозброєння підприємств

Підвищення величини та рівня використання
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Механізація та автоматизація виробництва

Заміна фізично та морально застарілого обладнання

Зміна існуючої технології виробництва

Економічні

Підвищення продуктивності праці

Зниження собівартості продукції

Підвищення рівня фондовіддачі та рентабельності ОВФ

Зниження енергомісткості виробництва
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Організаційні

Концентрація та спеціалізація виробництва

Удосконалення форм організації виробництва

Розширення номенклатури продукції

Соціальні
Покращання умов праці

Скорочення ручної праці,
ліквідація трудомістких виробничих процесів

Екологічні
Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища

Зменшення відходів виробництва
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По-друге, у зв’язку з тим, що діючі підприємства, як правило, мають

наявну виробничу та соціально-культурну інфраструктуру, що вже склалася,

при технічному переозброєнні відпадає необхідність споруджувати у повному

обсязі об’єкти допоміжного та обслуговуючого виробництв, інженерні

комунікації, шляхи, з’являється можливість використовувати освоюваний

промисловий майданчик, що також забезпечує економію капітальних вкладень,

а, відповідно, і зменшує їх строк окупності.

По-третє, перевагою технічного переозброєння порівняно із новим

будівництвом та розширенням є менша величина інвестиційного лага –

тривалість проміжку часу між вкладенням коштів та отриманням ефекту.

По-четверте, підвищення ефективності капітальних вкладень у технічне

переозброєння підприємств досягається за рахунок наявних кваліфікованих

кадрів робітників та інженерно-технічного персоналу. При цьому зменшуються

витрати на набір та підготовку додаткового контингенту працівників,

будівництво житла, комунальних і побутових об’єктів, транспортне

будівництво. При цьому зростання виробництва, як правило, відбувається без

збільшення чисельності інженерно-технічного та адміністративно-управлінського

персоналу, що забезпечує економію накладних видатків.

Враховуючи вищевикладене, існують усі підстави вважати технічне

переозброєння діючих підприємств пріоритетним напрямом відтворення його

основних виробничих фондів. Як один із головних шляхів інтенсифікації

виробничого процесу технічне переозброєння зумовлює широке впровадження

у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, сприяє підвищенню

якості продукції, а, відповідно, і рівня конкурентноспроможності підприємств.

Обґрунтування вибору раціональної політики оновлення основних засобів

підприємства потребує, передусім, попереднього оцінювання їх техніко-

організаційного рівня.

Оцінювання техніко-організаційного рівня підприємства тієї чи іншої

галузі народного господарства повинна здійснюватись періодично (один раз

на 1-3 р.) у процесі аналізу і узагальнення системи показників, що відбивають
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ступінь технічної оснащеності праці персоналу, прогресивності застосовуваної

технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації і

автоматизації основного і допоміжного виробництва. Найбільш важливі і

типові для усіх підприємств (незалежно від галузевого поділу) показники

для оцінки стану їх технічного розвитку наведені у табл. 1.2.
Таблиця 1.2

Показники техніко-організаційного рівня розвитку промислових підприємств

Ознаки групування
показників Перелік окремих показників

Ступінь технічної
оснащеності праці

Фондоозброєність праці
Енергоозброєніть праці

Рівень прогресивності
технології

Структура технологічних процесів за трудомісткістю
Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю
продукції
Середній вік застосовуваних технологічних процесів
Коефіцієнт використання сировини і матеріалів

Технічний рівень
устаткування

Продуктивність (потужність)
Рівень зносу основних засобів
Надійність, довговічність
Питома металомісткість
Середній строк експлуатації
Частка прогресивних видів у загальній кількості
Частка технічно та економічно застарілого у загальному
парку

Рівень механізації і
автоматизації виробництва

Ступінь охоплення робітників механізованою працею
Частка обсягу продукції, вироблюваної за допомогою
автоматизованих засобів праці

Джерело: згруповано за даними [81, с. 56]

При цьому об’єктивність такої оцінки може бути забезпечена за умови

не лише методично правильного обчислення значень відповідних показників,

але і порівняння їх динаміки для даного підприємства за певний період, а також

досягнутим рівнем на інших споріднених підприємствах. Для поглибленої

аналітичної оцінки стану технічного розвитку підприємства, необхідність

у проведенні якої звичайно виникає при розробці спеціальної перспективної

програми, мають застосовуватися також інші показники, включаючи ті із них,

що відбивають галузеві особливості виробництва. Зокрема до таких показників

можна віднести: механоозброєність праці (відношення середньорічної вартості

машин і устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні); коефіцієнт
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фізичного спрацювання устаткування; коефіцієнт технологічної оснащеності

виробництва (кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів

у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу); ступінь утилізації

відходів виробництва; рівень забруднення природною середовища, який

визначається за спеціальною шкалою у балах тощо.

Слід відзначити, що центральне місце серед множини показників, які

характеризують технічний рівень устаткування (як і загалом технічний стан

основних засобів підприємства), займають показники зношення основних

засобів.

У загальному розумінні технічний стан основних засобів підприємства є

характеристикою їх виробничих можливостей та експлуатаційних параметрів

відносно певного базового рівня цих можливостей та параметрів. Як правило,

в якості такого рівня приймається розмір виробничих можливостей та

експлуатаційних параметрів аналогічних основних засобів на момент початку

їх експлуатації.

Аналіз літературних джерел [8, с. 181; 27, с. 79; 56, с. 65] показав, що

основним підходом до оцінки технічного стану основних засобів підприємств є

встановлення рівня їхнього зношення та придатності. При цьому у літературі

наводяться спроби відокремлено оцінити рівень фізичного та морального

зношення основних фондів.

Спроби оцінити рівень фізичного зношення основних фондів базуються

на використанні прямого та непрямого способів. Так, прямий спосіб оцінки

фізичного зношення основних фондів характеризується використанням так

званих точних методів визначення технічного стану основних засобів та його

складових із тим, щоб розрахувати витрати на виконання ремонту з метою

доведення основних засобів до їх початкового (еталонного) стану. Відповідно,

для оцінки фізичного зношення основних засобів підприємства пропонується

використання такої формули [76, с. 102]:
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де Зі – витрати на доведення до початкового стану і-тої складової

основних засобів підприємства, грн.;

Сі – початкова вартість і-тої складової основних засобів

підприємства, грн.

Аналізуючи формулу (1.1), слід відзначити ту обставину, що вона носить

значною мірою формальний характер, оскільки, по-перше, орієнтується

на колишні витрати (початкову вартість основних фондів) і, по-друге, не

враховує економічної доцільності ремонту, що мав би повернути основні

засоби до їх початкового стану. Така ситуація зумовила необхідність

використання непрямих способів оцінювання фізичного зношення основних

засобів, до яких відносяться методи оцінювання за:

 ресурсом – виробленої та потенційно можливої за увесь термін служби

основних засобів продукції;

 проведенням порівнянь техніко-економічних показників (продуктив-

ність, швидкість, собівартість) основних засобів, фізичний знос яких

оцінюється, та їх нових аналогів;

 терміном експлуатації (для основних засобів, фізичне зношення яких

відбувається пропорційно відпрацьованого ними часу).

Якщо проводити аналогії з фізичним зношенням щодо спроб оцінювання

рівня морального старіння основних засобів, то й при моральному зношенні

можна було б запропонувати прямий та непрямий способи. Прямий спосіб

оцінювання морального зношення основних засобів мав би характеризуватися

величиною витрат на здійснення модернізації з метою доведення цих основних

фондів до стану, необхідного для їх подальшої експлуатації. Однак при цьому

завжди виникатимуть проблеми щодо доцільних параметрів модернізації,

оскільки від цього залежить її вартість. У зв’язку з цим науковцями

пропонується при оцінці витрат на модернізацію основних засобів виходити

з необхідності їх доведення до вимог чинних нормативів.
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Серед непрямих способів оцінювання морального старіння основних

засобів могли б бути використані методи порівняння техніко-економічних

показників основних фондів (продуктивність, швидкість, ККД, собівартість

тощо), моральне зношення яких оцінюється, та конкуруючих нових основних

засобів, а також термінів служби (для основних засобів, моральне старіння яких

відбувається пропорційно відпрацьованому ними часу). Очевидно, що моральне

зношення основних засобів не може бути оцінено ресурсним методом, який

базується на порівнянні фактично виробленої та потенційно можливої за увесь

термін служби основних засобів величини продукції, яка виготовляється ними.

Одним із найбільш розповсюджених підходів до оцінювання рівня

зношення основних засобів є метод, що базується на зіставленні фактичного та

ефективного терміну їх функціонування. При цьому рівень зношення основних

засобів обчислюється за такою формулою [87, с. 63]:

,1
е

Ф
з Т

ТР = (1.2)

де 1зР – рівень зношення основних засобів, що обчислюється на підставі

даних про фактичний та ефективний терміни їх експлуатації;

ФТ – фактично відпрацьований час даним елементом основних

засобів, років;

еТ – ефективний термін експлуатації даного елементу основних

засобів, тобто час, протягом якого його експлуатація дає

можливість отримати певний зиск для його власника, років.

Слід відзначити, що оцінювання рівня зносу основних засобів

за формулою (1.2) може надавати лише наближений результат, оскільки підхід

не враховує різний ступінь ефективності експлуатації основних засобів у різний

період їх функціонування (як правило, у першій період їх експлуатації він є

вищим ніж у другий).

Окрім того, оцінювання рівня зносу основних засобів за формулою (1.2)

потребує наявності інформації про ефективний термін експлуатації основних

засобів, що потребує проведення достатньо складних прогнозних обрахунків
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сподіваних фінансових результатів їх функціонування. Також використовувати

вираз (2.2) можна лише для окремого елементу основних фондів (наприклад,

для окремої будівлі чи верстату), а для його застосування на рівні усього

підприємства необхідним є попереднє зважування термінів експлуатації його

основних засобів на величину їх первісної вартості.

Разом із тим, використання формули (1.2) може бути достатньо плідним

при встановленні взаємозв’язку між рівнем зносу основних засобів, що

обчислюється за цією формулою, у часі та техніко-економічними показниками

експлуатації цих основних фондів.

Більш точну оцінку рівня зносу основних засобів підприємства можна

було б отримати, зіставивши сукупний результат від їх експлуатації за увесь

період фактичного їх використання з сумарним сподіваним результатом

функціонування цих основних засобів за увесь період їх ефективного терміну

служби. При цьому аналітичний вираз для оцінки рівня зносу основних засобів

буде мати такий вигляд:

 у випадку, коли в якості результату функціонування основних засобів

виступає обсяг виробленої за допомогою них продукції:

;2
е

Ф
з О

ОР = (1.3)

 у випадку, коли в якості результату функціонування основних засобів

виступає величина прибутку від їх експлуатації:

;3
е

Ф
з П

ПР = (1.4)

 у випадку, коли в якості результату функціонування основних засобів

виступає величина чистого грошового потоку від їх експлуатації

(сума прибутку та амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів):

е

Ф
З ЧГП

ЧГПР =4 , (1.5)

де 432 ,, ЗЗЗ РРР – рівень зносу основних засобів підприємства

у випадку, коли в якості результату їх експлуатації
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виступає відповідно обсяг виробництва продукції,

прибуток та чистий грошовий потік;

ФФФ ЧГППО ,, – сумарна величина відповідно обсягу виробництва

продукції (у грошовій або натуральній формі),

прибутку та чистого грошового потоку за весь

період фактичної експлуатації основних засобів;

еее ЧГППО ,, – сумарна величина відповідно обсягу виробництва

продукції (у грошовій або натуральній формі),

прибутку та чистого грошового потоку за весь

період ефективної експлуатації основних засобів.

Оцінювання рівня зносу основних засобів підприємства за формулами

(1.3)-(1.5) може характеризувати лише окремі сторони старіння основних

фондів, однак не дає інтегральної оцінки цього процесу. Так, оцінювання рівня

зносу основних засобів на підставі даних про обсяги виробництва за допомогою

них продукції не враховує основний результуючий фінансовий показник

діяльності підприємства – прибуток, так як між його величиною та обсягом

виробництва продукції у переважній більшості випадків не буде зберігатися

незмінне співвідношення протягом періоду експлуатації основних засобів.

Однак, і оцінювання рівня зносу основних фондів на підставі даних про

прибуток від їх експлуатації не дає повного уявлення про цей рівень, так як не

враховує зміну ефективності функціонування основних засобів (зокрема, рівня

їх рентабельності) протягом періоду їх експлуатації. Це ж стосується і випадку

використання показника чистого грошового потоку, хоча цей показник є більш

придатним для оцінки рівня зносу основних засобів, так як враховує окрім

потоку прибутку і потік амортизаційних відрахувань, який  також залишається

власнику основних засобів і використовується у процесі оцінки ефективності

його інвестиційної діяльності.

Отже, необхідним є здійснення інтегральної оцінки рівня зносу основних

засобів підприємства, яка враховувала зміну усіх основних показників їх

експлуатації протягом терміну їх служби. Єдиним можливим показником,
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що задовольняє такій вимозі, є величина ринкової вартості основних засобів,

яка являє собою функцію прогнозних показників ефективності їх експлуатації.

За таких умов рівень зношення основних засобів може бути обчисленим

за такою формулою:

РП

РЗРП
З В

ВВР −
=5 , (1.6)

де 5ЗР – рівень зношення основних засобів за величиною їх ринкової

вартості;

РПВ – ринкова величина первісної вартості основних засобів;

РЗВ – ринкова величина залишкової вартості основних засобів.

Як випливає з вищевикладеного, оцінка рівня зношення основних засобів

підприємства у кінцевому рахунку зводиться до оцінки величини їх

накопиченого зносу та обчислення ринкової величини їх первісної та

залишкової вартості.

Таким чином, процес зношення основних засобів підприємства можна

розглядати як зменшення їх вартості у часі порівняно з їх первісною вартістю.

Проте, слід відзначити, що такий підхід до трактування поняття “зношення

основних засобів” потребує попереднього уточнення того, яким саме методом

визначаються первісна та залишкова вартість цих основних фондів у кожному

конкретному випадку. Аналіз літературних джерел показав, що на теперішній

час існують три основні методи оцінки вартості майна, а саме – за доходом від

його експлуатації, за витратами на його створення та за об’єктами – аналогами.

При цьому кожен із перелічених методів економічної оцінки майна має цілу

низку різновидів, які враховують конкретні умови, у яких може опинитися

об’єкт, що оцінюється, та саму процедуру такого оцінювання (зокрема, бажану

точність оцінки).

Узагальнюючи все вищевикладене, можна запропонувати класифікацію

показників оцінювання технічного стану основних засобів підприємства,

яка зображена на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Типи показників оцінювання технічного стану основних засобів промислових
підприємства

Джерело: згруповано за даними [14, с. 37]

Як видно з наведеного рисунку, дані показники можна поділити на три

групи: часові, натуральні та вартісні, які, своєю чергою, поділяються на питомі

(тобто у розрахунку на одиницю продукції), потокові (розраховуються

на підставі даних про грошові потоки) та моментні (розраховуються на підставі

даних про вартість основних засобів).

Показники оцінювання технічного стану основних засобів (ОЗ)
підприємств

Часові показники

Співвідношення між
фактичним та
ефективним
термінами

експлуатації ОЗ

Співвідношення
між фактично

відпрацьованим і
максимальним за весь

період експлуатації
фондом робочого часу
роботи ОЗ у годинах

Натуральні показники

Співвідношення між
натуральними обсягами

фактично виробленої
продукції та максимальним

обсягом її виробництва
за весь період

експлуатації ОЗ

Вартісні показники

Питомі

Співвідношення між
величинами

собівартості одиниці
продукції за новими та

діючими ОЗ

Співвідношення
між ціною одиниці

продукції за
новими та

діючими ОЗ

Потокові

Співвідношення
між величинами

річного
прибутку за
діючими та
новими ОЗ

Співвідношення між
сукупним розміром

фактично отриманого
прибутку (або чистого
грошового потоку) та

максимальним сукупним
його розміром за весь

період експлуатації ОЗ

Моментні
Коефіцієнт зношення

ОЗ= Залишкова
вартість ОЗ/ Первісна

вартість ОЗ

Коефіцієнт
придатності =

= 1 – коефіцієнт
зношення
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Найбільш зручним та узагальненим методом оцінювання рівня зношення

основних засобів підприємств є метод, який базується на застосуванні вартісної

оцінки величини зносу основних фондів. Основною проблемою, яка при цьому

постає, – є правильне нарахування розміру амортизаційних відрахувань на

реновацію основних засобів, яке б враховувало реальне зниження величини

залишкової вартості основних засобів протягом терміну їх корисної

експлуатації. Схему розрахунку залишкової вартості та зносу основних засобів

відповідно за їх ринковою та балансовою вартістю наведено у табл. 1.3. При

цьому під ринковою вартістю майна розуміємо вартість, за яку можливе

відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою,

укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного

маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і

без примусу.
Таблиця 1.3

Визначення залишкової вартості і зносу основних засобів промислових
підприємств (за ринковою та балансовою вартістю основного капіталу)

Спосіб розрахунку величиниВиди вартості
основних засобів

(ОЗ)
первісної

вартості ОЗ
залишкової
вартості ОЗ суми зносу ОЗ

Ринкова Дисконтування
чистого грошового
потоку від
експлуатації ОЗ
за весь термін їх
корисної експлуатації

Дисконтування
чистого грошового
потоку від
експлуатації ОЗ
за весь термін їх
подальшої
експлуатації

Віднімання
від первісної
вартості ОЗ їх
залишкової вартості

Балансова Фактичні витрати
на придбання
основних засобів

Віднімання
від первісної вартості
ОЗ величини їх зносу

За нормами та
методами
бухгалтерського або
податкового обліку

Джерело: згруповано автором

Отже, як випливає з даних, які наведено у табл. 1.3, у термінах оціночної

діяльності розрахунок ринкової залишкової вартості основних засобів базується

на дохідному підході до оцінки майна, а розрахунок балансової залишкової

вартості основних засобів підприємства базується на витратному підході

до оцінки майна.
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У зв’язку із цим доцільно дослідити методи нарахування амортизаційних

відрахувань, які використовуються у податковому та бухгалтерському обліку.

Слід відзначити, що у національному податковому обліку з метою розрахунку

амортизаційних відрахувань основні фонди підприємства раніше поділялися

на чотири групи (табл. 1.4).
Таблиця 1.4

Ретроспективний склад груп основних фондів в українському податковому обліку

Групи ОФ Склад групи основних фондів
1 Будинки, споруди, їх структурні компоненти і передавальні пристрої, у тому

числі житлові будинки і їх частини (квартири і місця загального
користування), вартість капітального поліпшення землі

2 Автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові
електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, інше
конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них,
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки
інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, що були
придбані (вироблені) до 01.01.2003 р.

3 Будь-які інші основні фонди, не включені в групи 1, 2 і 4
4 Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного

оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби
зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони
(у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує
вартість малоцінних товарів (предметів), що були придбані після
01.01.2003 р.

Джерело: згруповано за даними  [1, с. 178]

Згідно із чинним законодавством у податковому обліку, амортизаційні

відрахування нараховуються щоквартально, у відсотках до балансової вартості

ОВФ за кожною її групою на початку даного кварталу. При цього виділяють

такі норми амортизаційних відрахувань становлять за групами основних засобів

підприємства: І група – 2% у квартал; ІІ група – 10% у квартал; ІІІ група – 6%

у квартал; IV група – 15% у квартал. Балансова вартість кожної з груп основних

фондів підприємства розраховується щоквартально за такою формулою

[131, с. 199]:

Б(а)=Б(а-1)+П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), (1.7)

де Б(а) – балансова вартість основних засобів на початок

розрахункового кварталу;
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Б(а-1) – балансова вартість групи основних засобів на початок

кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) – сума витрат на придбання основних фондів, здійснення

капітального ремонту, реконструкції, модернізації основних

фондів тощо, що підлягають амортизації, протягом кварталу,

що передував розрахунковому;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів протягом

кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі,

що передував розрахунковому.

Загалом, можна стверджувати, що у вітчизняному податковому обліку не

ставиться завдання встановлення реальної (справедливої ринкової) залишкової

вартості підприємств. Цей висновок випливає як із того, що норми податкової

амортизації є надзвичайно уніфікованими та не враховують фактичний

корисний термін експлуатації відповідних основних засобів, так і з того, що

дані норми є безперечно завищеними (особливо за першою групою основних

фондів). Таке завищення очевидно являє собою своєрідну податкову пільгу для

підприємств, але сприяє викривленню реальних даних про залишкову вартість

їх основних засобів.

На відміну від податкового обліку, у бухгалтерському обліку існує

не один, а декілька альтернативних методів нарахування амортизації.

У фінансовому (бухгалтерському) обліку амортизації підлягають усі

основні засоби, крім землі. При цьому амортизація нараховується протягом

терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів.

Термін корисного використання встановлюється підприємством самостійно при

визнанні об’єкта основних засобів підприємства активом, тобто при зарахуванні

його на баланс і призупиняється на період його реконструкції, модернізації,

добудови, дообладнання або консервації.

При визначенні терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта

основних засобів згідно положень бухгалтерського обліку слід урахувати:
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 очікуваний час використання об’єкта основних засобів на підприємстві

з урахуванням його потужності або продуктивності;

 очікуване фізичне та моральне зношення об’єкта основних засобів

у процесі експлуатації на підприємстві;

 правові або інші обмеження щодо термінів використання основних

засобів та інші фактори.

Термін корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів

переглядають у випадках зміни очікуваних економічних вигод від його

використання. При цьому амортизацію об’єкта основних засобів нараховують,

виходячи з нового терміну корисного використання, починаючи з місяця,

наступного за місяцем зміни терміну його корисного використання.

Амортизацію основних засобів у бухгалтерському обліку нараховують

із застосуванням таких методів:

1) прямолінійний метод, за яким річну суму амортизації обчислюють

діленням вартості, яка амортизується на очікуваний період корисного

використання об’єкта основних засобів.

Річну суму амортизації (Ар) розраховують за формулою [131, с. 202]:

Тк
BaAp = , (1.8)

де Ва – вартість об’єкта, яка амортизується (грн.);

Тк – кількість років корисного використання об’єкта основних

засобів.

Вартість об’єкта основних засобів, яка амортизується, визначається

як різниця між первинною вартістю об’єкта основних засобів і його

ліквідаційною вартістю:

,ВлВпВа −= (1.9)

де Вп – первинна вартість об’єкта основних засобів, грн.;

Вл – ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів, грн.

Річну норму амортизації об’єкта основних засобів у відсотках (На) згідно

прямолінійного методу нарахування амортизації розраховують як частку від
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ділення річної суми амортизації (Ар) на вартість, що амортизується (Ва)

[131, с. 202]:

.100




=

Ba
ApHa (1.10)

2) метод зменшення залишкової вартості. За цим методом річну суму

амортизації (Аф) визначають як добуток залишкової вартості об’єкта

на початок звітного періоду (або первісної вартості на дату початку

нарахування амортизації) на річну норму амортизації [131, с. 203 ]:

,
100

HaВзAp = (1.11)

де Вз – залишкова вартість об’єкта на початок звітного періоду, грн.;

На – річна норма амортизації, %.

Річну норму амортизації (у відсотках) згідно даного методу нарахування

амортизації обчислюють як різницю між одиницею та результатом взяття

кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з частки

від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість за такою

формулою [131, с. 203 ]:

,1001 





−= Тк

Вп
ВлНа (1.12)

де Тк – кількість років корисного використання об’єкта;

Вп і Вл – первинна та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів, грн.

3) метод прискореного зменшення залишкової вартості. За цим методом

річну суму амортизації визначають як добуток залишкової вартості об’єкта

на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування

амортизації та річної норми амортизації. Річну норму амортизації (На) при

застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості основних

засобів обчислюють, виходячи з терміну корисного використання об’єкта (Тк) і

подвоюють. Тоді річну норму амортизації згідно даного методу визначають

за такою формулою [131, с. 203]:
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.2100





=

Тк
На (1.13)

Річну суму амортизації (Ар) при застосуванні методу розраховують

за формулою [131, с. 204]:

,
100

HaВзAp = (1.14)

4) кумулятивний метод нарахування амортизації, за яким щорічну суму

амортизації визначають за допомогою добутку вартості, що амортизується, та

кумулятивного коефіцієнта [131, с. 204]:

,КкВаАр = (1.15)

де Кк – кумулятивний коефіцієнт.

Кумулятивний коефіцієнт розраховують діленням кількості років, що

залишаються до кінця очікуваного терміну використання об’єкта основних

засобів, на суму числа років його корисного використання [131, с. 204]:

,

1
∑

=

= Тк

i
Ті

ТіКк
(1.16)

де Ті – кількість років, що залишаються до кінця очікуваного строку

корисного використання об’єкта основних засобів.

5) виробничий метод нарахування амортизації. За цим методом щорічну

(щомісячну) суму амортизації розраховують як добуток фактичного річного

(місячного) обсягу виготовлення продукції та виробничої ставки амортизації

за формулою [131, с. 204]:

,СаОрАм ⋅= (1.17)

де Ор – фактичний обсяг випущеної за рік (місяць) продукції (робіт,

послуг), грн.;

Са – виробнича ставка амортизації.

Виробничу ставку амортизації обчислюють діленням вартості, що

підлягає амортизації (Ва) на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який
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підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних

засобів (Оз) [131, с. 205]:

.
Оз
ВаСа = (1.18)

Слід відзначити, що у бухгалтерському обліку метод амортизації

обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу

отримання економічних вигод від використання об’єкта основних засобів.

Таким чином, зіставлення методів нарахування амортизаційних

відрахувань (і, відповідно, визначення величини зносу основних засобів)

у податковому та бухгалтерському обліку, показує, що у бухгалтерському

обліку існує більше можливостей отримати обґрунтовану оцінку величини

зношення основних фондів внаслідок наявності декількох альтернативних

методів нарахування амортизації та урахування терміну корисної експлуатації

основних засобів підприємства. Разом з тим, методи нарахування амортизації

у бухгалтерському обліку апріорі не можуть бути достатньо точними для

використання їх з метою визначення реальної величини зносу основних засобів,

так як вони не пов’язують зміну залишкової вартості цих основних засобів

із зміною фінансових результатів від їх експлуатації протягом ефективного

терміну їхнього функціонування.

Необхідною умовою забезпечення досягнення результатів виробничої,

фінансово-господарської та інвестиційної діяльності підприємства є планування

засобів такого досягнення (зокрема, потреби у ресурсах), а також самих цих

результатів.

Планування діяльності підприємства – це функція управління підпри-

ємством, метою якої є визначення цілей, що їх підприємство передбачає

досягнути за певний період, а також способів досягнення цих цілей [5, с. 52].

Планування об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною

метою, надає всім процесам однонаправленості і скоординованості, що дає

змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси,

комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.
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Таким чином, план підприємства – це заздалегідь розроблена система заходів,

яка визначає мету, зміст, збалансовану взаємодію ресурсів, обсяги виробництва,

методи і терміни виконання робіт із усіх видів діяльності підприємства.

Процес розробки планів діяльності підприємства, зокрема плану

оновлення його основних засобів, повинен базуватись на низці принципів,

основними з яких є [107, с. 78]:

1) принцип обґрунтування цілей та результатів діяльності підприємства,

який полягає в необхідності забезпечення високої ефективності виробничої

системи, відображення основного функціонального призначення підприємства,

постійного поліпшення якості продукції та оновлення технічної бази

виробництва;

2) принцип системності, який  передбачає охоплення плануванням всіх

сфер діяльності підприємства, тенденцій, змін та зворотних зв’язків  в його

системі;

3) принцип безперервності, який означає підтримування безперервної

планової перспективи, формування й періодичну зміну горизонту планування,

взаємопогодження довго-, середньо- та короткострокових планів;

4) принцип гнучкості, який передбачає  своєчасне коригування поточних

планів, відповідно до зовнішніх та внутрішніх змін умов господарювання;

5) принцип збалансованості, що є визначальною умовою обґрунтованості

планів, реальності їхнього виконання, який обумовлює складання відповідних

балансів для досягнення мети і здійснення програм (баланси сировини,

матеріального забезпечення, виробничої потужності, робочого часу та ін.).

Головним його проявом є відповідність між потребами в ресурсах та наявністю

таких;

6) принцип конкретності, що передбачає формування конкретної

величини планових показників і відповідальність за їх досягнення;

7) принцип адекватності системи планування щодо об’єкта та умов його

діяльності, який виходить із того, що, в умовах динамічного ринкового

середовища методи планування, показники та розділи планів, організація
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самого процесу їхньої розробки підлягають постійному перегляду, а за необхід-

ності – застосуванню поліпшених або принципово нових методів та процедур

планування.

Планування діяльності підприємства може здійснюватись за допомогою

різних методів. Методи планування – це способи розрахунку планових показни-

ків діяльності підприємства на певні періоди часу [129]. Методи планування

можна згрупувати за певними класифікаційними ознаками, зокрема [149, с. 83]:

1. За логікою побудови плану використовують: програмно-цільовий та

ресурсний методи планування. За першим з них розробка планів здійснюється

у такій послідовності – визначається мета планування, розробляється програма

досягнення цілей, визначаються ресурси для здійснення програм. За ресурсного

підходу до планування – визначаються ресурси, планується мета на підставі

цих ресурсів, розробляється програма використання ресурсів. За умов ринку

при плануванні діяльності підприємств переважно використовуються два під-

ходи одночасно: на стадії стратегічного планування використовується програм-

но-цільовий метод, а на стадії оперативного планування – ресурсний метод.

2. За принципами визначення планових показників розрізняють: метод

екстраполяцій – найбільш простий метод планування, що передбачає встанов-

лення планових показників на підставі їх динаміки у попередніх періодах;

факторний метод планування, згідно з яким планові значення показників визна-

чають на підставі розрахунку впливу найважливіших чинників, що обумов-

люють зміни цих показників; нормативний метод планування, суть якого

полягає у тому, що планові показники розраховуються на підставі прогресив-

них норм використання ресурсів із врахуванням їхніх змін у результаті

впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді.

3. За узгодженістю ресурсів і потреб розрізняють: балансовий метод, суть

якого полягає в розробці спеціальних таблиць-балансів витрачання та

надходження ресурсів на підприємстві; матричний метод планування, що є

подальшим розвитком балансового методу і полягає в побудові моделей
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взаємозв’язків між виробничими підрозділами та показниками діяльності

підприємства.

Можна поділяти методи планування і за способом виконання розрахун-

кових операцій (ручний і автоматизований), варіантністю планів (одно-,

поліваріантні, оптимізовані плани), формою подання планових показників

(табличні, лінійно-графічні, логіко-структурні або сіткові) тощо.

У процесі управління підприємством, залежно від особливостей та цілей

його діяльності, виникає необхідність у використанні різноманітних видів

планування, які можна згрупувати за такими ознаками [36, с. 73]:

1. За змістом: техніко-економічне; оперативно-виробниче; організаційно-

технічне; соціально-трудове; постачально-збутове; фінансове; інвестиційне;

інноваційне; податкове; бізнес-планування.

2. За рівнем управління: заводське; цехове; бригадне та ін.

3. За методами обґрунтування планів: ринкове; індикативне; центра-

лізоване (директивне).

4. За стадією розробки: попереднє (проект плану); остаточне.

5. За орієнтацією: реактивне (орієнтація на минуле); інактивне

(орієнтація на сучасний стан); преактивне (орієнтація на майбутнє);

інтерактивне (поєднання усіх попередніх, тобто орієнтація на минуле, сучасне і

майбутнє).

6. За тривалістю планового періоду: перспективне і поточне.

Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове

(стратегічне) і середньострокове планування. При цьому, залежно від горизонту

планування, перспективний план розробляється із різним ступенем деталізації.

Довгострокове планування (на термін 10, 15, 20 років) базується

на прогнозах розвитку науково-технічного прогресу, демографічних зрушень

у суспільстві, соціальних змінах тощо. Планування на цей період часу носить

індикативний (рекомендований) характер. Довгостроковий план виражає

переважно стратегію розвитку підприємства, у ньому використано рішення, що

стосуються сфер діяльності та вибору їх напрямків. Він має більш
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концептуальний характер, а необхідний цифровий матеріал використовується

лише для обґрунтування названих рішень

На основі довгострокових планів розробляються середньострокові плани,

в основному, на 3-5 років. Найважливішими складовими середньострокового

плану є детальна хронологізація проектів і номенклатура продукції, яку планує

виготовляти підприємство, конкретні інвестиційні та фінансові показники його

діяльності.

Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління

підприємством та за всіма напрямками його діяльності на більш короткі

періоди (рік, квартал, місяць). Різновидом поточного планування є оперативно-

календарне планування, календарне погодження виробничого процесу між

структурними підрозділами з урахуванням послідовності та параметрів

технологічного процесу.

Ефективність реалізації програми оновлення основних засобів промисло-

вих підприємств у значній мірі визначається тим, наскільки обґрунтованим є

критерій вибору найкращих варіантів такого оновлення.

Вирішення проблеми оновлення основних фондів підприємств потребує

вирішення низки взаємопов’язаних завдань, зокрема: визначення оптимальних

термінів експлуатації основних засобів та раціональної тривалості

міжремонтних циклів, вибір найкращої форми оновлення основних засобів,

визначення раціональної послідовності заходів із технічного переозброєння та

реконструкції виробництва, розробка стратегії фінансового забезпечення

процесу оновлення основних виробничих фондів тощо. Враховуючи, що усі ці

завдання вимагають пошуку найкращого рішення з декількох альтернативних їх

варіантів, важливе значення набуває питання обґрунтування раціональних

критеріїв їх вирішення.

Питання обґрунтування найкращого критерію прийняття управлінських

рішень знаходиться у центрі уваги багатьох дослідників. Зокрема, це стосується

порівняльного аналізу переваг та недоліків двох основних узагальнюючих

критеріїв ухвалення господарських рішень, а саме – максимуму сподіваного
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прибутку підприємства та максимуму його ринкової вартості. Як зазначається

у [83, с. 19] між метою максимізації прибутку підприємства та управлінням на

основі його вартості існує певне протиріччя, зокрема, вартість підприємства

може змінюватися незалежно від фактично отриманих ним прибутків.

У цілому, автор роботи розглядає обидва названих критеріїв як такі, які

можуть мати широке використання у практиці господарювання.

Враховуючи те, що реалізація рішень щодо оновлення основних засобів

підприємств переважно потребує вкладання інвестицій, важливе значення має

аналізування критеріїв прийняття інвестиційних рішень. Таких критеріїв

на теперішній час існує досить багато (мінімум терміну окупності, максимум

індексу доходності проекту, максимум його чистої теперішньої вартості тощо).

При цьому більшість науковців, зокрема автори робіт [4, 9, 13, 56, 70] віддають

перевагу критерію максимуму чистої теперішньої вартості відповідного

проекту, а інші критерії прийняття інвестиційних рішень пропонують

розглядати як допоміжні.

У сучасній літературі існує також багато різних думок щодо конкретних

критеріальних показників прийняття рішень, пов’язаних із розробкою програми

оновлення основних засобів підприємств. Так, автор монографії [116, с. 75],

розглядаючи проблему оптимізації термінів експлуатації основних засобів,

відзначає, що при цьому існує, принаймні, два узагальнюючих критеріїв такої

оптимізації, кожен з яких має переваги та недоліки та певну сферу

застосування, а саме – максимум сукупного прибутку за весь період

експлуатації даних основних засобів та мінімум середньорічних витрат на їх

функціонування за увесь термін їх служби. Також на теперішній час існує

декілька різних критеріїв доцільності заміни застарілих основних засобів

на нові. Так, у роботі [39], її автори подають такий критерій доцільності

припинення експлуатації застарілої техніки: припиняти експлуатацію застарілої

техніки потрібно, якщо собівартість одиниці продукції без амортизації

за старою технікою є більшою за питомі приведені витрати за новою технікою.

При цьому автори роботи зазначають, що більш коректним є критерій
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доцільності заміни основних засобів, який базується на порівнянні чистої

теперішньої вартості за варіантами оновлення основних фондів.

На практиці критерії прийняття оптимальних господарських рішень

можна класифікувати за різними ознаками. Зокрема, за конструкцією

аналітичних виразів критеріїв їх можна поділити на три групи, а саме: відносні

(наприклад, показники прибутковості); абсолютні показники, що обчислюються

за певні часові проміжки (наприклад, максимум прибутку чи мінімум витрат

підприємства); абсолютні показники, що обчислюються на певну дату

(наприклад, максимум вартості власного капіталу підприємства).

До слова, за змістом оптимізаційних задач критерії прийняття оптималь-

них господарських рішень можна поділити на такі великі групи: критерії

прийняття найкращих рішень у сфері управління матеріальним постачанням на

підприємстві; критерії прийняття найкращих рішень щодо організації вироб-

ничого процесу; критерії прийняття найкращих рішень у сфері ціноутворення

та збуту продукції; критерії прийняття найкращих інвестиційних рішень на

підприємстві.

Своєю чергою, критерії прийняття найкращих інвестиційних рішень

можуть бути розподілені на такі групи: критерії вибору найкращої форми

оновлення основних засобів; критерії визначення оптимального обсягу

інвестицій у розвиток підприємства; критерії вибору оптимальної структури

джерел фінансування підприємницької діяльності.

Розглядаючи критерії прийняття оптимальних інвестиційних рішень на

підприємстві, слід відзначити, що найбільш узагальнюючі критерії прийняття

найкращих господарських рішень, а саме – максимум прибутку та максимум

вартості підприємства, не можуть безпосередньо бути застосовані з цією

метою, а потребують певної модифікації. Це пов’язано із тим, що показники

не враховують обсяги вкладених інвестицій за проектами, які планує

реалізувати підприємство. Тому замість названих критеріїв доцільно

використовувати відповідно критерій максимуму надприбутку підприємства

(різниці між фактичним прибутком за проектом та добутку величини інвестицій
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у нього на значення їх нормальної прибутковості) та критерій максимуму

різниці між значеннями приросту вартості підприємства внаслідок реалізації

запланованих інвестиційних проектів та обсягом інвестицій в їх здійснення.

Планування оновлення основних засобів підприємств передбачає

вирішення низки взаємопов’язаних завдань, пов’язаних із підвищенням

технічного рівня основних фондів, насамперед їх активної частини. Однією

з основних задач, які постають у процесі планування відтворення активної

частини ОВФ, є визначення оптимальних строків служби машин і механізмів.

Розрізняють такі види строків служби машин і обладнання [132, с. 57]:

 нормативний строк, який відповідає нормативам амортизаційних

відрахувань на реновацію основних засобів;

 ефективний строк, протягом якого експлуатація машин і механізмів

приносить їх власнику прибуток;

 оптимальний строк, за якого досягається екстремальне значення

певного критерію оптимальності терміну служби основних засобів.

Для знаходження цих оптимальних строків експлуатації основних засобів

необхідним є широкий масив вихідних даних, до яких, у першу чергу,

належать:

 первісна вартість машини;

 показники витрат, що залишаються незмінними протягом терміну

експлуатації машини (затрати на матеріали, оплату праці тощо);

 показники витрат, що змінюються протягом періоду експлуатації

машин – це, насамперед, витрати, пов’язані з її ремонтом;

 показники втрат часу внаслідок здійснення ремонту машини;

 показники продуктивності даної машини.

Так як показники з трьох останніх груп вихідних даних змінюються у часі

протягом періоду експлуатації машини, то для визначення її раціонального

строку служби необхідною є наявність інформації про значення цих показників

у кожний проміжок часу на протязі тривалості часу функціонування даної машини.
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Залежно від того, про які машини отримуються дані щодо значення цих

показників, можливі три підходи до визначення  оптимального строку служби

машини.

Згідно з першим підходом дані про показники, значення яких змінюються

протягом періоду функціонування засобів праці, отримуються включно

за рахунок ретроспективної інформації про ті машини і механізми, які вже

вибули з експлуатації. Тоді дані про оптимальні строки служби машин, які

розраховані на підставі ретроспективної інформації, можна використовувати

при плануванні оновлення аналогічних видів машин і механізмів.

Згідно з другим підходом до визначення оптимальних строків служби

машин дані про показники, значення яких змінюються протягом періоду

функціонування засобів праці, отримуються за рахунок ретроспективної

інформації про ті діючі машини і механізми, фактичний строк експлуатації яких

значно перевищує його нормативне значення. Як показує досвід, оптимальний

строк служби таких засобів праці, як правило, є набагато меншим ніж фактична

тривалість їх експлуатації, тому дані про оптимальні терміни служби таких

машин можна використовувати, з одного боку, для обґрунтування необхідності

припинення їх функціонування, а з іншого – як інформацію для планування

процесу оновлення менш застарілих аналогічних видів машин і механізмів.

Третій підхід до визначення оптимальних строків служби засобів праці

передбачає прогнозну оцінку цих строків для тих машин, які тільки планується

вводити в експлуатацію або строк служби яких є значно меншим від

нормативного. При визначенні оптимальних строків функціонування таких

машин слід використовувати прогнозну інформацію про значення тих техніко-

економічних показників експлуатації цих машин, які змінюються протягом

строку їх служби. Дану інформацію можна отримати, проаналізувавши

показники експлуатації аналогічних видів будівельних машин, які вибули

з експлуатації або фактична тривалість функціонування яких перевищує

нормативну. Окрім того для отримання названої інформації можна

використовувати дані про техніко-економічні показники експлуатації тих
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будівельних машин, оптимальні строки служби яких потрібно визначити

протягом фактичного періоду їх функціонування, якщо тривалість цього

періоду (відрізку ретроспекції) є достатньо великою, щоб на підставі даних про

зміну фактичних значень певних показників протягом цього періоду зробити

обґрунтований прогноз про величину цих показників у майбутньому.

Найбільш поширеним критерієм оптимальності строків функціонування

засобів праці є мінімум витрат на виготовлення одиниці продукції протягом

терміну їх експлуатації [113, с. 90]. Використання цього критерію є особливо

доцільним у випадку, коли протягом строку служби основних засобів обсяги

виготовленої за допомогою них продукції в одиницю часу залишаються

незмінними. Розглянемо цей випадок більш докладно.

Усі витрати, на виготовлення продукції можна поділити на три групи:

 амортизаційні відрахування на реновацію засобів праці;

 витрати, що залишаються незмінними протягом терміну експлуатації

машин і обладнання (затрати на матеріали, оплату праці, частина витрат

на експлуатацію обладнання);

 витрати, що зростають протягом періоду експлуатації машин і

обладнання – це, насамперед, витрати, пов’язані з їх ремонтом.

Тоді сумарні річні витрати на створення продукції С(t) у t-му році від

початку експлуатації даного обладнання будуть визначатися за такою формулою:

( ) ( ),tfbatC ++= (1.19)

де а – річні амортизаційні відрахування;

b – річна величина витрат, які залишаються незмінними протягом

служби обладнання;

f(t) – витрати на ремонт обладнання в t-тому році.

Собівартість усієї продукції, яка виготовляється з допомогою даного

обладнання, протягом терміну його експлуатації визначається за таким

виразом:
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де Тс – строк служби основних засобів, років;

К – початкова вартість даного обладнання, грн.

Отже, середньорічну величину витрат на створення продукції як критерій

оптимізації строків служби основних засобів можна подати таким чином:
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Для того, щоб визначити оптимальний строк служби даного обладнання

слід знайти похідну функції (1.21) та прирівняти її до нуля:
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З рівняння (1.22) отримуємо:
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TT
KTf

0

,)(1)( (1.23)

де Topt – оптимальний строк служби основних засобів.

Для того, щоб отримати аналітичний вираз для визначення оптимального

строку служби обладнання необхідно знайти явний вигляд функції f(t).

Зрозуміло, що знаходження його повинно здійснюватися емпіричним способом,

так що у кожному конкретному випадку математичний вираз функції f(t) буде

мати свої особливості.

У [112, с. 66] здійснюється припущення, що функція f(t) має такий вигляд:

,)(  ttf ⋅= (1.24)

де ,  – параметри функції (1.24), які знаходяться за допомогою

методів кореляційно-регресійного аналізу.

Якщо виконується рівність (1.24), то, згідно із (1.21), оптимальний строк

служби обладнання знаходиться з такого рівняння:
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 KTopt (1.26)

Частковим випадком ступеневої функції (1.24) є лінійна функція, за якої

=1. Як зазначається у [133, с. 142], для багатьох конкретних видів основних

засобів лінійна залежність достатньо повно відображає реальну зміну

експлуатаційних витрат на утримання. За лінійної залежності експлуатаційних

витрат від часу функціонування обладнання вираз для його оптимального

строку служби є таким:

.21

1

1
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Часто із зростанням терміну функціонування основних засобів підпри-

ємства спостерігається не лише тенденція до збільшення витрат на їх

утримання, але й скорочення обсягів створюваної ними продукції.

Це пояснюється, у першу чергу, зростанням часу на здійснення ремонту

обладнання та збільшенням кількості його позапланових зупинок.

Якщо продуктивність обладнання змінюється у часі, то розв’язання задачі

визначення оптимальної тривалості його експлуатації ускладнюється, оскільки

у цьому випадку як затрати на ремонт обладнання, так і його продуктивність є

функціями від часу. У роботі [88, с. 29] підкреслюється, що у цьому випадку

“раціональним строком заміни обладнання буде рік, у якому досягаються

мінімальні затрати на одиницю продукції за увесь строк служби обладнання”.

Якщо припустити, що зменшення продуктивності обладнання

здійснюється лінійно, то сумарний обсяг виробленої цим обладнанням

продукції на момент часу Тс буде дорівнювати:

,
2
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2

0
c

cc
TqTQTQ −= (1.28)



47
де Q0 – початкова продуктивність обладнання;

q – величина зменшення продуктивності обладнання протягом

певного проміжку часу.

Тоді, за умови лінійного зростання експлуатаційних витрат на ремонт

даного обладнання, критерій оптимальності строку його функціонування

набере такий вигляд:
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(1.29)

При розрахунку оптимального строку функціонування основних засобів

необхідно враховувати також і їх моральне старіння. Одним із найбільш

узагальнених проявів дій морального зносу на техніко-економічні показники

продукції, що виробляється, є скорочення суспільно необхідних витрат праці на

її створення, а, відповідно, і ціни її одиниці.

У разі морального старіння основних засобів промислових підприємств

критерієм оптимальності строку функціонування може слугувати максимум

прибутковості одиниці продукції, яку було створено протягом періоду служби

цих засобів праці:

max,
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(1.30)

де Ц(Тс) – загальний обсяг реалізації продукції, створеної основними

засобами протягом періоду їх функціонування, у грошових

одиницях.

При плануванні заміни машин і обладнання часто є необхідним

визначити ефективний термін їх експлуатації як верхню межу оптимального

строку їх служби. Найбільш простим є визначення ефективного строку служби

засобів праці у випадку, коли ціна одиниці виготовленої продукції та її обсяги

залишаються незмінними, а експлуатаційні витрати на ремонт обладнання

зростають у часі лінійно. У цьому випадку ефективний термін служби

обладнання Теф визначається за формулою:
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,0


ПTеф = (1.31)

де П0 – величина початкового прибутку, тобто прибутку на початку

періоду експлуатації обладнання.

У загальному випадку термін ефективної роботи обладнання визначається

з такого рівняння:

( ) ( )( ) ( ) ,000 =⋅− tВtСtЦ (1.32)

де Ц0(t) – ціна одиниці продукції у t-тому проміжку часу;

С0(t) – собівартість одиниці продукції у t-тому проміжку часу;

B(t) – обсяг виготовлення продукції у натуральних одиницях виміру

в t-тому проміжку часу;

Знання величини ефективної тривалості експлуатації основних засобів є

необхідним у випадку, коли на продукцію, що виготовляється ними, є великий

попит. Тоді, введення нового обладнання доцільно здійснювати у момент часу,

що відповідає оптимальному строку служби старого обладнання; а припинити

роботу старого – у момент часу, що відповідає ефективному терміну

функціонування.

В умовах ринкових відносин ефективність діяльності підприємств

у великій мірі визначається тим фактором, наскільки правильно здійснюється

політика технічного оновлення виробництва. Здійснення раціональної політики

оновлення виробничого апарату підприємств вимагає наявності науково

обґрунтованого критерію доцільності заміни у даний момент часу одного виду

машин на інший більш прогресивний їх вид, за допомогою якого виробляється

аналогічна продукція. У сучасній літературі існує велика кількість різно-

манітних підходів до конструювання такого критерію. Дані підходи можна

поділити на дві групи залежно від того, які способи відтворення основних

засобів розглядаються.

Перша група критеріїв доцільності заміни застарілих машин передбачає

зіставлення техніко-економічних характеристик функціонуючої машини та її
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більш прогресивного аналога. Тоді друга група критеріїв доцільності заміни

застарілих машин базується на порівнянні альтернативних варіантів

відтворення, а саме: здійснення капітального ремонту діючої машини та купівлі

нової машини, більш прогресивної ніж застаріла.

Слід зазначити, що умовою більш високого рівня економічності нового

обладнання порівняно із застарілим є виконання такої нерівності [121, с. 71]:

,нннcнс kЕckЕс ⋅+>⋅+ (1.33)

де нс с,с – собівартість виробництва одиниці продукції відповідно

за допомогою старих та нових ОВФ;

нЕ – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

у дану галузь;

нc k,k – капіталомісткість одиниці продукції, що виробляється

відповідно за допомогою старих та нових ОВФ.

Однак виконання нерівності (1.33) не є достатньою умовою для того, щоб

визнати необхідність заміни застарілої техніки на нову, більш прогресивну.

Необхідність такої заміни виникне тоді, коли собівартість одиниці продукції на

старій техніці буде вищою за приведені витрати, які припадають на одиницю

продукції при використанні нової техніки, тобто

,нннс kЕcе ⋅+≥ (1.34)

де се – собівартість випуску продукції (виконання робіт, надання послуг)

за допомогою старих ОВФ за вирахуванням амортизаційних

відрахувань, що припадає на одиницю даної продукції.

Необхідність введення у розгляд критерію (1.34) пояснюється тим, що

можлива така ситуація, коли обладнання фізично ще може функціонувати, але

настільки застаріло морально, що власники його вимушені припиняти

експлуатацію цього обладнання, щоб не зазнати збитків.

Загалом, вважається, що експлуатувати техніку доцільно доти, доки не

стане рівним нулю чистий грошовий потік від її експлуатації (сума прибутку та

амортизаційних відрахувань). Враховуючи це, критерій доцільності
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припинення експлуатації застарілої техніки в умовах конкурентної економіки

можна сформулювати таким чином: припиняти експлуатацію застарілої техніки

потрібно, якщо собівартість одиниці продукції без амортизації за старою

технікою є більшою за питомі приведені витрати за новою технікою. Таким

чином, критерій (1.34) базується на тому факті, що використання застарілої

техніки, собівартість продукції за якою є меншої від ціни одиниці продукції

за більш прогресивною технікою, неминуче викличе збитковість функціону-

вання старих ОВФ із моменту часу, коли нова техніка стане достатньо

розповсюдженою.

Серед критеріїв доцільності заміни старої техніки на нову у випадку, коли

існує можливість здійснення капітального ремонту старого обладнання, можна

виділити, зокрема, такий [53, с. 185]:

,aссвнei SаКSR +⋅⋅<+  (1.35)

де iR – витрати на очікуваний ремонт старої машини;

eS – величина перевищення експлуатаційних видатків за капітально

відремонтованою машиною над поточними витратами за новою

машиною;

внК – вартість придбання та встановлення нової машини;

с – коефіцієнт, що характеризує співвідношення продуктивності

діючої та нової машини;

с – коефіцієнт, що відображає співвідношення тривалості

ремонтного циклу відповідно діючої та нової машини;

aS – витрати від неповної амортизації діючої машини.

Для практичного застосування нерівність (1.35) доцільно перетворити

у вираз, що характеризує ефективність витрат на капітальний ремонт машини:

( )
( ) ,1

aссвн

ei
p SаК

SRe
+⋅⋅

+−=
 (1.36)

де ре – коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт діючої

машини.
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Розрахункові коефіцієнти ре  можуть набувати плюсового, мінусового

або нульового значення. При всіх плюсових значеннях коефіцієнта ре

капітальний ремонт слід вважати економічно виправданим, при мінусових –

недоцільним, а при нульовому значенні коефіцієнта порівнювальні варіанти є

рівноцінними. При наявності розрахункових коефіцієнтів ре  для всієї сукуп-

ності устаткування, що підлягає капітальному ремонту в тому чи іншому році,

їх можна використовувати для визначення послідовності заміни тих одиниць

обладнання, капітально ремонтувати котрі невигідно. В першу чергу треба

замінювати фізично спрацьоване устаткування з найбільшим мінусовим

значенням коефіцієнта ре  за абсолютною величиною.

Більш простим способом оцінки доцільності здійснення капітального

ремонту діючого обладнання є зіставлення витрат на черговий капітальний

ремонт діючого обладнання і на придбання нового обладнання. У відповідності

з цим заміна старої техніки вигідна, якщо:

,нc KP ≥ (1.37)

де сР – вартість капітального ремонту старих ОВФ;

нК – ціна нових ОВФ.

Аналізуючи критерій (1.37) слід відмітити його простоту, адже

визначення витрат, пов’язаних із черговим ремонтом обладнання, здебільшого

не викликає труднощів; вартість нового обладнання теж відома, тому зіставити

обидві частини нерівності (1.37) легко. Проте такий розрахунок не враховує

низки обставин. По-перше, ремонт обладнання, як правило, не повертає цьому

обладнанню повністю споживної вартості основних засобів (що відбивалася

в техніко-економічних показниках експлуатації), яку воно мало, коли було новим.

По-друге, не враховується моральне старіння, оскільки зіставляється

лише вартість, а не споживна вартість. Нарешті, цей метод виходить із того, що

коли вартість ремонту вища за вартість нової техніки, то час заміни обладнання

пройшов. Але вартість капітального ремонту лише в рідкісних випадках може
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перевищувати вартість нової машини, а при ремонті порівняно нескладного

обладнання вона рідко досягає і половини цієї суми. Очевидно, що цей критерій

придатний тоді, коли капітальний ремонт забезпечує експлуатаційні показники

на рівні нової техніки.

Повертаючись до формули (1.34), слід також зазначити, що вона

позбавлена недоліків, характерних для критерію (1.37), оскільки враховує

експлуатаційні витирати на стару та нову техніку. Разом із тим, вона буде

коректною лише тоді, коли витрати на капітальний ремонт старої техніки

включати в се  у рік його здійснення. З урахуванням цього загальний критерій

доцільності заміни застарілого обладнання набуває вигляду такої нерівності:

,нннcнc КECPEE ⋅+≥⋅+ (1.38)

де сЕ – собівартість випуску продукції (виконання робіт, надання

послуг) за вирахуванням амортизаційних відрахувань за старою

технікою;

нС – собівартість випуску продукції (виконання робіт, надання

послуг) за вирахуванням амортизаційних відрахувань за новою

технікою;

нК – ціна нових ОВФ із урахуванням додаткових витрат на

демонтаж старих ОВФ за мінусом виторгу від їх реалізації

(якщо ці старі фонди можна продати).

Як зазначається у [40], формула (1.38) акумулює слушні моменти

критерію (1.37), який базується на врахуванні витрат на капітальний ремонт,

порівнюючи їх з ціною нового обладнання, і другого методу із націленістю на

експлуатаційні витрати. У цілому ж вона виходить із того безперечного факту,

що колишні витрати (зокрема, витрати капіталу) не впливають на вибір

оптимальних варіантів проектних рішень.

Таким чином, процес планування оновлення основних засобів

підприємств повинен базуватись на результатах чотирьох основних груп

завдань, а саме: оцінювання технічного стану основних засобів підприємства;
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аналізування впливу технічного стану основних засобів підприємства на

результати його діяльності; діагностування технічного стану основних засобів

підприємства; розроблення та реалізація комплексу заходів щодо планування

оновлення основних засобів підприємства (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Послідовність та основні завдання планування оновлення основних засобів
промислових підприємств

Джерело: згруповано автором
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1.2. Методичні підходи до оцінювання стану основних засобів

промислових підприємств

Безперечним є те, що проблема своєчасного оновлення основних засобів

постає перед підприємствами практично усіх галузей та сфер національної

економіки України, при цьому як на загальнодержавному, так і на

регіональному рівнях. Однак, існують види економічної діяльності, питання

відтворення основних фондів для яких стоїть особливо гостро внаслідок як

незадовільного  технічного стану основних засобів, так і в зв’язку із галузевою

специфікою. Зокрема, до таких видів економічної діяльності відноситься

машинобудування – наукомістка галузь промисловості, для якої є притаманні

швидкі технологічні та продуктові зміни, що пришвидшує моральне старіння

основних виробничих фондів її підприємств.

Якщо дослідити показники, які характеризують технічний стан та динаміку

основних засобів машинобудівних підприємств  Львівської області за 2009-

2016 рр. (табл. 1.5), то можна виявити як позитивні, так і негативні тенденції, що

їм притаманні. Зокрема, позитивним слід вважати поступове збільшення протягом

досліджуваного періоду вартості введених в дію основних засобів підприємств та

зростання залишкової вартості загальної маси їх основних фондів. Також слід

відзначити, що упродовж 2009-2016 рр. вартість введених основних засобів

на машинобудівних підприємствах Львівської області перевищила амортизаційні

відрахування за відповідні роки, тобто можна стверджувати про наявність певної

тенденції до розширеного відтворення основних засобів принаймні на деяких

машинобудівних підприємствах протягом досліджуваного періоду.

Разом із тим, як свідчать дані, які наведено у табл. 1.5, рівень зносу

основних засобів підприємств, які розглядаються, зріс у 2016 році порівняно

із 2011 роком на 4,3% і склав у середньому 56,3%; при цьому рівень зносу

основних фондів за напрямом “виробництво машин та устаткування” станом

на кінець 2015 року перевищив 80%.
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Таблиця 1.5

Показники технічного стану і динаміки основних засобів машинобудівних підприємств Львівської області протягом 2009-2016 рр.

Значення показників на кінець рокуНазва показників, одиниці виміру 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7

1. Первісна вартість основних засобів млн. грн., всього 10755,5 15440,8 16391,8 17211,7 17672,9 19136,6
з них:

- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 2217,3 2418,9 2552,1 2528,4 2503,5 2937,1
- виробництво машин та устаткування 841,6 955,1 964,9 938,8 898,0 1184,8
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 1034,7 893,2 946,0 949,4 932,7 944,9
- виробництво транспортних засобів та устаткування 341,0 570,6 639,2 640,2 672,8 807,4
2. Структура первісної вартості основних засобів %, всього 100 100 100 100 100 100

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 20,6 15,7 15,6 14,7 14,2 15,3
- виробництво машин та устаткування 7,8 6,2 5,9 5,5 5,1 6,2
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 9,6 5,8 5,8 5,5 5,3 4,9
- виробництво транспортних засобів та устаткування 3,2 3,7 3,9 3,7 3,8 4,2
3. Залишкова вартість основних засобів млн. грн., всього 5164,4 6524,0 7042,5 7490,1 7878,7 8353,8

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 922,5 978,8 1065,9 1053,7 1048,0 1013,2
- виробництво машин та устаткування 362,7 357,5 333,6 323,5 294,5 234,3
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 400,1 349,0 429,9 434,3 417,7 452,3
- виробництво транспортних засобів та устаткування 159,7 272,3 302,4 295,5 335,8 326,6
4. Структура залишкової вартості основних засобів, % 100 100 100 100 100 100

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 17,8 15,0 15,1 14,1 13,3 12,1
- виробництво машин та устаткування 7,0 5,5 4,7 4,3 3,7 2,8
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 7,7 5,3 6,1 5,8 5,3 5,4
- виробництво транспортних засобів та устаткування 3,1 4,2 4,3 4,0 4,3 3,9
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Продовження табл. 1.5

1 2 3 4 5 6 7
5. Вартість введених в дію основних засобів, млн. грн. 352,5 549,5 770,3 852,1 1055,6 1267,9

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 11,4 70,1 102,8 95,5 67,7 84,2
- виробництво машин та устаткування 4,2 19,1 23,9 14,8 9,7 8,8
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 4,0 38,3 65,8 38,2 37,6 64,0
- виробництво транспортних засобів та устаткування 3,2 12,7 13,1 42,5 20,4 11,4
6. Структура введених в дію основних засобів, % 100 100 100 100 100 100

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 3,2 12,8 13,3 11,2 6,4 6,6
- виробництво машин та устаткування 1,2 3,5 3,1 1,7 0,9 0,7
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 1,1 7,0 8,5 4,5 3,6 5,0
- виробництво транспортних засобів та устаткування 0,9 2,3 1,7 5,0 1,9 0,9
7. Вартість ліквідованих основних засобів, млн. грн. 166,2 128,8 92,7 179,1 86,9 185,4

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 36,5 27,8 43,0 25,9 29,7 16,1
- виробництво машин та устаткування 13,1 13,8 13,1 10,6 9,4 5,8
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 13,8 10,1 24,8 12,3 18,1 8,7
- виробництво транспортних засобів та устаткування; 9,6 3,9 5,1 3,0 2,2 1,6
8. Амортизація (знос) основних засобів за рік, млн. грн. 319,8 483,2 512,8 651,5 791,3 781,6

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 68,2 59,9 72,6 83,1 85,3 93,5
- виробництво машин та устаткування 25,2 23,0 22,3 25,7 24,9 28,5
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 32,0 23,2 31,0 35,3 34,7 40,2
- виробництво транспортних засобів та устаткування 11,0 13,7 19,3 22,1 25,7 24,8
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Продовження табл. 1.5

1 2 3 4 5 6 7
9. Рівень зносу основних засобів, % 52,0 57,7 57,0 56,5 55,4 56,3

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 58,4 59,5 58,2 58,3 58,1 65,5
- виробництво машин та устаткування 56,9 62,6 65,4 65,5 67,2 80,2
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 61,3 60,9 54,6 54,3 55,2 52,1
- виробництво транспортних засобів та устаткування 53,2 52,3 52,7 53,8 50,1 59,5
10. Коефіцієнт оновлення основних засобів, % 3,2 3,6 4,7 5,0 6,0 6,6

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 0,5 2,9 4,0 3,8 2,7 2,9
- виробництво машин та устаткування 0,5 2,0 2,5 1,6 1,1 0,7
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 0,4 4,3 7,0 4,0 4,0 6,8
- виробництво транспортних засобів та устаткування 0,9 2,2 2,1 6,6 3,0 1,4
11. Коефіцієнт ліквідації основних засобів, % 1,6 0,8 0,6 1,1 0,5 1,0

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 1,5 1,0 1,7 1,0 1,2 0,5
- виробництво машин та устаткування 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 0,5
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 1,2 1,1 2,7 1,3 1,9 0,9
- виробництво транспортних засобів та устаткування 2,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0,2
12. Індекси зростання (зниження) вартості основних засобів у %
до попереднього року - - 103,8 103,3 105,4 105,3

з них:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 101,9 102,2 101,2 102,5
- виробництво машин та устаткування 100,9 100,1 99,8 100,2
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 103,7 102,2 101,7 105,1
- виробництво транспортних засобів та устаткування 101,0 105,6 102,6 101,4

Джерело: згруповано за даними [114]
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Важливе значення також має аналіз ефективності використання основних

виробничих фондів підприємств. Як свідчать значення загальних показників

ефективності використання основних засобів машинобудівних підприємств

Львівської області, які подано у табл. 1.6, протягом 2013-2016 рр. ефективність

використання основних засобів машинобудівних підприємств Львівської

області мала тенденцію до зростання як за значеннями показника фінансових

результатів до оподаткування, так і за величиною чистого прибутку. При цьому

найбільш прибутковим виявився такий напрям, як “виробництво транспортних

засобів та устаткування”, рентабельність основних засобів за яким за величи-

ною чистого прибутку у 2016 році перевищила величину у 10%. Проте, не

дивлячись на загальну позитивну тенденцію щодо зростання рівня ефективності

використання сукупності основних засобів машинобудівних підприємств

Львівської області за досліджуваний період, середній рівень їх прибутковості

слід визнати невисоким; зокрема за показником чистого прибутку у 2016 році

він становив лише 0,85%.

Підвищення зносу основних засобів підприємства закономірно

призводить до погіршення фінансових результатів його виробничо-

господарської діяльності, зокрема, до зменшення величини його прибутку.

При цьому важливе значення має встановлення кількісної оцінки величини

втрат підприємства, які воно несе внаслідок наявності на його балансі

застарілих основних засобів, а також поділу цієї величини за видами продукції,

що виготовляється, та за видами зносу основних засобів.

У табл. 1.7 було наведено показники рівня зносу активної частини

основних фондів деяких машинобудівних підприємств західного регіону

України за 2016 рік, який обчислювався згідно даних бухгалтерського балансу

цих підприємств, а також показники, які, на нашу думку, безпосередньо

залежать від величини цього зносу. До таких показників було віднесено:
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Таблиця 1.6

Показники ефективності використання основних засобів машинобудівних підприємств Львівської області протягом 2014-2016 рр.
Значення показників за рокамиНазва показників, одиниці виміру 2013 2014 2015 2016

1. Середньорічна первісна вартість основних засобів млн. грн. 15916,3 16801,75 17442,3 18404,75
у тому числі:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування 2485,5 2540,25 2515,95 2720,3
- виробництво машин та устаткування 960 951,85 918,4 1041,4
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 919,6 947,7 941,05 938,8
- виробництво транспортних засобів та устаткування 604,9 639,7 656,5 740,1
2. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис .грн. 22224 164854 235259 449935
у тому числі:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування -38330 34472 41701 123660
- виробництво машин та устаткування -12283 -15066 -23021 -7045
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 66652 26056 -7940 34038
- виробництво транспортних засобів та устаткування -92699 23482 72662 96667
3. Чистий прибуток, збиток (-), тис. грн. -89353 -17169 5688 156430
у тому числі:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування -69586 6720 7875 78264
- виробництво машин та устаткування -14889 -19903 -31300 -14606
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 45203 10114 -18872 18242
- виробництво транспортних засобів та устаткування -99900 16509 58047 74628
4. Ефективність використання основних засобів за показником фінансового результату

від звичайної діяльності до оподаткування, % 0,140 0,981 1,349 2,445
у тому числі:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування -1,542 1,357 1,657 4,546
- виробництво машин та устаткування -1,279 -1,583 -2,507 -0,676
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 7,248 2,749 -0,844 3,626
- виробництво транспортних засобів та устаткування -15,325 3,671 11,068 13,061
5. Ефективність використання основних засобів за показником чистого прибутку (збитку), % -0,561 -0,102 0,033 0,850
у тому числі:
- машинобудування, ремонт та монтаж машин та устаткування -2,800 0,265 0,313 2,877
- виробництво машин та устаткування -1,551 -2,091 -3,408 -1,403
- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування 4,916 1,067 -2,005 1,943
- виробництво транспортних засобів та устаткування -16,515 2,581 8,842 10,084

Джерело: згруповано за даними [125; 216]
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 витрати на ремонт машин і обладнання у частках одиниці до собі-

вартості продукції, що характеризують частку статті витрат у виробничій

собівартості на даному підприємстві;

 тривалість ремонту машин у частках одиниці по відношенню до

їхнього календарного фонду часу, яка характеризує частку сукупного

календарного фонду робочого часу будівельних машин та механізмів, що

припадає на проведення їх поточного та капітального ремонту.

Використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу можемо

у роботі встановити, що залежність між наведеними у табл. 1.7 показниками

X , Y  та Z  із високим ступенем апроксимації (коефіцієнт кореляції

наближується до значення у 0,9) описуються такими функціями:

,04,001,0)( XXY ⋅+= (1.39)

,11,003,0)( XXZ ⋅+= (1.40)

де Х – рівень зносу активної частини основних виробничих фондів

підприємства у частках одиниці;

)(XY – витрати на ремонт машин і обладнання у частках одиниці

до собівартості продукції;

)(XZ – тривалість ремонту машин у частках одиниці по відношенню

до їх календарного фонду часу.

Таким чином, зростання рівня зносу машин і механізмів суттєво впливає

на збільшення витрат на виробництво машинобудівної продукції та затрат часу

на проведення їх ремонту. Зокрема, зростання коефіцієнта зносу на 1%

призводить у середньому до зростання питомої ваги витрат на здійснення

ремонту машин і механізмів у структурі собівартості продукції на 2%.

На теперішній час існують такі три основні методи оцінки вартості майна,

зокрема основних засобів підприємств, а саме – за доходом від його експлуатації,

за витратами на його створення та за об’єктами-аналогами [97, с. 250]. При цьому

кожен із перелічених методів економічної оцінки майна має цілу низку різновидів,

які враховують конкретні умови, у яких може опинитися об’єкт, що оцінюється, та

саму процедуру такого оцінювання (зокрема, бажану точність оцінки).
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Таблиця 1.7

Показники оцінювання впливу старіння активної частини ОВФ на витрати часу і
грошових коштів для забезпечення ремонту основних засобів промислових підприємств

Західного регіону
Назва підприємств

Назва показників
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1. Рівень зносу ОВФ x
частка
оди-
ниці

0,72 0,69 0,65 0,71 0,64 0,48 0,53 0,56 0,58 0,59

2. Витрати на
ремонт машин і
обладнання у
частках одиниці
до собівартості
продукції

y те ж 0,039 0,041 0,036 0,040 0,035 0,03 0,031 0,032 0,033 0,034

3. Тривалість
ремонту машин
по відношенню
до календарного
фонду часу

z те ж 0,112 0,117 0,101 0,115 0,098 0,084 0,088 0,091 0,093 0,096

Джерело: згруповано за даними [142; 187]

Загалом, здійснити оцінку вартості основних засобів з урахуванням зносу

(і, відповідно, встановити реальну величину їх зносу в грошовому виразі)

можна за допомогою усіх перелічених методів оцінювання вартості майна, але

найбільш пристосований до цього є дохідний підхід. Що стосується методу

оцінки вартості майна за витратами, то урахування фактору зносу, яке

здійснюється за цим методом шляхом зіставлення фактичного терміну

експлуатації конструктивних частин основних засобів з нормативним терміном

функціонування без прийняття до уваги  зміни техніко-економічних показників

експлуатації основних засобів протягом служби, не можна вважати достатньо

економічно обґрунтованим у ринкових умовах господарювання. Недоречним
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виглядає і широке використання з метою оцінки розміру зносу основних

засобів порівняльного підходу, так як у переважній більшості випадків

практично неможливо підібрати об’єкти аналоги, абсолютно подібні (у т.ч. за

рівнем зносу) основним засобам, що оцінюється.

Якщо ж  розглядати множину об’єктів лише у деякій мірі подібних до

даних основних засобів, то внаслідок великої кількості чинників, що

справляють вплив на знос майна, елементів порівняння, які слід враховувати

при використанні методу об’єктів – аналогів, виявляється досить багато і не усі

вони піддаються кількісному вимірюванню.

Отже, провідним методом оцінки вартості основних засобів підприємства

з урахуванням чинника зносу повинен бути дохідний підхід, у той час як інші

методи такого оцінювання у даному випадку слід розглядати як допоміжні.

Враховуючи це, можна групувати чинників, що зумовлюють зношення

основних засобів підприємства, базуючись на структурі вхідної інформації,

на підставі якої здійснюється оцінка вартості майна за доходом від його

експлуатації. Як відомо, масив такої інформації містить такі відомості:

1) прогнозні ціни на продукцію, що виготовляється за допомогою цих

основних засобів, протягом усього періоду їх експлуатації;

2) прогнозна собівартість одиниці продукції, що виготовляється

за допомогою даних основних засобів, протягом усього періоду їх

експлуатації;

3) прогнозний натуральний обсяг виробництва продукції за роками

(або іншими періодами) експлуатації основних засобів;

4) ефективний термін експлуатації даних основних засобів (тобто, термін

за якого розмір чистого грошового потоку за ними не стане рівним нулю).

При цьому слід відзначити, що оцінка такого терміну безпосередньо залежить

від тенденцій щодо змін попередніх трьох видів показників;

5) ставка дисконту для даного виду основних засобів (з урахуванням того

чи іншого рівня ризикованості їх придбання);
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6) умови оподаткування господарської діяльності, що здійснюється

з використанням даних основних засобів.

На підставі вищевикладеного чинники зносу основних засобів, тобто

згідно наведеного вище визначення наявності додаткової різниці між первісною

та залишковою їх вартістю, можна поділити на такі групи:

 чинники, що зумовлюють тенденцію до зниження цін на продукцію,

яка виготовляється за допомогою даних основних засобів, протягом періоду їх

експлуатації;

 чинники, що зумовлюють тенденцію до збільшення собівартості

продукції, яка виготовляється за допомогою даних основних засобів, протягом

періоду їх експлуатації;

 чинники, що зумовлюють тенденцію до зменшення обсягів вироб-

ництва продукції у натуральних одиницях виміру за роками (або іншими

періодами) терміну експлуатації основних засобів;

 чинники, що зумовлюють кінцевий термін експлуатації основних

засобів (тобто фактичну меншу тривалість, яку залишилося відпрацювати

зношеним основним засобам порівняно із новими засобами праці);

 чинники, що зумовлюють тенденцію до збільшення ставки дисконту

для даного виду основних засобів протягом періоду їх експлуатації;

 чинники, що зумовлюють погіршення умов оподаткування господарської

діяльності, що здійснюється з використанням даних основних засобів тощо.

Запропоновану нами класифікацію чинників, що зумовлюють зношення

основних засобів підприємства, наведено на рис. 1.5. Якщо планується придбати

майно, яке вже експлуатувалося певний час, то потрібно враховувати той факт, що

його ринкова вартість є, як правило, меншою, ніж ринкова вартість аналогічного

нового майна. Ця різниця характеризує знос майна. Із збільшенням строку експлу-

атації майна, як правило, погіршуються його техніко-економічні характеристики

основних засобів. Зокрема, що стосується обладнання, то збільшується рівень

витрат на ремонт та утримання, знижується продуктивність, відбувається

моральне старіння (з’являються більш доскональні види обладнання).
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Рис. 1.5. Типи факторів зносу основних засобів промислових підприємства

Джерело: згруповано автором

Знос оцінюється, зокрема, за бухгалтерським балансом, але величина

цього зносу, як правило, не відповідає реальній ринковій вартості зносу.

Це зумовлено двома основними причинами:

Чинники, що зумовлюють зношення основних засобів (ОЗ) підприємства

Чинники, що зумовлюють
зниження цін на продукцію,

яка виготовляється за
допомогою даних основних

засобів

Чинники, що зумовлюють
тенденцію до збільшення

собівартості продукції, яка
виготовляється за допомогою

даних ОЗ

Чинники, що зумовлюють
кінцевість терміну

експлуатації ОЗ

Чинники, що зумовлюють
тенденцію до збільшення

ставки дисконту для даного
виду основних засобів

Чинники, що зумовлюють
погіршення умов
оподаткування

підприємницької діяльності

Інші чинники

Поява таких самих, але більш дешевих ОЗ

Поява подібних, але більш ефективних ОЗ

Зниження попиту на даний вид продукції

Збільшення витрат на ремонт ОЗ

Збільшення цін на виробничі ресурси

Збільшення витрат на паливно-мастильні
матеріали

Збільшення темпів інфляції

Зростання ризику придбання ОЗ

Підвищення безризикової ставки дисконту

Збільшення податкових ставок

Погіршення інших умов оподаткування,
зокрема відміна податкових пільг

Завищення первісної вартості ОЗ внаслідок
невдалих прогнозів прибутку

Чинники, що зумовлюють
тенденцію до зменшення

натуральних обсягів
виробництва продукції за

роками періоду експлуатації ОЗ

Зменшення годинної потужності обладнання

Зменшення попиту на продукцію

Зменшення річного фонду робочого часу
обладнання
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 амортизаційний період, який береться за основу при використанні

методу оцінки залишкової вартості основних фондів за бухгалтерським зносом

не відповідає ефективному строку служби основних фондів;

 залежність, що описує величину зносу залежно від строку експлуатації

майна за методом бухгалтерського зносу, як правило, не враховує фактичну

зміну техніко-економічних показників майна під час його експлуатації.

Тому при оцінюванні реальної (ринкової) величини зносу майна потрібно

вирішувати дві задачі:

1) визначати ефективний строк експлуатації майна;

2) визначати залежність між величиною зносу майна та строком його

експлуатації на підставі залежності між техніко-економічними показниками

майна та строком його експлуатації.

Ці техніко-економічні показники повинні бути прогнозовані на весь

термін ефективної експлуатації майна. При цьому треба виділяти дві групи

майна:

 майно, яке використовується у виробничому процесі і приносить дохід;

 майно, яке не приносить дохід і/або використовується для особистого

споживання або задоволення соціальних потреб.

Розглянемо спочатку процедуру оцінювання зносу майна, що відноситься

до першої групи, використовуючи метод оцінки за доходом. Для здійснення

такої оцінки потрібно мати прогноз зміни грошового потоку від експлуатації

майна із часом. Вважається, що ефективним строком експлуатації прибуткового

майна є термін, коли грошовий потік за ним стає рівним нулю. Введемо

тоді позначення:

Ві – виручка від реалізації продукції, яка виробляється з використанням

цього майна, без податків у і-тому році; Сі – собівартість продукції, що

виготовляється з використанням цього майна, в і-тий рік експлуатації майна

за вирахуванням амортизації.

Тоді грошовий потік від експлуатації майна у і-тому році його

експлуатації дорівнює:
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.СіВГі −= (1.41)

У формулі (1.41) індекс і приймається значення від одиниці до Т, де Т –

ефективний термін експлуатації даного майна. Значення цього терміну залежить

від динаміки показників Ві та Сі протягом періоду функціонування майна.

Наприклад, якщо виручка від реалізації В є постійна протягом часу експлуатації

майна, а витрати на його ремонт щорічно зростають на одну й ту ж саму величину

С∆  то ефективний строк експлуатації майна буде визначатися за формулою:

.1

С
ГТe

∆
= (1.42)

Окрім показника Г1 необхідним є також знання значення ставки дисконту

Е і, відповідно, коефіцієнтів дисконтування αі, які обчислюються за формулою:

( ) .
1

1
ii E+

= (1.43)

Тоді ринкова вартість майна з урахуванням його зносу на початок τ-того

року його експлуатації буде визначатися за формулою:

Врτ= ( ),1∑
=

−+⋅
T

i
ііГ



 (1.44)

де Врτ – вартість майна з урахуванням його зносу на початок τ-того року

його експлуатації;

Т – ефективний термін експлуатації майна, за якого грошовий

потік Г стає рівним нулю.

Відповідно до формули (1.44) ринкова величина зносу певного майна

буде визначатися за формулою:

Зі = Вр1 – Врі, (1.45)

де Зі – ринкова величина зносу майна на початок і-того року його

експлуатації;

Вр1 – вартість майна на початок першого року експлуатації (первісна

ринкова вартість майна).
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Загальну схему послідовності оцінки вартості майна, що приносить дохід,

із урахуванням фактору зносу подано на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Послідовність оцінювання вартості майна промислових підприємств,
що приносить дохід (із урахуванням зносу)

Джерело: згруповано автором

Створення вхідного масиву інформації
для оцінки вартості майна

Ві – виручка від реалізації у і-тому році
експлуатації майна

Сі – собівартість реалізації без амортизації
у і-тому році

Е – ставка дисконту

Визначення грошового потоку за майном у і-тому році
Гі = Ві – Сі

Визначення ефективного терміну експлуатації майна Т,
за якого Гі дорівнює нулю

Розрахунок коефіцієнтів дисконтування:

( )ii E+
=

1
1

Розрахунок ринкової вартості майна з урахуванням його зносу
на початок τ-того року його експлуатації:

Врτ= ( )∑
=

−+⋅
T

i
ііГ



 1

Визначення ринкової величини зносу на початок і-того року
експлуатації майна:

Зі = Вр1 – Врі
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Розглянемо тепер процедуру проведення оцінки величини зносу майна,

що не приносить доходу.

Для цього введемо такі позначення: 0К – початкова вартість нового

майна; Сі – витрати на ремонт і утримання майна (вважаємо, що вони

вкладаються на кінець кожного року) для і-го року експлуатації.

Тоді дисконтована величина витрат на купівлю, ремонт і утримання

майна, якщо термін його експлуатації становить t років, буде визначатися

за формулою:

( ) ( ) ,
1

...
11 2

21
0 t

t
t E

C
E

C
E

CKD
+

++
+

+
+

+= (1.46)

де Е – ставка дисконту.

Назвемо циклом експлуатації майна проміжок часу від початку

до закінчення його експлуатації. Нехай тривалість циклу становить T  років,

а кількість циклів є необмеженою. Тоді дисконтована величина потоку витрат

на купівлю, ремонт і утримання майна буде становити:

( ) ( ) ....
11 2

` ++
+

+
+

+= t
t

t
t

tt E
D

E
DDД (1.47)

Тобто отримуємо суму нескінченої геометричної прогресії з першим

членом Dt і знаменником
t

E







+1
1 . Тому загальна величина дисконтованого

потоку витрат на купівлю, ремонт та утримання основних засобів за усіма

періодами їх експлуатації буде дорівнювати:

.

1
11

t
t

E

DД







+
−

=
(1.48)

Оптимальним і, одночасно, ефективним строком експлуатації майна буде

таке T , за якого Д набирає мінімального значення. При досягненні такого

терміну експлуатації вартість майна (основних засобів) стає рівною нулю.
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Слід зазначити що, раціональним строком заміни застарілого майна

на нове є термін, що значно менший, ніж строк, коли витрати на ремонт будуть

більшими ніж вартість майна.

Отже, запропонована методика оцінки вартості майна, що не приносить

доходу, базується на прийомі подвійного дисконтування: спочатку дисконту-

ються усі витрати на придбання, ремонт та експлуатацію майна протягом

періоду його функціонування на початок цього періоду. А потім, припустивши

існування необмеженої кількості таких періодів, здійснюється дисконтування

названих витрат за усіма періодами на початок першого з цих періодів.

Нехай тепер потрібно визначити вартість даного майна на початок τ-того

року його експлуатації (τ<Т). Для цього необхідно продисконтувати усі витрати

на придбання, ремонт та обслуговування майна, починаючи з τ-того року і

закінчуючи Т-тим роком (де Т – ефективний термін експлуатації даного майна):

( ) ( ) ( ) ,
1

....
1

1
1 20 

  −+
++

+
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+
+= T

T

E
C

E
C

E
CKD (1.49)

де Dτ – дисконтова на величину витрат на придбання, ремонт та обслуго-

вування майна, починаючи з τ-того року і закінчуючи Т-тим роком;

0K – шукана вартість майна на початок τ-того року;

Е – ставка дисконту.

Продисконтуємо тепер величину Dτ, припустивши існування необмеженої

кількості періодів експлуатації майна тривалістю τ:

( ) ( ) .
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(1.50)

Тоді для знаходження шуканої вартості майна на початок τ-того року

потрібно підставити у формулу (1.50) замість Dτ вираз (1.48) і прирівняти

отриману формулу до DT (де DT – значення D за формулою (1.48)

за ефективного терміну експлуатації майна). Внаслідок цього отримується

рівняння, у якому невідомим буде показник 
0K – шукана вартість майна

на початок τ-того року його експлуатації.
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Загальну схему запропонованої нами послідовності оцінки вартості майна,

що не приносить дохід, із урахуванням його зносу подано на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Послідовність оцінювання вартості майна промислових підприємств,
що не приносить дохід (із урахуванням зносу)

Джерело: згруповано автором

Створення вхідного масиву інформації оцінки вартості майна

К0 – початкова вартість майна

Сі – витрати на ремонт і утримання майна
у і-тому році його експлуатації

Е – ставка дисконту

Визначаємо дисконтова ну величину витрат на купівлю, ремонт і утримання
майна як функцію від терміну його експлуатації t:
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Визначаємо дисконтова ну величину витрат на купівлю, ремонт і утримання майна
при необмеженій кількості циклів його експлуатації тривалістю t років:
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Визначаємо ефективний термін експлуатації майна за якого Д → min

Визначаємо вартість майна на початок τ-того року 
0K

Дисконтуємо усі витрати на придбання, ремонт та утримання майна, починаючи
з τ-того року і закінчуючи Т-тим роком

(Т – ефективний термін експлуатації даного майна):
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Дисконтуємо Dτ, припустивши існування необмеженої кількості періодів

експлуатації майна тривалістю τ: t
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Прирівнюємо D’ до DT і знаходимо з отриманого рівняння шукане значення 
0K
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Розглянемо апробацію запропонованої методики оцінки вартості окремих

елементів основних засобів із урахуванням фактору зносу на прикладі ПрАТ

“НТБ”. Однією із основних складових активної частини основних виробничих

фондів ПрАТ “НТБ” є технологічна лінія по виробництву деревообробних

верстатів. Дана лінія експлуатується вже три роки і, як показує проведений

аналіз, щорічне збільшення витрат на її ремонт має лінійний характер

(табл. 1.8).
Таблиця 1.8

Інформація для розрахунку величини зносу і ринкової вартості майна ПрАТ “НТБ”
(на початок року)

№ з/п Назва показника, одиниця виміру Позначення
показника

Значення
показника

1 Чистий грошовий потік у перший рік
експлуатації, грн./рік Г1 100000

2 Щорічне збільшення витрат на ремонт, грн./рік ∆С 20000
3 Ставка дисконту Е 0,1

Джерело: згруповано автором

Значення прогнозного грошового потоку та коефіцієнтів дисконтування

протягом періоду експлуатації майна, що розглядається, наведено у табл. 1.9.
Таблиця 1.9

Значення грошового потоку і коефіцієнтів дисконтування протягом періоду
експлуатації майна ПрАТ “НТБ”

Роки експлуатації, t Грошовий потік, тис. грн.
Коефіцієнт дисконтування,

t1.1
1

1 100 0,91
2 80 0,83
3 60 0,75
4 40 0,68
5 20 0,62

Джерело: згруповано автором

Отже, ринкова вартість технологічної лінії становить:

 на початок першого року:

..24262,02068,04075,06083,08091,01001 грнтисК =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

 на початок другого року:

..16668,02075,04083,06091,0802 грнтисК =⋅+⋅+⋅+⋅=
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 на початок третього року:

..10375,02083,04091,0603 грнтисК =⋅+⋅+⋅=

 на початок четвертого року:

..5383,02091,0404 грнтисК =⋅+⋅=

 на початок п’ятого року:

..1891,0205 грнтисК =⋅=

Таким чином, як випливає з табл. 1.9 та проведених розрахунків, ринкова

вартість даної лінії з урахуванням зносу при ставці дисконту 0,1% становить

на початку четвертого року 53 тис. грн.

При визначенні залишкової вартості майна використовуються методи

нарахування амортизації за податковим та бухгалтерським обліком. Одним

із найбільш розповсюджених методів нарахування амортизації згідно

фінансового обліку є метод прямолінійного (рівномірного) нарахування

амортизації.

Повертаючись до розрахунку вартості технологічної лінії згідно даних

табл. 1.5, можна встановити, що згідно фінансового обліку, при рівномірному

нарахуванні амортизації залишкова вартість майна буде становити:

 на початок другого року ..194
5

4242 грнтис=⋅=

 на початок третього року ..145
5

3242 грнтис=⋅=

 на початок четвертого року ..97
5

2242 грнтис=⋅=

 на початок п’ятого року ..48
5

242 грнтис==

Як відомо, при визначенні податку на прибуток підприємств амортизація

нараховується щоквартально у відсотках до залишкової (балансової) вартості

основних фондів на початок відповідного кварталу.

Згідно із ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” передбачалося,

що для виробничого обладнання квартальна норма амортизації буде становити

6% замість норми амортизації 3,75%, яка діяла раніше. Однак, подальшими
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змінами до Закону було передбачено, що ставка 6% буде використовуватися

лише для нових основних фондів (машин і механізмів, придбаних після

01.01.14 р.), а для інших машин і механізмів залишиться ставка 3,75%.

У зв’язку із цим нижче було розраховано залишкову вартість обладнання

у випадку норми амортизації 3,75% у квартал (табл. 1.10) і ставкою 6%

у квартал (табл. 1.11).
Таблиця 1.10

Залишкова вартість обладнання ПрАТ “НТБ”
(норма амортизації 3,75%)

Квартали
Залишкова вартість

на початок кварталу,
тис. грн.

Амортизаційні відрахування,
тис. грн.

Залишкова вартість
на кінець кварталу,

тис. грн.
1 242,0000 9,07500 232,925
2 232,9250 8,73469 224,1903
3 224,1903 8,40714 215,7832
4 215,7832 8,09187 207,6913
5 207,6913 7,78842 199,9029
6 199,9029 7,49636 192,4065
7 192,4065 7,21524 185,1913
8 185,1913 6,94467 178,2466
9 178,2466 6,68425 171,5624
10 171,5624 6,43359 165,1288
11 165,1288 6,19233 158,9364
12 158,9364 5,96012 152,9763
13 152,9763 5,73661 147,2397
14 147,2397 5,52149 141,7182
15 141,7182 5,31443 136,4038
16 136,4038 5,11514 131,2886
17 131,2886 4,92332 126,3653
18 126,3653 4,73870 121,6266
19 121,6266 4,56100 117,0656
20 117,0656 4,38996 112,6757
21 112,6757 4,22534 108,4504

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.11

Залишкова вартість обладнання ПрАТ “НТБ”
(норма амортизації 6%)

Квартали
Залишкова вартість

на початок кварталу,
тис. грн.

Амортизаційні відрахування,
тис. грн.

Залишкова вартість
на кінець кварталу,

тис. грн.
1 2 3 4
1 242,0000 14,52000 227,4800
2 227,4800 13,64880 213,8312
3 213,8312 12,82987 201,0013
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Продовження табл. 1.11

1 2 3 4
4 201,0013 12,06008 188,9412
5 188,9412 11,33647 177,6048
6 177,6048 10,65629 166,9485
7 166,9485 10,01691 156,9316
8 156,9316 9,41589 147,5157
9 147,5157 8,85094 138,6647
10 138,6647 8,31988 130,3449
11 130,3449 7,82069 122,5242
12 122,5242 7,35145 115,1727
13 115,1727 6,91036 108,2624
14 108,2624 6,49574 101,7666
15 101,7666 6,10600 95,66062
16 95,66062 5,73964 89,92098
17 89,92098 5,39526 84,52572
18 84,52572 5,07154 79,45418
19 79,45418 4,76725 74,68693
20 74,68693 4,48122 70,20571
21 70,20571 4,21234 65,99337

Джерело: згруповано автором

На підставі проведених розрахунків можна порівняти залишкову вартість

обладнання з урахуванням зносу у випадках:

 розрахунку вартості обладнання за доходом від експлуатації;

 нарахування амортизації лінійним методом;

 нарахування амортизації згідно стандартів податкового обліку

зі ставкою 3,75% у квартал;

 нарахування амортизації згідно стандартів податкового обліку

зі ставкою 6% у квартал.

Як свідчить інформація табл. 1.12, за методом оцінки залишкової вартості

обладнання за доходом від експлуатації і за лінійним методом нарахування

амортизації на початок 6-го року залишкова вартість обладнання дорівнює

нулю, що свідчить про повну амортизацію обладнання. Щодо ж податкових

методів нарахування амортизації за ставками 3,75% і 6%, то метод нарахування

амортизації за ставкою 3,75% у квартал завищує значення залишкової вартості

майна, порівняно із методом нарахування амортизації за ставкою 6%.
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Таблиця 1.12

Показники порівняння залишкової вартості обладнання ПрАТ “НТБ”
за методами урахування зносу основного капіталу

Залишкова вартість обладнання (тис. грн.),
залежно від методу урахування зносу на початок року

Роки
За доходом

від експлуатації

Нарахування
амортизації

лінійним методом

Нарахування
амортизації

за ставкою 3,75%
у квартал

Нарахування
амортизації

за ставкою 6%
у квартал

1 242 242 242,0000 242,0000
2 166 194 207,6913 188,9412
3 103 145 178,2466 147,5157
4 53 97 152,9763 115,1727
5 18 48 131,2886 89,2098
6 0 0 112,6757 70,20571

Джерело: згруповано автором

Отже, при нарахуванні амортизації за ставкою 3,75% на початок 6-го року

залишкова вартість становить 112,68 тис. грн., що є найбільшим значенням

серед усіх, які були наведені в табл. 1.12 Таким чином, у нашому випадку

нарахування амортизації лінійним методом та з використанням методів

податкового обліку завищує залишкову вартість майна порівняно з її ринковою

величиною.

Окрім прибуткового майна на балансі ПрАТ “НТБ” знаходиться майно,

яке безпосередньо дохід не приносить, зокрема, база відпочинку. Вихідні дані,

що характеризують дане майно, подано в табл. 1.13. Це майно теж експлуатува-

лося 3 роки і використовуючи методику, подану вище, можна визначити його

вартість на початок четвертого року.
Таблиця 1.13

Показники оцінювання вартості майна ПрАТ “НТБ”

№ з/п Назва показника,
одиниця виміру

Позначення
показника

Значення
показника

1 Вартість майна, тис. грн. К 300000

2 Витрати на ремонт і експлуатацію в 1 рік, тис. грн. Вр 40000

3 Щорічне збільшення витрат на ремонт, тис. грн./рік ∆С 20000

Джерело: згруповано автором
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Підставивши дані табл. 1.13 у відповідні формули, отримуємо, що

3,33331 =′Д , 8,19782 =′Д , 8,15443 =′Д , 4,13944 =′Д , 2,13535 =′Д , 7,13376 =′Д ,

2,13617 =′Д . Так як 67 ДД ′>′ , то оптимальний строк експлуатації даного майна

буде дорівнювати 6Д ′ , і отже, на початок 7-го року ринкова вартість даного

майна дорівнюватиме 0.

Якщо ж купується майно, що відпрацювало 4 роки, то у даному випадку

це означає, що йому залишилось функціонувати ще 3 роки і, відповідно,

що за цим майном дисконтований потік витрат на купівлю, утримання та

ремонт буде становити:

.270080
12,1

120000
1,1

10000080000 +=+++= ККД

Якщо ж кількість економічних циклів експлуатації майна є необмеженою,

то дисконтований потік витрат буде становити:

.
75,01

270080

1,1
11

270080
3 −

+=






 −

+ КК

Прирівнявши цей вираз до 6Д ′ знаходимо вартість майна К на початок

четвертого року:

1337700
75,01

270080 =
−

+К
, тобто К = 64350 грн.

Таким чином, вартість бази відпочинку ПрАТ “НТБ” на початок 4-го року

експлуатації становить 64350 тис. грн.

Величина зносу основних фондів визначається одночасним впливом

багатьох чинників, які характеризують середовище підприємства і, в кінцевому

рахунку, визначають його розмір чистого грошового потоку. При цьому постає

завдання виявити взаємозв’язок між величиною чистого грошового потоку

від експлуатації певного елементу основних засобів підприємства та

залишковою вартістю цих основних засобів і рівнем їх зносу.
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Припустимо, що інвестиційний ринок знаходиться у стані рівноваги,

тобто первісна вартість основних засобів дорівнює дисконтованій величині

прогнозного чистого грошового потоку за увесь період їх експлуатації:

,
)1(1

∑
= +

=
T

t
t

t
п Е

ГВ (1.51)

де Вп – первісна вартість даного елементу основних засобів;

Гt – чистий грошовий потік (тобто сума чистого прибутку та

амортизаційних відрахувань) від експлуатації даних основних

засобів у і-тому році;

Т – кількість років ефективної експлуатації даного елементу

основних засобів.

Тоді залишкова вартість даного елементу основних засобів на початок

і-того року його експлуатації буде визначатися за такою формулою:
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де Взі – залишкова вартість даного елементу основних засобів на початок

і-того року його експлуатації.

Із всього вищевикладеного випливає, що первісну вартість основних

засобів в умовах рівноваги на інвестиційному ринку можна подати таким

чином:
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Із виразу (1.53) можна знайти формулу для визначення величини

залишкової вартості основних засобів як функції їх первісної вартості та

величини чистого грошового потоку, отриманого від їх експлуатації до даного

моменту часу:

.
)1(

)1()1( 11 ∑
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−−

+
+−+=
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іt
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tіі
пзі Е

ГЕЕВВ (1.54)

Таким чином, рівень зносу основних засобів можна оцінити,

використовуючи таку формулу:
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де Рзі – рівень зносу основних засобів на початок і-того року їх

експлуатації.

Припустимо, що даний елемент основних засобів відпрацював один рік,

принісши чистий грошовий потік у розмірі Г1. Тоді, згідно із формулою (1.55),

величина зносу основних засобів на початок другого року буде визначатися

за таким виразом:

,
)1(

)1()1( 1
1

2 ЕВГ
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ГЕЕВВЗ ппп −=
+

+++−= (1.56)

де З2 – величина зносу основних засобів на початок другого року їх

експлуатації.

Із економічної суті формули (1.56) випливає, що у випадку, коли ЕВГ п=1 ,

знос основних засобів у 1-му році експлуатації є відсутнім; при цьому

можливим є випадок від’ємної величини зносу цих основних засобів. Такий

випадок постає, якщо виконується нерівність ЕВГ п<1 , тобто чистий грошовий

потік у перший рік експлуатації основних фондів є меншим за добуток

первісної вартості основних засобів на ставку дисконту. Очевидно, що такий

випадок не є дуже типовим, але він може трапитися, якщо на початку періоду

експлуатації основних засобів прибуток від їх функціонування є досить малим

внаслідок значних поточних витрат, пов’язаних із поступовим введенням

в експлуатацію цих основних фондів.

Як випливає з виразу (1.56), зміна рівня зношення та залишкової вартості

основних засобів протягом періоду їх експлуатації суттєво залежить від тренду

чистого грошового потоку (ЧГП) від функціонування даних основних фондів

протягом цього періоду. Формалізований вигляд та параметри такого тренду

можуть суттєво відрізнятися за різними засобами праці. Проте, можна

виокремити два граничні випадки зміни ЧГП протягом терміну експлуатації

основних засобів:
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1) незмінність величини ЧГП протягом терміну експлуатації основних

засобів. За таких умов відбувається різке стрибкоподібне зменшення до нульо-

вого значення величини ЧГП наприкінці періоду експлуатації основних фондів;

2) лінійне зменшення величини ЧГП протягом терміну експлуатації основ-

них засобів. За таких умов ЧГП зменшується щороку на одну і ту ж саму величину.

У переважній більшості випадків фактичний тренд величини ЧГП протягом

терміну експлуатації основних засобів буде знаходитись між двома описаними

його граничними варіантами. За таких умов доцільно зіставити зміну залишкової

вартості основних засобів протягом періоду їх експлуатації за різними методами

нарахування амортизації та за дохідним підходом до її оцінювання (табл. 1.14).

Як випливає із даних табл. 1.14, залишкова вартість ОЗ за бухгалтерським

та податковим методом нарахування амортизації є близькою до значення

залишкової вартості ОЗ за дохідним підходом у випадку незмінності величини

ЧГП протягом терміну експлуатації цих ОЗ. Однак, враховуючи, що даний

випадок є граничним, можна зробити висновок про те, що нарахування

амортизації лінійним методом та з використанням методу податкового обліку

завищує залишкову вартість ОЗ порівняно із її ринковою величиною (особливо

у другій половині періоду їх експлуатації).
Таблиця 1.14

Зміна залишкової вартості основних засобів промислового підприємства протягом періоду
експлуатації за методами нарахування амортизації і дохідним підходом до оцінювання

вартості (річна ставка дисконту 0,1% та термін експлуатації 5 років)

Залишкова вартість даного елементу ОЗ
на початок року у % до їх первісної вартості

за дохідним підходомРоки
експлуатації

даного
елементу

ОЗ

за
бухгалтерського

методу
прямолінійного

нарахування
амортизації

за податкового
методу

нарахування
амортизації при

квартальній
нормі

амортизації 6%

при незмінній
величині ЧГП

протягом терміну
експлуатації ОЗ

при лінійному
зниженні

величини ЧГП
протягом терміну
експлуатації ОЗ

1 100,0 100,0 100,0 100,0
2 80,0 78,1 84,2 68,7
3 60,0 60,9 65,8 42,5
4 40,0 47,5 44,7 21,9
5 20,0 37,1 23,7 7,5

Джерело: згруповано автором
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Розглянемо можливість розкладання загальної величини зносу основних

засобів на окремі складові, що відповідають різним чинникам, які справляють

вплив на розмір цього зносу. При цьому такий поділ величини зносу основних

засобів повинен передбачати, насамперед, виділення у його загальній величині

розмір їх фізичного зносу та розмір морального (техніко-економічного)

старіння у грошових одиницях виміру.

Загалом основними чинниками, що впливають на величину зносу

основних засобів, є:

1) збільшення собівартості одиниці продукції, що виготовляється за допомо-

гою даних основних засобів, протягом терміну їх ефективної експлуатації;

2) зниження ціни одиниці продукції, що виготовляється за допомогою

даних основних засобів, протягом терміну їх ефективної експлуатації;

3) скорочення натуральних обсягів виробництва та реалізації продукції,

що виготовляється за допомогою даних основних засобів, протягом терміну їх

ефективної експлуатації.

Перший із перелічених чинників може відповідати як наявності тенденцій

щодо фізичного зносу основних засобів, так і бути викликаним їх моральним

старінням. Зокрема, якщо зростання собівартості одиниці продукції протягом

терміну експлуатації основних засобів викликано збільшенням витрат

на проведення робіт щодо їх ремонту та норм витрачання паливно-мастильних

та інших експлуатаційних матеріалів, то ці явища є безперечним результатом

дії фізичного зносу. Якщо ж зростання собівартості одиниці продукції протягом

терміну експлуатації основних засобів, що її виготовляють, викликано

збільшенням цін матеріальних та інших ресурсів, необхідних для виробництва

даної продукції, і таке збільшення не компенсується зростанням ціни на дану

продукцію, то це є свідченням морального старіння даної продукції і,

відповідно, основних засобів, що її виготовляють.

Що стосується другого чинника, що викликає зниження прибутковості

основних засобів та, відповідно, зумовлює їх знос, а саме – стійке зниження

ціни одиниці продукції, що виготовляється за допомогою даних основних
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засобів, протягом терміну їх ефективної експлуатації, то у переважній

більшості випадків таке зниження є наслідком морального старіння основних

засобів підприємства.

Якщо ж розглядати третій із перелічених чинників, які впливають на

величину та динаміку зносу основних засобів, тобто зниження обсягів

виробництва та реалізації продукції протягом терміну їх експлуатації, то цей

чинник, як і перший із розглянутих вище, може бути результатом дії як

фізичного зносу, так і морального старіння основних фондів. У випадку, коли

зниження натуральних обсягів виробництва продукції протягом терміну

експлуатації основних засобів викликано, наприклад, збільшенням тривалості

ремонтних робіт та зниженням потужності обладнання, то це є результатом дії

фізичного зносу основних фондів. Якщо ж існує стійка тенденція до скорочення

обсягів реалізації продукції протягом терміну експлуатації основних засобів та

зниження рівня використання виробничих потужностей внаслідок зниження

попиту на продукцію, що виготовляється за допомогою цих основних засобів,

то така тенденція є наслідком їх морального старіння.

З вищевикладеного випливає, що розкладання загальної величини зносу

основних засобів на окремі складові, що відповідають різним чинникам, які

справляють вплив на розмір цього зносу, являє собою досить складне завдання.

У зв’язку з цим розглянемо спочатку спрощений випадок, коли знос основних

засобів зумовлений дією двох чинників, а саме – збільшенням собівартості

одиниці продукції внаслідок зростання витрат на ремонт основних засобів

(тобто дією їх фізичного зносу) та зниженням ціни одиниці продукції як

результатом морального старіння цих основних фондів. При цьому обсяги

виробництва та реалізації продукції, що виготовляються за допомогою даних

основних фондів, є незмінними протягом терміну їх експлуатації. Очевидно, що

у такому випадку експлуатувати основні засоби доцільно доти, доки ціна

одиниці продукції без непрямих податків не стане рівною собівартості одиниці

продукції без урахування амортизаційних відрахувань.
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Якщо розглядати сутність зносу основних фондів, то основна його

причина полягає у тому, що по мірі їх експлуатації потенціал цих основних

засобів щодо отримання у майбутньому чистого грошового потоку

зменшується. Інакше кажучи, дисконтований розмір чистого грошового потоку

за новими основними засобами є меншим ніж за такими самими основними

засобами, що вже пропрацювали певний час. Це загалом очевидне твердження

може слугувати теоретичним підґрунтям для здійснення процедури

відокремлення величин фізичного зносу та морального старіння основних

засобів у загальній величині їх зносу.

Нехай відомими є прогнозні величини ціни одиниці та собівартості

одиниці продукції, що виготовляється за допомогою даних основних засобів,

за усі роки їх експлуатації. Тоді величина чистого грошового потоку за ними

буде визначатися за такою формулою:

,)( ОCЦГ ttt −= (1.57)

де Цt – ціна одиниці продукції без непрямих податків, що виготовляється

за допомогою даних основних засобів, у t-му році від початку

їх експлуатації;

Ct – собівартість одиниці продукції без амортизаційних відрахувань

у t-му році від початку їх експлуатації основних фондів;

О – натуральний річний обсяг виробництва продукції, що виготов-

ляється за допомогою даних основних засобів (як відмічалося

вище, на даному етапі дослідження припускаємо, що розмір

даного показника є сталим).

За таких умов первісна вартість основних засобів буде визначатися

за такою формулою:

.
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Відповідно, залишкова вартість даних основних засобів на початок і-того

року буде визначатися за такою формулою:
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Будемо вважати, що у Т+1 році ціна одиниці промислової продукції

дорівнює її собівартості, тобто ЦT+1=CT+1. У подальших розрахунках будемо

умовно припускати, що така рівність залишається і у наступних роках після

закінчення терміну експлуатації основних засобів. Тоді загальну величину

зносу основних засобів на початок і-того року можна визначити шляхом

зіставлення величини чистого грошового потоку за роками експлуатації за

новими та  за зношеними основними засобами, використовуючи таку формулу:
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Таким чином, є можливим виділити у загальній величині зносу основних

засобів його частки, що відповідають їх фізичному зносу та моральному

старінню.

Рівень фізичного зносу основних засобів у такому випадку буде

визначатися за формулою:
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де Ф
iЗ – величина фізичного зносу основних засобів на початок і-того

року їх експлуатації.

Відповідно, рівень морального старіння основних засобів обчислюється

за такою формулою:
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де M
iЗ – величина морального  старіння  основних  засобів  на початок

і-того року їх експлуатації.

Розглянемо запропонований нами підхід до оцінювання величини

фізичного та морального зношення основних засобів на прикладі даних,

які наведені у табл. 1.15.
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Таблиця 1.15

Інформація для оцінювання морального і фізичного зносу основних засобів
промислового підприємства

Значення показників за роками
експлуатації основних засобівНазва показників, одиниці виміру

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
1. Ціна одиниці продукції, що виготов-

ляється за допомогою даних основних
засобів, без непрямих податків, грн./шт. 20 18 16 14 13,5

2. Собівартість одиниці продукції без
амортизаційних відрахувань, грн./шт. 10 11 12 13 13,5

3. Натуральний річний обсяг виробництва
продукції, тис. шт. 100 100 100 100 100

4. Річна величина чистого грошового потоку
від експлуатації основних засобів, тис. грн. 1000 700 400 100 0

Джерело: згруповано автором

Як випливає з табл. 1.15, ефективним терміном експлуатації основних

засобів у даному випадку є чотири роки. Нехай річна ставка дисконту у нашому

випадку становить 0,1. Тоді ринкова величина первісної вартості основних

фондів буде становити:

..4,1856
1,1

100
1,1

400
1,1

700
1,1

1000
432 грнтисВп =+++=

Так якщо, наприклад, дані основні фонди відпрацювали один рік, то рин-

кова величина їх залишкової вартості на початок другого року буде становити:

..1,1042
1,1

100
1,1

400
1,1

700
3212 грнтисВз =++=

Отже, у даному випадку величина зносу основних засобів за перший рік

їх експлуатації становить 1856,4 – 1042,1 = 814,3 тис. грн., тобто рівень зносу

цих основних засобів на початок другого року становить 43,86%.

Використовуючи відповідні формули, знаходимо величину зносу

основних засобів на початок другого року їх експлуатації. Згідно цих формул:

 величина фізичного зносу основних засобів становить:

.;.8,282
1,1

100)135,13(
1,1

100)1213(
1,1

100)1112(
1,1

100)1011(
4322 грнтисЗ Ф =−+−+−+−=

 величина морального старіння основних засобів складає:

..5,536
1,1

100)5,1314(
1,1

100)1416(
1,1

100)1618(
1,1

100)1820(
4322 грнтисЗ М =−+−+−+−=
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Отже, розкладаємо загальну величину зносу основних засобів на початок

другого року їх експлуатації у розмірі 814,3 тис. грн. на дві складові – величину

фізичного зносу, який становить 282,8 тис. грн., та величину морального

старіння, яке складає 536,5 тис. грн. Таким чином, у нашому випадку знос

основних фондів у більшій мірі був викликаний їх моральним старінням, частка

якого у загальній величині зносу становить 65,88%.

Слід відзначити, що основна складність в оцінюванні економічних

наслідків підвищеного рівня зносу основних засобів підприємств полягає

у виділенні у загальній величині втрат підприємства внаслідок зношеності його

основних засобів, тих її частин, що зумовлені відповідно їх фізичним зносом та

моральним старінням цих основних засобів. Для вирішення даного завдання

слід побудувати відповідні економіко-математичні моделі. З цієї метою

введемо такі позначення:

Ц – поточна ціна одиниці продукції за вирахуванням непрямих податків;

С – собівартість одиниці даної продукції на даному підприємстві;

К – сукупний обсяг інвестицій у виробництво даного виду продукції;

Срф – фактична величина витрат на ремонт основних засобів, їх технічне

обслуговування та інших, що зростають із збільшенням терміну

експлуатації основних засобів, у розрахунку на одиницю продукції;

Срн – величина витрат на ремонт основних засобів, технічне

обслуговування та інших витрат, що зростають із збільшенням

терміну експлуатації основних засобів, у розрахунку на одиницю

продукції для аналогічних основних засобів, що функціонують

на найбільш технічно оснащеному підприємстві галузі;

Ср – приріст фактичної величини витрат на ремонт основних засобів, їх

технічне обслуговування та інших витрат, що зростають

із збільшенням терміну експлуатації основних засобів, у розрахунку

на одиницю продукції порівняно з величиною цих витрат

для аналогічних більш нових основних засобів (Ср = Срф – Срн);

Оф – фактичний річний натуральний обсяг виробництва продукції;
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Он – річний натуральний обсяг виробництва промислової продукції

за допомогою аналогічних більш нових основних засобів;

Епр – рівень річної прибутковості інвестицій у виробництво даного виду

продукції тим підприємством галузі, яке на даний момент часу має

найкращий рівень технічної оснащеності. Даний показник

обчислюється за такою формулою:

,
Кн

СнЦЕпр −= (1.63)

де Сн – собівартість одиниці продукції у того підприємства галузі, яке
на даний момент часу має найкращий рівень технічної
оснащеності виробництва;

Кн – питома капіталомісткість продукції у того підприємства галузі,
яке на даний момент часу має найкращий рівень технічної
оснащеності виробництва.

Тоді у випадку, якщо б рівень зносу основних засобів, що виготовляють

певну продукцію, на даному підприємстві був такий самий, як і у того

підприємства галузі, яке на теперішній момент часу має найкращий рівень

технічної оснащеності виробництва, то дане підприємство отримувало б

прибуток рівний КЕпр, а фактично воно отримує прибуток (Ц – С)Оф. Таким

чином, втрати підприємства внаслідок більш високого рівня зносу основних

засобів порівняно із підприємством, що має найвищий рівень технічної

оснащеності у галузі, складуть:

Взаг = КЕпр – (Ц – С)Оф, (1.64)

де Взаг – втрати підприємства внаслідок більш високого рівня зносу

основних засобів, порівняно із промисловим підприємством,

що має найвищий рівень технічної оснащеності у галузі.

Величину Взаг можна поділити на окремі складові за видами зносу

основних засобів. Тоді втрати даного підприємства внаслідок більш високого

рівня зносу основних засобів порівняно із підприємством, що має найвищий

рівень технічної оснащеності у галузі, складуть:

за рахунок більш високої собівартості одиниці продукції:
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Всоб = СрОф; (1.65)

 за рахунок меншої річної продуктивності основних засобів:

Впрод = (Ц – С)(Он – Оф); (1.66)

 за рахунок морального старіння основних засобів:

Вмс = КЕпр – (Ц – С + Ср)Оф. (1.67)
При цьому втрати даного підприємства внаслідок морального старіння

його основних засобів, що виготовляють даний вид продукції, можна поділити

на дві складові, а саме:

 втрати внаслідок того, що собівартість одиниці продукції на даному

підприємстві відрізняється від собівартості одиниці продукції на найбільш тех-

нічно оснащеному підприємстві. Ці втрати можна обчислити за такою формулою:

Вмсс = (Ц – Сн)Оф – (Ц – С + Ср)Оф; (1.68)
 втрати внаслідок того, що питома капіталомісткість продукції

на даному підприємстві відрізняється від питомої капіталомісткості продукції

на найбільш технічно оснащеному промисловому підприємстві. Ці втрати

можна обчислити за такою формулою:

Вмск = КЕпр – (Ц – Сн)Оф. (1.69)
Послідовність оцінювання втрат підприємства внаслідок підвищеного

рівня зносу основних засобів, порівняно із тим, що вже найбільш технічно

оснащене у галузі, схематично зображено на рис. 1.8. При цьому ілюструємо

послідовність використання запропонованого вище підходу на прикладі,

базуючись на даних наведених у табл. 1.16.

На підставі даних табл. 1.16 обраховуємо приріст фактичної величини

витрат на ремонт основних засобів, їх технічне обслуговування та інших витрат,

що зростають із збільшенням терміну експлуатації основних засобів, у розрахунку

на одиницю продукції порівняно із величиною цих витрат для аналогічних більш

нових основних засобів (Ср = 1 –0,5 = 0,5 грн./шт.), а також обчислюємо рівень

річної прибутковості інвестицій у виробництво продукції тим підприємством, яке

на даний момент часу має найкращий рівень технічної оснащеності

.24,0
5,4

9,810





 =−=прE
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Таблиця 1.16

Інформаційна база для оцінювання втрат промислового підприємства унаслідок
зносу основних засобів

Назви показників Одиниці
виміру

Значення
показників

1. Поточна ціна одиниці продукції певного виду, яку виготовляє
підприємство, за вирахуванням непрямих податків грн./шт. 10

2. Собівартість одиниці даної продукції на даному підприємстві грн./шт. 9,5
3. Сукупний обсяг інвестицій, вкладений даним підприємством

у виробництво даного виду продукції грн./шт. 500
4. Фактична величина витрат на ремонт основних засобів, їх

технічне обслуговування та інших витрат, що зростають
із збільшенням терміну експлуатації основних засобів,
у розрахунку на одиницю продукції грн./шт. 1,0

5. Величина витрат на ремонт основних засобів, їх технічне
обслуговування та інших витрат, що зростають із збільшенням
терміну експлуатації основних засобів, у розрахунку на
одиницю продукції для аналогічних основних засобів, що
функціонують на найбільш технічно оснащеному підприємстві
галузі грн./шт. 0,5

6. Фактичний річний натуральний обсяг виробництва даного
виду продукції даним підприємством грн./шт. 100

7. Річний натуральний обсяг виробництва даного виду продукції
за допомогою аналогічних більш нових основних засобів грн./шт. 120

8. Собівартість одиниці продукції у того підприємства галузі, яке
на даний момент часу має найкращий рівень технічної
оснащеності виробництва грн./шт. 8,9

9. Питома капіталомісткість продукції у того підприємства
галузі, яке на даний момент часу має найкращий рівень
технічної оснащеності виробництва – 4,5

Джерело: згруповано автором
Відповідно тоді загальна величина втрат підприємства внаслідок

підвищення зносу основних засобів, порівняно із найбільш технічно оснащеним

підприємством у галузі, буде становити

Взаг = КЕпр – (Ц – С)Оф = 5000,24 – (10 – 9,5)100= 70 тис. грн., у т.ч.:

 за рахунок більш високої собівартості одиниці продукції:

Всоб = 0,5⋅100 =50 тис. грн.;

 за рахунок меншої річної продуктивності основних засобів:

Впрод = (10 – 9,5)(120 – 100) = 10 тис. грн.;

 за рахунок морального старіння основних засобів:

Вмс = 500⋅0,24 – (10 – 9,5 +0,5)100 = 10 тис. грн.
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Рис. 1.8. Послідовність оцінювання втрат промислового підприємства унаслідок
підвищеного рівня зносу основних засобів

Джерело: згруповано автором

Збір вхідної інформації за кожним видом продукції,
яку виготовляє підприємство

Інформація, що характеризує
дане підприємство:

Ц – поточна ціна одиниці продукції певного виду,
яку виготовляє підприємство, за вирахуванням
непрямих податків;
С – собівартість одиниці даної продукції на даному
підприємстві;
К – сукупний обсяг інвестицій, вкладений даним
підприємством у виробництво даного виду
продукції;
Срф – фактична величина витрат на ремонт
основних засобів, їх технічне обслуговування та
інших витрат, що зростають із збільшенням терміну
експлуатації основних засобів, у розрахунку на
одиницю продукції;
Оф – фактичний річний натуральний обсяг
виробництва даного виду продукції даним
підприємством.

Інформація, що характеризує найбільш
технічно оснащене підприємство галузі:

Срн – величина витрат на ремонт основних
засобів, їх технічне обслуговування та інших
витрат, що зростають із збільшенням терміну
експлуатації основних засобів, у розрахунку
на одиницю продукції;
Срн – величина витрат на ремонт основних
засобів, їх технічне обслуговування та інших
витрат, що зростають із збільшенням терміну
експлуатації основних засобів, у розрахунку
на одиницю продукції;
Сн – собівартість одиниці продукції у того
підприємства;
Кн – питома капіталомісткість продукції.

Розрахунок рівня річної прибутковості інвестицій у виробництво даного виду продукції
тим підприємством галузі, яке на даний момент часу має найкращий рівень технічної оснащеності:

Епр = (Ц – Сн)/Кн

Розрахунок приросту фактичної величини витрат на ремонт основних засобів, їх технічне
обслуговування та інших витрат, що зростають із збільшенням терміну експлуатації

основних засобів, у розрахунку на одиницю продукції порівняно із величиною цих витрат
для аналогічних більш нових основних засобів (Ср = Срф – Срн)

Розрахунок втрат підприємства внаслідок зносу його основних засобів

Фізичного зносу Морального старіння

Внаслідок
підвищення витрат
на експлуатацію
основних засобів:

Всоб = СрОф

Внаслідок
зменшення річної
продуктивності
основних засобів:

Впрод = (Ц – С)(Он – Оф)

Внаслідок більш
високої
собівартості
одиниці продукції:

Вмсс = (Ц – Сн)Оф –
(Ц – С + Ср)Оф

Внаслідок більш
високої
капіталомісткості
продукції:

Вмск = КЕпр – (Ц – Сн)Оф
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Важливе значення має розробка послідовності обґрунтування доцільності

оновлення основних засобів промислового підприємства. Запропоновану схему

такої послідовності подано на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Послідовність обґрунтування економічної доцільності оновлення основних засобів
промислового підприємства

Джерело: згруповано автором

Реалізація запропонованої послідовності процесу обґрунтування доціль-

ності оновлення основних засобів машинобудівних підприємств у практиці

діяльності дозволить здійснити науково обґрунтований вибір найкращих

напрямів та засобів такого оновлення.

Обчислення за кожним елементом основних засобів поточної та прогнозної величини
чистого грошового потоку (суми прибутку та амортизаційних відрахувань)

та поділ основних засобів підприємства на дві групи

Основні засоби, за якими чистий
грошовий потік від їх експлуатації є
від’ємним або наближається до нуля

Основні засоби, за якими
чистий грошовий потік від їх експлуатації

є додатнім

Обґрунтування вибору найкращої
форми оновлення основних засобів

Капіта-
льний

ремонт

Заміна Модернізація

Збір інформації про техніко-економічні
показники експлуатації нових
аналогічних основних засобів

Обґрун-
тування

доцільності
ремонту чи
модернізації

Обґрунтування
доцільності

заміни

Оцінка прибутковості заходів
щодо оновлення основних засобів

Заміна основних
засобів на нові

Вибуття
з експлуатації

без заміни

Зіставлення чистої теперішньої
вартості проекту придбання

нових основних засобів
із теперішньою вартістю доходу
від експлуатації старих основних

засобів та прийняття рішення
про доцільність їх заміни

Розробка програми оновлення основних засобів підприємства
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1.3. Причини і наслідки знецінення основного капіталу промислового
сектора економіки України

Наявність на підприємстві одночасно різних видів основних засобів, що

характеризуються відповідно різним рівнем їх зносу, вимагає здійснення певної

усередненої оцінки рівня цього зносу за усіма основними фондами

підприємства загалом. Така оцінка дозволяє зокрема виявити загальну картину

рівня зносу усієї сукупності основних засобів певного підприємства та

з’ясувати наскільки цей рівень зносу впливає на ефективність діяльності даного

підприємства. Однак, сама по собі усереднена оцінка рівня зносу усієї

сукупності основних засобів підприємства, навіть за умови, що рівень зносу

при цьому оцінювався за ринковою вартістю, не може надати відповідь

на питання про те, наскільки небезпечним для ефективного функціонування

підприємства є той чи інший рівень зносу його основних фондів. Для обґрунто-

ваної відповіді на таке питання необхідним є проведення додаткового

дослідження.

Очевидно, що існує певний рівень зносу основних засобів, який можна

вважати катастрофічним для майбутнього функціонування підприємства. Однак

точне формулювання поняття “катастрофічний рівень зносу основних засобів”

потребує введення у розгляд певних обмежень та припущень, які стосуються

трьох основних позицій, а саме:

1. Можливостей підприємства у майбутньому забезпечувати обсяги

отриманих результатів від своєї операційної діяльності (зокрема, виручки від

реалізації продукції та прибутку) на рівні, принаймні, не нижчому за існуючий.

2. Можливостей підприємства функціонувати необмежений проміжок часу.

3. Можливостей підприємства забезпечувати відтворення своїх основних

засобів з метою досягнення перших двох вимог до майбутніх параметрів

діяльності підприємства виключно за рахунок власних джерел коштів, тобто

не використовуючи додаткові кошти, отримані у вигляді позик чи внесків

у збільшення статутного капіталу підприємства.
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У випадку, якщо існуючий рівень зносу основних засобів не є настільки

великим, щоб при наявних внутрішніх можливостях підприємства стосовно

здійснення простого відтворення його основних фондів не забезпечити

виконання трьох основних перелічених вище вимог, то такий рівень зносу

апріорі не буде катастрофічним, хоча за певного розміру він може викликати

занепокоєння у власників та менеджерів підприємства. У зв’язку з цим

необхідно також ввести та кількісно охарактеризувати поняття нормального

(припустимого) рівня зносу основних засобів підприємства. Якщо ж хоча б

одна з трьох вище перелічених вимог для певного підприємства не виконується,

то рівень зносу основних засобів даного підприємства не можна вважати

задовільним.

З вищевикладених міркувань випливає, що у контексті поставленої

проблеми виникає необхідність вирішення таких основних завдань:

1. Розробка методичних засад визначення міри зносу основних засобів

підприємства, за якої рівень цього зносу відноситься до нормального чи

катастрофічного.

2. Визначення впливу рівня зносу основних засобів підприємства

на механізм та результати оцінювання його вартості як цілісного майнового

комплексу з використанням методу капіталізації його доходу.

3. Формування організаційно-економічних механізмів, які б дозволили

підприємству своєчасно уникати рівня зносу його основних засобів, що

перевищує нормальну (припустиму) його величину.

Таким чином, ми будемо виділяти два основних види зносу основних

засобів за його рівнем, а саме:

 нормальний (припустимий), за якого підприємство може забезпечувати

просте відтворення основних засобів, використовуючи лише майбутній потік

амортизаційних відрахувань на їх реновацію;

 катастрофічний, за якого підприємство не зможе здійснити навіть

просте відтворення своїх основних засобів, використовуючи майбутні потоки

свого прибутку та амортизаційних відрахувань.
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Відповідно можна виділити такі похідні рівні зносу основних засобів

підприємства:

 низький, величина якого не перевищує нормальний (припустимий)

рівень зносу;

 середній, величина якого перевищує нормальний (припустимий)

рівень, але є меншою від катастрофічного рівня зносу основних засобів;

 високий, величина якого дорівнює або перевищує катастрофічний

рівень зносу.

Залежно від того, яким є рівень зносу основних засобів підприємства на

даний момент часу (низьким, середнім чи високим) дії підприємства щодо

нормалізації рівня зносу його основних фондів повинні бути різними (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Заходи щодо забезпечення нормального рівня зносу
основних засобів промислових підприємств

Джерело: згруповано автором

Рівень зносу основних засобів підприємства

Низький Середній Високий

Підприємство для
забезпечення
простого
відтворення
основних засобів
може
використовувати
лише
амортизаційні
відрахування
на їх реновацію

Щоб забезпечити
принаймні просте
відтворення,
підприємство
повинне окрім
амортизаційних
відрахувань
використовувати
частину
майбутнього
прибутку з метою
реалізації заходів
щодо оновлення
своїх основних
фондів

Підприємство повинне
інтенсифікувати процес
вкладання власних
джерел коштів в
оновлення свого
виробничого апарату
(у цьому випадку рівень
зносу с часом
нормалізується за
рахунок виведення
з експлуатації
застарілих основних
фондів, але простого
відтворення їх досягти
не вдасться)

Підприємство
повинно крім
власних джерел
коштів залучити
також і зовнішні
джерела з метою
фінансування
широко-
масштабної
програми
технічного
переозброєння
виробництва

Заходи щодо забезпечення нормального (припустимого) рівня зносу
основних засобів підприємства
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Якщо рівень зносу є низьким, то підприємство для забезпечення простого

відтворення його основних засобів може використовувати лише свої амортиза-

ційні відрахування. Якщо ж рівень зносу є середнім, то у цьому випадку під-

приємство, щоб забезпечити принаймні просте відтворення свого виробничого

потенціалу, повинне окрім амортизаційних відрахувань використовувати

частину свого майбутнього прибутку з метою реалізації заходів щодо оновлен-

ня своїх основних фондів, і завдання полягає у тому, щоб визначити величину

цієї частини прибутку та її зміну у часі. Якщо ж рівень зносу є високим, то

у підприємства є два варіанти дій: або інтенсифікувати процес вкладання

власних джерел коштів в оновлення свого виробничого апарату (у цьому

випадку рівень зносу с часом нормалізується за рахунок виведення з експлуа-

тації застарілих основних фондів, але простого відтворення їх досягти

не вдасться) або окрім власних джерел коштів залучити також і зовнішні

джерела (зокрема, банківський кредит та додаткові внески у статутний капітал

підприємства) з метою фінансування широкомасштабної програми оновлення

основних засобів.

З метою визначення параметрів катастрофічного зносу основних засобів

необхідно передусім встановити яким чином рівень цього зносу обчислюється

у конкретному випадку. При цьому можливими є два найпоширеніші випадки:

1) визначення рівня зносу основних засобів за їх ринковою вартістю

(як відношення ринкової величини зносу до ринкової первісної вартості

основних засобів підприємства);

2) визначення рівня зносу основних засобів за фактичною величиною

часу їх експлуатації (як відношення фактично відпрацьованого часу

від моменту часу введення у експлуатацію до тривалості ефективного

функціонування).

Розглянемо спочатку перший випадок вимірювання рівня зносу основних

засобів, дослідивши випадок окремого елементу основних засобів підприємства

з подальшою екстраполяцією отриманих результатів на усю сукупність основ-

них засобів. Для цього введемо такі позначення: Вп – первісна вартість основ-
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них засобів підприємства; Взі – залишкова вартість основних засобів підпри-

ємства, що відпрацювали і років; Е – ставка дисконту (річна у частках одиниці).

Підприємство встигне нагромадити необхідну суму грошових коштів

із метою своєчасної заміни елементу основних засобів за рахунок чистого

грошового потоку від його експлуатації протягом часу, що залишився

до припинення його функціонування, якщо буде виконуватися така умова:

Взі(1+Е)Т-і = Вп, (1.70)

де Т – ефективний термін експлуатації основних засобів підприємства.

Так як рівень зносу за ринковою вартістю Рз визначається за формулою:

Рзі = 1 – Взі/Вп, (1.71)

де Рзі – рівень зносу даного елементу основних засобів, що пропрацював

і років, за його ринковою вартістю, то величина катастрофічного

рівня зносу основних засобів підприємства згідно з формулою

(1.70) буде визначатися за виразом:

Ркі = 1 – Взі/Вп = 1 – (1+Е)Т-і, (1.72)

де Ркі – величина катастрофічного рівня зносу основних засобів, тобто

такого рівня його зносу, перевищення якого не дає можливості

нагромадити необхідну суму коштів для своєчасної заміни цього

елементу за рахунок чистого грошового потоку від його експлуа-

тації протягом років, які йому залишилося функціонувати.

У термінах економіко-математичного аналізу формулу (1.72) можна

подати таким чином:

Ркі = 1 – е(Т-і)Е, (1.73)

де е – основа натуральних логарифмів.

Якщо позначити кількість років, які залишилося відпрацювати основним

засобам Тз (тобто Тз = Т–і), то можна встановити також такі залежності, які

випливають безпосередньо із виразу (1.73):

Е = (1/Тз) Ln (1/(1-Ркі)); (1.74)

Тз = (1/Е) Ln (1/(1-Ркі)), (1.75)

де Ln – позначка натурального логарифму.
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Кількісну ілюстрацію залежностей (1.72) – (1.74) наведено відповідно

у табл. 1.17-1.19. Як випливає з даних, наведених у цих таблицях, у загальному

випадку не існує константної величини катастрофічного рівня зносу основних

засобів підприємства, тобто навіть при дуже високому рівні їх зносу, наприклад

90%, за певних умов цей рівень зносу не буде катастрофічним (для цього Тз

та Е повинні бути достатньо великими).
Таблиця 1.17

Катастрофічний рівень зносу основних засобів промислового підприємства
(залежно від ставки дисконту (Е) і залишку тривалості часу

використання основного капіталу (Тз))
Тз,
р.

Е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,05 0,0488 0,0952 0,1393 0,1813 0,2212 0,2592 0,2953 0,3297 0,3624 0,3935
0,06 0,0582 0,1131 0,1647 0,2134 0,2592 0,3023 0,3430 0,3812 0,4173 0,4512
0,07 0,0676 0,1306 0,1894 0,2442 0,2953 0,3430 0,3874 0,4288 0,4674 0,5034
0,08 0,0769 0,1479 0,2134 0,2739 0,3297 0,3812 0,4288 0,4727 0,5132 0,5507
0,09 0,0861 0,1647 0,2366 0,3023 0,3624 0,4173 0,4674 0,5132 0,5551 0,5934
0,10 0,0952 0,1813 0,2592 0,3297 0,3935 0,4512 0,5034 0,5507 0,5934 0,6321
0,11 0,1042 0,1975 0,2811 0,3560 0,4231 0,4831 0,5370 0,5852 0,6284 0,6671
0,12 0,1131 0,2134 0,3023 0,3812 0,4512 0,5132 0,5683 0,6171 0,6604 0,6988
0,13 0,1219 0,2289 0,3229 0,4055 0,4780 0,5416 0,5975 0,6465 0,6896 0,7275
0,14 0,1306 0,2442 0,3430 0,4288 0,5034 0,5683 0,6247 0,6737 0,7163 0,7534
0,15 0,1393 0,2592 0,3624 0,4512 0,5276 0,5934 0,6501 0,6988 0,7408 0,7769
0,16 0,1479 0,2739 0,3812 0,4727 0,5507 0,6171 0,6737 0,7220 0,7631 0,7981
0,17 0,1563 0,2882 0,3995 0,4934 0,5726 0,6394 0,6958 0,7433 0,7835 0,8173
0,18 0,1647 0,3023 0,4173 0,5132 0,5934 0,6604 0,7163 0,7631 0,8021 0,8347
0,19 0,1730 0,3161 0,4345 0,5323 0,6133 0,6802 0,7355 0,7813 0,8191 0,8504
0,20 0,1813 0,3297 0,4512 0,5507 0,6321 0,6988 0,7534 0,7981 0,8347 0,8647
0,21 0,1894 0,3430 0,4674 0,5683 0,6501 0,7163 0,7701 0,8136 0,8489 0,8775
0,22 0,1975 0,3560 0,4831 0,5852 0,6671 0,7329 0,7856 0,8280 0,8619 0,8892
0,23 0,2055 0,3687 0,4984 0,6015 0,6834 0,7484 0,8001 0,8412 0,8738 0,8997
0,24 0,2134 0,3812 0,5132 0,6171 0,6988 0,7631 0,8136 0,8534 0,8847 0,9093
0,25 0,2212 0,3935 0,5276 0,6321 0,7135 0,7769 0,8262 0,8647 0,8946 0,9179

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.18

Ставки дисконту для досягнення катастрофічного рівня зносу основних засобів
промислового підприємства (залежно від рівня зносу (Рк) і Тз)

Тз,
р.

Рк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,50 0,6931 0,3466 0,2310 0,1733 0,1386 0,1155 0,0990 0,0866 0,0770 0,0693
0,53 0,7550 0,3775 0,2517 0,1888 0,1510 0,1258 0,1079 0,0944 0,0839 0,0755
0,55 0,7985 0,3993 0,2662 0,1996 0,1597 0,1331 0,1141 0,0998 0,0887 0,0799
0,58 0,8675 0,4338 0,2892 0,2169 0,1735 0,1446 0,1239 0,1084 0,0964 0,0868
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Продовження табл. 1.18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,60 0,9163 0,4581 0,3054 0,2291 0,1833 0,1527 0,1309 0,1145 0,1018 0,0916
0,63 0,9943 0,4971 0,3314 0,2486 0,1989 0,1657 0,1420 0,1243 0,1105 0,0994
0,65 1,0498 0,5249 0,3499 0,2625 0,2100 0,1750 0,1500 0,1312 0,1166 0,1050
0,68 1,1394 0,5697 0,3798 0,2849 0,2279 0,1899 0,1628 0,1424 0,1266 0,1139
0,70 1,2040 0,6020 0,4013 0,3010 0,2408 0,2007 0,1720 0,1505 0,1338 0,1204
0,73 1,3093 0,6547 0,4364 0,3273 0,2619 0,2182 0,1870 0,1637 0,1455 0,1309
0,75 1,3863 0,6931 0,4621 0,3466 0,2773 0,2310 0,1980 0,1733 0,1540 0,1386
0,78 1,5141 0,7571 0,5047 0,3785 0,3028 0,2524 0,2163 0,1893 0,1682 0,1514
0,80 1,6094 0,8047 0,5365 0,4024 0,3219 0,2682 0,2299 0,2012 0,1788 0,1609
0,83 1,7720 0,8860 0,5907 0,4430 0,3544 0,2953 0,2531 0,2215 0,1969 0,1772
0,85 1,8971 0,9486 0,6324 0,4743 0,3794 0,3162 0,2710 0,2371 0,2108 0,1897
0,88 2,1203 1,0601 0,7068 0,5301 0,4241 0,3534 0,3029 0,2650 0,2356 0,2120
0,90 2,3026 1,1513 0,7675 0,5756 0,4605 0,3838 0,3289 0,2878 0,2558 0,2303
0,93 2,6593 1,3296 0,8864 0,6648 0,5319 0,4432 0,3799 0,3324 0,2955 0,2659
0,95 2,9957 1,4979 0,9986 0,7489 0,5991 0,4993 0,4280 0,3745 0,3329 0,2996
0,98 3,9120 1,9560 1,3040 0,9780 0,7824 0,6520 0,5589 0,4890 0,4347 0,3912

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.19

Час функціонування основних засобів промислового підприємства, за якого досягається
катастрофічний рівень зносу основного капіталу

(залежно від рівня Рк і Е)

Е
Рк

0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,50 13,86 9,90 7,70 6,30 5,33 4,62 4,08 3,65 3,30 3,01
0,53 15,10 10,79 8,39 6,86 5,81 5,03 4,44 3,97 3,60 3,28
0,55 15,97 11,41 8,87 7,26 6,14 5,32 4,70 4,20 3,80 3,47
0,58 17,35 12,39 9,64 7,89 6,67 5,78 5,10 4,57 4,13 3,77
0,60 18,33 13,09 10,18 8,33 7,05 6,11 5,39 4,82 4,36 3,98
0,63 19,89 14,20 11,05 9,04 7,65 6,63 5,85 5,23 4,73 4,32
0,65 21,00 15,00 11,66 9,54 8,08 7,00 6,18 5,53 5,00 4,56
0,68 22,79 16,28 12,66 10,36 8,76 7,60 6,70 6,00 5,43 4,95
0,70 24,08 17,20 13,38 10,95 9,26 8,03 7,08 6,34 5,73 5,23
0,73 26,19 18,70 14,55 11,90 10,07 8,73 7,70 6,89 6,23 5,69
0,75 27,73 19,80 15,40 12,60 10,66 9,24 8,15 7,30 6,60 6,03
0,78 30,28 21,63 16,82 13,76 11,65 10,09 8,91 7,97 7,21 6,58
0,80 32,19 22,99 17,88 14,63 12,38 10,73 9,47 8,47 7,66 7,00
0,83 35,44 25,31 19,69 16,11 13,63 11,81 10,42 9,33 8,44 7,70
0,85 37,94 27,10 21,08 17,25 14,59 12,65 11,16 9,98 9,03 8,25
0,88 42,41 30,29 23,56 19,28 16,31 14,14 12,47 11,16 10,10 9,22
0,90 46,05 32,89 25,58 20,93 17,71 15,35 13,54 12,12 10,96 10,01
0,93 53,19 37,99 29,55 24,18 20,46 17,73 15,64 14,00 12,66 11,56
0,95 59,91 42,80 33,29 27,23 23,04 19,97 17,62 15,77 14,27 13,02
0,98 78,24 55,89 43,47 35,56 30,09 26,08 23,01 20,59 18,63 17,01

Джерело: згруповано автором
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Слід відзначити, що рівень катастрофічного зносу основних засобів

суттєво залежить від того, як розподіляється величина чистого грошового

потоку від експлуатації даного елементу основних засобів протягом терміну

його експлуатації. Характеристика такого розподілу може бути суттєво різною

для різних видів елементів основних засобів. Дослідимо такий частковий

випадок такого розподілу, коли перші Т років чистий грошовий потік

від експлуатації даного елементу основних засобів становить а, а протягом

наступних V років – в. Тоді, як показали результати проведеного дослідження,

для того, щоб на кінець останнього року першого з цих двох періодів, рівень

зносу основних засобів був не менший за Рз, але не був катастрофічним,

достатньо, щоб виконувалися такі умови:

а > ((в/(1-Рз))еЕТ/(еЕ⋅Т-1), (1.76)

V> (1/Е)Ln(1 + (а/в)(1 – е-ЕТ) + е-ЕТ). (1.77)

Нехай, наприклад, Т = 8 років, Е = 0,15, в = 10 тис. грн./рік. Визначимо

параметри а та V, за яких рівень зносу даного елементу основних засобів на

кінець періоду отримання чистого грошового потоку в розмірі а був не меншим

за 0,9, однак не буде при цьому катастрофічним відповідно до поданого вище

тлумачення цього терміну. Так, підставивши вихідну інформацію у вирази

(1.76) та (1.77), отримуємо, що а = 149,5 тис. грн./рік, V = 17 років. Цей приклад

ще раз ілюструє той факт, що не існує певної апріорі визначеної величини рівня

критичного зносу основних засобів підприємства. Так, при даній тенденції до

зміни величини чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів

протягом періоду їх функціонування навіть рівень зносу, що наближається до

одиниці, теоретично може бути некатастрофічним, якщо існує ще досить багато

часу ефективного функціонування даного елементу основних засобів, навіть

якщо чистий грошовий потік за роками цього періоду буде не дуже значним.

Розповсюдимо тепер отримані результати щодо обчислення катастро-

фічного рівня зносу окремого елементу основних засобів підприємства на

випадок усієї сукупності основних засобів промислового підприємства. З цією

метою введемо такі позначення: Вп(j) – первісна вартість основних засобів
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підприємства, яким залишилося відпрацювати j років до завершення функціо-

нування; Взс – сукупна залишкова вартість усіх основних засобів підприємства.

Тоді знос основних засобів підприємства не буде катастрофічним, якщо

буде виконуватися така умова:

Взс > ∑
+ jЕ

jВп
)1(
)( . (1.78)

Якщо позначити rj частку основних засобів, яким залишилося

відпрацювати j років у загальній величині первісної вартості основних засобів

підприємства, то нерівність (1.78) можна подати у такому вигляді:

Взс > Впс∑
+ j

j

Е

r

)1(
, (1.79)

де Впс – сумарна первісна вартість основних засобів підприємства, грн.

Рівень катастрофічного зносу за сукупністю основних засобів підпри-

ємства буде відповідати такій нерівності:

Ркс > 1 – ∑
+ j

j

Е

r

)1(
, (1.80)

де Ркс – рівень катастрофічного зносу основного капіталу за сукупністю

основних засобів підприємства.

Перейдемо тепер від випадку оцінки зносу основних засобів за їх

ринковою вартістю до проведення оцінки зносу за тривалістю експлуатації

основних засобів і розглянемо окремий елемент цих основних засобів. Нехай Тз

– кількість років, які залишилося пропрацювати даному елементу, а Т –

загальна кількість років його ефективної експлуатації. При цьому слід

відзначити, що у даному випадку визначення умови, за якої зносу основних

засобів підприємства стає критичним, суттєво залежить від того, як змінюється

величина чистого грошового потоку протягом періоду експлуатації основних

засобів. Найбільш сприятливим при цьому є випадок, коли величина цього

потоку протягом періоду експлуатації даного елементу основних засобів

залишається незмінною і перетворюється на нуль (або стає від’ємною) відразу

по закінченню цього періоду. Очевидно, що цей випадок характеризує граничну
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ситуацію і, отже, отримана на підставі розгляду даного випадку умова катастро-

фічності рівня зносу підприємства теж буде граничною, тобто ми отримуємо

максимальну межу величини катастрофічного рівня зносу певного елементу

основних засобів підприємства. Дана межа повинна задовольняти таку умову:

ЧГП(1- 1/еЕТ)/Е = ЧГП(еЕТз – 1)/Е, (1.81)

або

1- 1/еЕТ = еЕТз, (1.82)

де ЧГП – річна величина чистого грошового потоку від експлуатації

основних засобів, грн.

Із виразу (1.82) отримуємо таку формулу:

Рзм = Тз/Т = (1/ЕТ) Ln (2 - 1/еЕТ), (1.83)

де Рзм – максимальна (верхня) межа катастрофічного рівня зносу

основних засобів підприємства.

Кількісну ілюстрацію залежності (1.83) подано у табл. 1.20.
Таблиця 1.20

Залежність верхньої межі катастрофічного носу основних засобів
промислового підприємства (залежно від Тз і Е)

Тз,
р.

Е
5 8 10 13 15 20 25 30 35 40

0,05 0,98 0,81 0,78 0,72 0,64 0,57 0,48 0,38 0,26 0,12
0,06 0,90 0,78 0,71 0,66 0,59 0,52 0,44 0,35 0,24 0,11
0,07 0,80 0,70 0,64 0,59 0,52 0,47 0,39 0,31 0,22 0,10
0,08 0,65 0,57 0,52 0,48 0,42 0,38 0,32 0,25 0,18 0,08
0,09 0,50 0,44 0,40 0,37 0,33 0,29 0,25 0,20 0,14 0,06
0,10 0,38 0,33 0,30 0,28 0,25 0,22 0,19 0,15 0,10 0,05
0,11 0,30 0,26 0,23 0,22 0,19 0,17 0,15 0,12 0,08 0,04
0,12 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,07 0,03
0,13 0,21 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,03
0,14 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,07 0,05 0,02
0,15 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,07 0,05 0,02
0,16 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,02
0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02
0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04 0,02
0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04 0,02
0,20 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04 0,02
0,21 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04 0,02
0,22 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04 0,02
0,23 0,14 0,13 0,11 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02
0,24 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04 0,02
0,25 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,02

Джерело: згруповано автором
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Таким чином, як свідчить табл. 1.20, максимальна (верхня) межа

величини катастрофічного рівня зносу певного елементу основних засобів

підприємства зменшується із збільшенням ставки дисконту та зростанням

терміну експлуатації цього елементу. При цьому, як і у випадку оцінки зносу за

ринковою вартістю основних засобів, у випадку оцінки рівня зносу за часом

експлуатації основних фондів не існує константи граничної величини

катастрофічного рівня їх зносу.

Очевидно, що підприємство, яке прагне розвиватися або принаймні не

скорочувати обсяг свого виробничого потенціалу, зацікавлене у тому, щоб

за будь-яких умов не досягнути критичного рівня зносу своїх основних засобів.

Із цією метою воно повинно здійснювати обґрунтовану амортизаційну політику

та враховувати необхідність періодичного оновлення своїх основних засобів

при проведенні розподілу свого прибутку на нагромадження та споживання.

У зв’язку із введенням у роботі поняття катастрофічного зносу основних

засобів закономірно постає питання: чи можна наперед сказати, що певний

рівень зношення основних фондів є катастрофічним чи ні? Так, наприклад, чи є

рівень зношення 30% апріорі некатастрофічним, а 60% – катастрофічним?

Нижче покажемо, що існує можливість встановити нижню оцінку

величини катастрофічного зносу основних засобів промислового підприємства.

При цьому будемо опиратися на наступні гіпотези.

Гіпотеза №1. Оцінка вартості основних засобів здійснюється за дохідним

підходом, тобто шляхом дисконтування величини чистого грошового потоку

(суми прибутку та амортизаційних відрахувань) від експлуатації цих основних

засобів. За таких умов первісна вартість даного елементу основних засобів буде

визначатися за такою формулою:
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де Вп – первісна вартість даних основних засобів, грн.;

Гі – чистий грошовий потік від експлуатації даних основних засобів

у і-тому році, грн.;
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Е – ставка дисконту, %;

Т – кількість років ефективної експлуатації основних засобів.

Відповідно залишкова вартість основних фондів, які пропрацювали Н

років і яким залишилося фактично функціонувати Р=Т-Н років, буде

визначатися за такою формулою:
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де Взр – залишкова вартість даних основних засобів, яким залишилося

працювати Р років, грн.

Таким чином, рівень придатності та рівень зношення основних засобів,

яким залишилося працювати Р років, будуть визначатися за такими формулами:

,
Вп
ВзрРпр= (1.86)

Вп
ВзрРпрРзр −=−= 11 , (1.87)

де Рпр, Рзр – відповідно рівень придатності та рівень зношення

основних засобів, яким залишилося працювати Р років.

Гіпотеза №2. Чистий грошовий потік за роками експлуатації основних

засобів є величиною не зростаючою (у процесі експлуатації основних засобів

річний чистий грошовий потік від їхнього функціонування не збільшується,

порівняно із попередніми роками).

Обидва вище перелічених припущення видаються достатньо реалістичними.

Окрім того, що для більшості із основних фондів (тим більш, в середньому

за підприємством) термін їх експлуатації перевищує 10 років, а ставка дисконту є

не меншою від 0,1 у рік. Тоді справедливим є таке твердження: яким би не був

тренд чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів, у випадку,

коли термін експлуатації перевищує 10 років, а ставка дисконту є не меншою від

0,1% у рік, величина їх катастрофічного зношення завжди перевищує 38% (тобто

рівень зношення менший 38% не буде катастрофічним). Для доведення цього

основного твердження сформулюємо та доведемо наступні допоміжні.
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Твердження №1. Яким би не був реальний тренд чистого грошового

потоку від експлуатації основних засобів, термін їх корисного функціонування

та ставка дисконту, рівень придатності основних засобів, що визначається

за формулою (1.88), відповідає такій нерівності:
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Так, нехай Г1, Г2, …, ГТ – річна величина чистого грошового потоку

від експлуатації основних засобів за весь період їх експлуатації. Тоді завжди

можна привести даний ануїтет до рівномірного, тобто підібрати такий річний

розмір чистого грошового потоку Гв, за якого буде виконуватися така умова:
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Нехай ГН+1, ГН+2, …, ГТ – річна величина чистого грошового потоку

від експлуатації основних засобів за весь період, який їх залишилося

експлуатувати. Тоді завжди можна привести даний ануїтет до рівномірного,

тобто підібрати такий річний розмір чистого грошового потоку Гр, за якого

буде виконуватися така умова:
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З припущення №2 випливає, що РВ ГГ ≥ , тобто 1/ ≤ВР ГГ . Тоді

величина коефіцієнта придатності основних фондів буде відповідати таким

виразам:
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Таким чином, гіпотезу №1 вважаємо доведеною.
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Твердження №2. Яким би не був реальний тренд чистого грошового

потоку від експлуатації основних засобів, термін їх корисного функціонування

та ставка дисконту, катастрофічний рівень придатності основних засобів

промислового підприємства, який співвідноситься з катастрофічним рівнем

їх зносу відповідає такій нерівності:

РЕ
Рпрк

)1(
1

+
< . (1.92)

де Рпрк – катастрофічний рівень придатності основних засобів.

Нехай ГН+1, ГН+2, …, ГТ – річна величина чистого грошового потоку від

експлуатації основних засобів за весь період, який їх залишилося експлуа-

тувати. Очевидно, що рівень придатності основних засобів буде катастро-

фічним, якщо цей потік, нагромаджений за ставкою дисконту Е на кінець

періоду експлуатації цих основних фондів, буде меншим ніж їх первісна

вартість. Однак, процедуру цього нагромадження (компаундування) можна

провести по іншому: спочатку продисконтувати потік ГН+1, ГН+2, …, ГТ

на початок Н+1 року (а результатом цього дисконтування буде залишкова

вартість даних основних засобів Взр), а потім усю цю дисконтовану величину

разом нагромадити на кінець періоду експлуатації основних фондів). Тоді

рівень придатності основних засобів буде катастрофічним, якщо буде

виконуватися така умова:

,)1( ВпЕВзр Р <+⋅ (1.93)

або
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Таким чином, гіпотезу №2 також вважаємо доведеною. Тепер,

озброївшись доведеними допоміжними твердженнями, можна перейти

до доведення основного твердження. Зокрема, із нерівності (1.94) випливає, що:
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Із іншої сторони, справедлива нерівність (1.96), тобто коли виконується

така умова, як:
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Об’єднаємо нерівності (1.96) та (1.97) у наступний ланцюг:
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Із ланцюга (1.98) отримуємо таку нерівність:
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Розглянемо праву частину нерівності (1.100) як функцію від ТЕ)1( + .

Така функція є монотонно спадаючою. Мінімальне значення правої частини

нерівності (1.100) набере, якщо ТЕ)1( + прямує до нескінченності. У цьому

випадку значення правої частини нерівності (1.100) буде становити:
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У випадку, коли термін експлуатації основних засобів перевищує

10 років, а ставка дисконту є не меншою 0,1% у рік, мінімальне значення

такого виразу, як ТЕ)1( + буде становити 2,59374. Тоді права частина

нерівності (1,98) становитиме 0,619.
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Отже, яким би чином ми б не комбінували значення ставки дисконту Е

(за умови, що вона становить не менше 0,1 в рік) та терміну експлуатації

основних засобів Т (за умови, що він перевищує 10 років), права частина

нерівності (1,98) буде меншою від 0,619. Звідси випливає, що катастрофічний

рівень придатності основних засобів повинен бути меншим величини 0,619,

а катастрофічний рівень зношення основних засобів повинен перевищувати

0,381. Таким чином, основну гіпотезу вважаємо доведеною.

Слід відзначити, що для більшості підприємств середній термін

експлуатації їх основних засобів перевищує 20 років. За таких умов права

частина нерівності (1,98) не буде перевищувати 0,54 і, отже, рівень зношення

основних засобів, що не перевищує 46%, не буде катастрофічним.

Оновлення основних засобів промислового підприємства може

здійснюватися у різних формах, зокрема, шляхом заміни застарілих основних

фондів на нові, проведення їх капітального ремонту та модернізації. При цьому

важливе значення має вибір найкращої форми оновлення основних засобів

із урахуванням технічного стану кожного їх елементу, а також іншої

інформації, яка повинна містити відомості про:

 прогнозні витрати підприємства, пов’язані із здійсненням капітального

ремонту кожного елементу його основних засобів;

 вартість придбання нових основних засобів;

 прогнозні витрати підприємства, пов’язані з модернізацією кожного

елементу його основних засобів;

 сподівані техніко-економічні показники експлуатації кожного елементу

основних засобів після здійснення відповідно їх заміни, капітального ремонту

та модернізації (зокрема, показники собівартості та ціни промислової продукції,

що виготовляється за допомогою цих основних засобів, натуральних обсягів її

виготовлення, сподіваної тривалості експлуатації основних засобів тощо).

При цьому важливе значення має обґрунтування критерію вибору

найкращої форми оновлення основних засобів підприємства із декількох

альтернативних (заміна, капітальний ремонт, модернізація тощо). На сьогодні
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одним із найбільш застосовуваних на практиці критеріїв такого вибору є

використання мінімуму питомих приведених витрат на виробництво одиниці

продукції за різних форм оновлення основних фондів. Більш точним та

узагальнюючим критерієм вибору найкращої форми оновлення основних

засобів підприємства вважається максимум чистої теперішньої вартості

сподіваного доходу (чистого грошового потоку) від експлуатації основних

засобів, однак використання даного критерію потребує здійснення прогнозних

оцінок величини цього доходу протягом усіх періодів функціонування

основних фондів, що не завжди можна виконати з припустимим рівнем

точності (табл. 1.21).
Таблиця 1.21

Порівняльна характеристика базових критеріїв вибору оптимальної форми відтворення
основних засобів промислових підприємств

Назви критеріальних
показників

Сутність вибору
найкращого рішення

згідно критерію

Переваги
застосування

Недоліки і труднощі
застосування

1. Питомі
приведені
витрати на
виробництво
одиниці
продукції

Найкращим
варіантом є той,
за якого питомі
приведені витрати є
мінімальними

Простота
розрахунку,
відносна легкість
отримання
необхідних даних
для розрахунку

Не враховує зміну
значень показників
протягом періоду
експлуатації
основних засобів та
термін їх
експлуатації

2. Чиста теперішня
вартість
майбутнього
чистого
грошового
потоку від
реалізації
проекту
оновлення
основних засобів

Найкращим
варіантом є той,
за яким чиста
теперішня вартість є
максимальною

Враховує усі
чинники, що
впливають на
ефективність
реалізації проекту,
зокрема розмір
чистого грошового
потоку за усіма
періодами реалізації
проекту

Важкість збирання
та неточність
прогнозної
інформації про
сподіваний розмір
чистого грошового
потоку за усіма
періодами реалізації
проекту

Джерело: згруповано автором

У нашому випадку пропонуємо використовувати критерій обґрунтування

вибору форми оновлення основних засобів підприємства, який займає у певній

мірі проміжне значення відносно тих двох критеріїв, характеристику яких

подано у табл. 1.21, тобто запропонованому критерію притаманні більшість

переваг та невластиві більшість недоліків цих двох критеріїв.
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Запропонований критерій базується на методі капіталізації доходу, який

застосовується при оцінці вартості майна і передбачає здійснення такої оцінки

за формулою [92]:

Ек
ДВм = , (1.102)

де Вм – вартість майна за методом капіталізації доходу від його

експлуатації;

Д – середньорічний дохід від експлуатації даного майна (чистий

грошовий потік від експлуатації майна – сума прибутку та

амортизаційних відрахувань);

Ек – ставка капіталізації для майна, яка обчислюється за такою

формулою:

Ек = Е + Нв, (1.103)

де Е – ставка дисконту для даного виду майна.

Нв – норма відшкодування капіталу (це така мінімальна прибутко-

вість майна, за якої протягом терміну його експлуатації

забезпечується отримання необхідної величини доходу, яка

у сумі дорівнює розміру інвестицій у придбання майна).

Таким чином, норма відшкодування капіталу, що міститься у формулі

(1.101) за своїм економічним змістом відповідає нормі амортизації. При

оцінюванні майна найчастіше в якості норми відшкодування капіталу

приймають норму амортизації, яка обчислюється за допомогою використання

актуарного методу, що передбачає застосування такої формули:

,
1)1( −+

= ТА Е
ЕЕ (1.104)

де AE – норма амортизації основних засобів;

Т – термін ефективної експлуатації основних засобів.
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Введемо поняття модифікованих питомих приведених витрат на вироб-

ництво продукції за певним варіантом оновлення основних засобів, при обчис-

ленні яких норма амортизаційних відрахувань розраховується за формулою:

)( Аіііі ЕЕкСППВ ++= , (1.105)

де ППВі – середня протягом терміну експлуатації основних фондів

величина модифікованих питомих приведених витрат на

виробництво продукції за допомогою даних основних засобів

за і-тим варіантом їх відтворення;

Сі – собівартість одиниці продукції без амортизації за і-тим

варіантом оновлення основних засобів;

кі – питома капіталомісткість продукції за і-тим варіантом

оновлення основних засобів;

iAE – норма амортизації основних засобів за і-тим варіантом їх

відтворення (згідно із актуарним методом нарахування

амортизаційних нарахувань).

Тоді величина чистої капіталізованої вартості чистого грошового потоку

від експлуатації основних засобів за і-тим варіантом їх відтворення як критерій

вибору найкращої форми оновлення цих основних засобів може бути обчислена

таким чином:

max,)()()( →
+

−=
+

−−−=−
+

−=
Аі

iі

Аі

Аі

Аі
і ЕЕ

ОППВЦ
ЕЕ

КіЕКіЕОіСаіЦКі
ЕЕ

ОіСаіЦКВ (1.106)

де КВі – чиста капіталізована вартість чистого грошового потоку від

експлуатації основних засобів за і-тим варіантом їх відтворення;

Ц – середня ціна одиниці продукції, яка виробляється за допомо-

гою даних основних засобів;

Саі – собівартість одиниці продукції без врахування амортизаційних

відрахувань за і-тим варіантом відтворення основних засобів;

Кі – потрібні інвестиції у реалізацію і-того варіанту відтворення

основних засобів;
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ППВі – середня величина модифікованих питомих приведених витрат

на виробництво продукції за допомогою даних основних

засобів за і-тим варіантом їх відтворення;

Оі – середній натуральний обсяг виробництва продукції за допомо-

гою даних основних засобів за і-тим варіантом їх відтворення.

Отже, запропонований критерій оптимальності вибору форми відтворення

основних засобів промислового підприємства передбачає вибір такого варіанту

цього відтворення, за якого досягається максимум чистої капіталізованої

вартості чистого грошового потоку від експлуатації даних основних засобів.

Розглядаючи капітальний ремонт як одну з форм основних засобів,

необхідно серед іншого вирішити дві основні задачі: визначити оптимальну

тривалість міжремонтного циклу та встановити раціональний розмір витрат,

пов’язаних із здійсненням капітального ремонту. Дані задачі є взаємопов’яза-

ними і тому їх вирішення повинно здійснюватися одночасно, використовуючи

при цьому прогнозну інформацію про сподівані результати експлуатації

основних засобів внаслідок проведення їх капітального ремонту.

Слід відзначити, що капітальний ремонт основних засобів у тій чи іншій

мірі спрямований на покращення технічного стану діючих основних засобів,

зокрема зниження рівня їх зносу. Інакше кажучи, проведення капітального

ремонту засобів праці дозволяє частково відновити їх технічний рівень,

наприклад привести його до рівня, яким основні засоби характеризувалися

кілька років тому. Очевидно, що чим меншим є рівень зносу основних засобів,

до якого власники підприємства прагнуть повернути поточний технічний стан

внаслідок проведення капітального ремонту основних засобів, тим більшими

будуть витрати на ремонт. При цьому для вирішення завдання щодо

раціональної організації ремонтних робіт на підприємстві необхідно володіти

масивом прогнозної інформації про розмір витрат на проведення капітального

ремонту у кожному періоді (році) експлуатації певного елементу основних

засобів, за яких ці основні засоби зможуть перейти до технічного стану

кожного з попередніх періодів (років). Отримання такої інформації можна
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здійснити, зокрема, на підставі аналізу даних про фактично понесені витрати

на проведення капітального ремонту подібних елементів основних засобів

у попередніх періодів (із урахуванням інфляції) з використанням за необхід-

ності методів екстраполяції та інтерполяції.

Для оцінки ефективності витрат, пов’язаних із проведенням капітального

ремонту основних засобів, важливе значення має інформація про прогнозний

розмір чистого грошового потоку від експлуатації протягом усіх періодів

(років) ефективного функціонування. Очевидно, що завдяки проведенню

капітального ремонту основні засоби до технічного стану одного з попередніх

періодів (років), тим самим досягається можливість повернення їх до відповід-

ного прогнозного чистого грошового потоку, початок отримання якого

відповідає попередньому періоду часу.

Введемо позначення показників, що становлять масив вхідної інформації,

необхідної для визначення оптимальної тривалості міжремонтних циклів:

Гі – чистий грошовий потік від експлуатації даного елементу основних

засобів у t-му році від моменту його експлуатації; Те – ефективний термін

експлуатації даних основних засобів; Е – ставка дисконту; Вр(i, j) – витрати

на капітальний ремонт основних засобів в кінці i-того року, за яких ці основні

засоби повертаються до їх технічного рівня станом на початку j-го року

з моменту введення в експлуатацію (j< i).

Тепер необхідно обчислити теперішню вартість чистого грошового

потоку на початок кожного року періоду експлуатації основних засобів та

визначити величину економічного ефекту від проведення їх капітального

ремонту за усіх можливих комбінацій параметрів j та i (рис. 1.11).

Слід відзначити, що при розрахунку такого ефекту слід враховувати,

з одного боку, можливість збільшення величини теперішньої вартості чистого

грошового потоку внаслідок проведення капітального ремонту основних

засобів, а з іншого боку – наявність певних витрат, пов’язаних із проведенням

ремонтних робіт.
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Рис. 1.11. Технологія оптимізації тривалості міжремонтних циклів
у промислових підприємств

Джерело: згруповано автором

Блок вхідної (прогнозованої) інформації:
Гt – чистий грошовий потік від експлуатації даного елементу основних засобів у t-му році;
Т – термін експлуатації основних засобів;
Е – ставка дисконту.

Блок розрахункових та оцінюючих показників:
ТВ(ί) – теперішня вартість чистого грошового потоку на початок і-го року;
Вр(ί, ј) – витрати на проведення капітального ремонту в кінці і-го року,за яких основні засоби

переходять до технічного стану на початок ј-го року

ί = 1

Оцінка економічного ефекту від проведення капітального ремонту основних засобів:
ε (і, ј) = ТВ(ј) - Вр(і, ј) - ТВ(і); (ј ≤ і)

Розрахунок дисконтної величини економічного ефекту
від проведення капітального ремонту:

εд(і, ј) = ε(і, ј)/(1+Е)і

і > Т і = і + 1

Міжремонтний цикл Тц = 1

Визначення моменту проведення ремонту, за якого εД є максимальною εДмах

Розрахунок дисконтованого потоку εДмах:
ε'Д = εДмах / (Е (1+Е) Тц)

Тц > Т Тц = Тц + 1

Вибір тривалості міжремонтного циклу, за якого ε'Д  є максимальним та відновних
витрат на проведення капітального ремонту основних засобів
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При цьому збільшення величини теперішньої вартості чистого грошового

потоку внаслідок проведення капітального ремонту основних засобів буде

визначатися як різниця між значенням теперішньої вартості чистого грошового

потоку за ними на початок періоду експлуатації основних засобів, до якого

повернеться їх технічний рівень внаслідок проведення ремонту, та значенням

чистої теперішньої вартості грошового потоку на початок року проведення

ремонту за умови, що цей ремонт не буде відбуватися до закінчення періоду

функціонування даних основних засобів.

Із урахуванням перелічених міркувань формула для розрахунку

економічного ефекту від капітального ремонту основних засобів підприємства

набуде такого вигляду:

( ) ( ) ( ) ( ),,, iТВjiВjТВji р −−= (1.107)

де ( )ji, – економічний ефект від проведення капітального

ремонту основних засобів наприкінці i-го року, за

якого повертаються до технічного рівня станом на

початку j-го року;

( )jТВ , ( )iТВ – теперішня вартість майбутнього чистого грошового

потоку внаслідок експлуатації даних основних засобів

на початок відповідно ј-того та і-го року від моменту

введення їх в експлуатацію.

На подальшому етапі вирішення завдання щодо вибору оптимального

терміну проведення капітального ремонту основних засобів підприємства на

підставі розрахунку економічного ефекту від проведення капітального ремонту

основних засобів підприємства за усіх можливих комбінацій параметрів j та і

потрібно здійснити коригування отриманих результатів із урахуванням фактору

часу. Так, Якщо прийняти за момент часу, на який здійснюється дисконтування,

початок 1-го року експлуатації основних засобів, то треба врахувати проміжок

часу від цього моменту до моменту, коли утворюється економічний ефект,

що розраховується за формулою (1.107).
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Якщо припустити, що кількість міжремонтних циклів є необмеженою, то

формула для розрахунку теперішньої вартості чистого грошового потоку

від експлуатації основних засобів буде мати такий вигляд:
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(1.108)

де ),( jіТВ – величина теперішньої вартості ЧГП від експлуатації

основних засобів за умови необмеженої кількості

міжремонтних циклів;
0
іТВ – теперішня вартість ЧГП від моменту початку експлуатації

основних засобів до моменту проведення першого

капітального ремонту.

Таким чином, формулу (1.108) можна розглядати як математичний вираз

критерію оптимізації тривалості міжремонтного циклу для певного елементу

основних засобів.  При цьому тривалість міжремонтного циклу, тобто різниця

і-j, буде оптимальною за умови, що вираз (1.108) набирає максимально

можливого значення. Знаходження такого максимуму можна здійснити

методом перебору усіх можливих комбінацій параметрів j та і з урахуванням

умови j < i.

Проілюструємо запропонований підхід до визначення оптимальної трива-

лості міжремонтного циклу на прикладі, вихідні дані за яким наведено

у табл. 1.22 та 1.23. На підставі даних із табл. 1.23 обчислюємо величину

теперішньої вартості майбутнього грошового потоку від експлуатації даних

основних засобів залежно від фактичної кількості відпрацьованих ними років

станом на початок наступного року (табл. 1.24).

Тепер, використовуючи формулу (1.108), обчислюємо економічний ефект

від проведення капітального ремонту основних засобів наприкінці i-го року,

за якого ці основні засоби повертаються до технічного рівня станом на початок

j-го року. Відповідні дані подаємо у табл. 1.24.
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Таблиця 1.22

Інформаційна база для розрахунку оптимальної тривалості міжремонтного циклу основних
засобів у промислових підприємств

№ з/п Назва показника, одиниця виміру Значення
показника

1 Чистий грошовий потік в перший рік експлуатації основних
засобів, грн./рік 10000

2 Щорічне зменшення величини чистого грошового потоку, грн./рік 2000
3 Ставка дисконту 0,1
4 Ефективний термін експлуатації основних засобів, років 5

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.23

Витрати на капітальні ремонти основних засобів промислових підприємств у кінці i-го року,
за яких набувають технічного рівня станом на початок j-го року, тис. грн.

j         і 1 2 3 4 5
1 9,1 10,4 11,9 18,8 25,9
2 - 7,3 10,2 17,5 22,6
3 - - 9,8 16,7 21,2
4 - - - 8,4 11,2
5 - - - - 7,6

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.24

Теперішня вартість майбутнього грошового потоку від експлуатації основних засобів
промислових підприємств (залежно від поточного фактичного часу експлуатації)

станом на початок наступного року

Значення показників залежно
від кількості відпрацьованих років
станом на початок наступного року

Назва показників,
одиниці виміру

1 2 3 4 5
1. Коефіцієнти дисконтування

при ставці дисконту Е=0,1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62
2. Величина теперішньої вартості

майбутнього грошового потоку
від експлуатації основних засобів,
тис. грн. 24,2 16,62 10,28 5,30 1,82

Джерело: згруповано автором

На подальшому етапі розв’язання задачі визначення оптимальної

тривалості міжремонтного циклу даних основних засобів, використовуючи

формулу (1.108), проводимо обчислення величини теперішньої вартості

чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів за умови

необмеженої кількості міжремонтних циклів. При цьому дисконтування
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здійснюється на початок періоду експлуатації даних основних засобів.

Відповідні дані подаємо у табл. 1.25-1.26.
Таблиця 1.25

Показники економічного ефекту від капітального ремонту основних засобів
промислових підприємств наприкінці i-го року, за якого набувають технічного рівня

станом на початку j-го року

j       і 1 2 3 4 5
1 -1,1 3,52 7,00 0,10 -1,70
2 - -0,96 1,12 -2,70 -5,98
3 - - -4,82 -8,24 -10,92
4 - - - -1,42 -9,38
5 - - - - -5,78

Джерело: згруповано автором

Таблиця 1.26

Показники теперішньої вартості чистого грошового потоку
від експлуатації основних засобів промислових підприємств

(за умови не обмеженості міжремонтних циклів унаслідок капітальних ремонтів),
за якого набувають технічного рівня станом на початку j-го року

j  і 1 2 3 4 5
1 22,82 26,17 29,55 25,08 22,31
2 - 22,76 25,69 21,89 19,45
3 - - 20,62 17,59 16,09
4 - - - 23,47 17,43
5 - - - - 19,27

Джерело: згруповано автором

Як випливає із даних табл. 1.26, для значної кількості варіантів капіталь-

ного ремонту основних засобів його проведення є економічно недоцільним,

оскільки величина економічного ефекту є від’ємною. Що стосується найкра-

щого варіанту проведення капітального ремонту, то за критерієм максимуму

економічного ефекту від їхнього проведення таким варіантом є здійснення

ремонту наприкінці третього року з доведенням технічного стану цих основних

засобів до рівня початку першого року їхньої експлуатації. Такий же висновок

отримується і при використання більш точнішого критерію визначення

оптимальної тривалості міжремонтного циклу – максимуму теперішньої

вартості чистого грошового потоку від експлуатації засобів за умови

необмеженої кількості міжремонтних циклів. При цьому значення даного

критеріального показника становить 29,55 тис. грн.
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Отже, оптимальна тривалість міжремонтного циклу становить три роки:

наприкінці третього року експлуатації основних засобів доцільно здійснити їх

капітальний ремонт, довівши їх до початкового (первісного) рівня. У подаль-

шому цей цикл повинен повторюватися доти, доки здійснення капітального

ремонту стане недоцільним, що може відбутися, зокрема, внаслідок появи

нових більш ефективних основних засобів, що виготовляють таку саму

(подібну) продукцію. При цьому оптимальний розмір витрат на проведення

капітального ремонту у даному випадку буде становити 11,9 тис. грн.

на початок кожного міжремонтного циклу.

Розглянутий алгоритм оптимізації тривалості міжремонтних циклів

основних засобів стосувався випадку, коли планування часових та вартісних

параметрів проведення ремонтних робіт здійснювалося на початку періоду

експлуатації певного елементу основних засобів підприємства. Однак можлива

(і достатньо поширена) ситуація, за якої дану задачу слід розв’язати для

випадку основних засобів, що вже пропрацювали певний проміжок часу.

При цьому може статися, що промислове підприємство забарилося

із проведенням капітального ремонту, тобто фактичний термін експлуатації

основних засобів перевищив оптимальний момент часу, за якого потрібно було

б провести їх капітальний ремонт. У цьому випадку завдання визначення

значення оптимальної тривалості міжремонтних циклів основних засобів

ускладнюється і для її вирішення доцільно застосовувати методи динамічного

програмування. Для цього необхідно дотримуватися такої послідовності дій:

1) обчислити економічний ефект капітального ремонту основних засобів

у поточний момент часу за усіх можливих варіантів підвищення їх технічного

рівня, наприклад початку кожного року експлуатації основних засобів, що

передують поточному року;

2) для кожного з таких альтернативних варіантів розрахувати рік

здійснення третього капітального ремонту основних засобів, за якого

досягається максимум теперішньої вартості чистого грошового потоку від

експлуатації цих основних засобів за умови, що кількість усіх інших
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міжремонтних циклів є необмеженою, а їх тривалість є однаковою та дорівнює

тривалості проміжку часу між другим та третім капітальними ремонтами;

3) прийнявши за базовий період часу рік третього капітального ремонту

повторюється розрахунок перших двох етапів. Якщо при цьому оптимальний

рік проведення четвертого капітального ремонту не перевищує рік проведення

другого, результати, отримані на другому етапі приймаються як остаточні.

Якщо ж умова не виконується, то розрахунок повторюється доти, доки

розрахунковий рік проведення певного ремонту не перевищить рік проведення

другого після цього ремонту основних засобів. На певному етапі це повинно

відбутися, так як роки експлуатації основних фондів являють собою

послідовність натуральних чисел, серед яких завжди є найменше, до якого

можна дістатися за кінцеву кількість відповідних ітерацій.

Як випливає з вищевикладеного задача оптимальної організації капіталь-

ного ремонту на підприємстві є досить складною, а її розв’язок потребує

використання відповідного математичного апарату. При цьому слід відзначити,

що при формуванні алгоритму її розв’язання припускалося, що зміна чистого

грошового від експлуатації основних засобів залежить лише від рівня зносу.

Інакше кажучи, величина чистого грошового потоку, наприклад, у перший рік

експлуатації нових основних засобів буде такою ж самою, як і його величина

через декілька років, якщо внаслідок проведення їх капітального ремонту

технічний стан основних засобів було доведено до початкового (первісного)

стану. Таке припущення є цілком прийнятним у випадку, коли основні

чинники, які справляють вплив на зміну величини чистого грошового потоку

від експлуатації основних засобів, мають ендогенний характер (наприклад,

зниження розміру потоку зумовлено збільшенням щорічних витрат підпри-

ємства на утримання та поточний ремонт основних засобів по мірі зростання

рівня їх зносу). Якщо ж розглядати екзогенні чинники, які можуть впливати на

зміну величини чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів

(наприклад, збільшення цін на матеріальні ресурси та падіння цін чи обсягів

попиту на продукцію, яка виготовляється за допомогою основних засобів),
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то у випадку такого впливу умова зміни чистого грошового від експлуатації

основних засобів виключно внаслідок зростання рівня їх зносу виконуватися

не буде. Загалом, у цьому випадку кількість міжремонтних циклів повинна

бути скінченою.

Однак, вище перелічені міркування досить суттєво не вплинуть на

отримані результати щодо визначення оптимальної тривалості міжремонтних

циклів основних засобів. Це пов’язано із тим, що величина критеріального

показника визначається розміром чистого грошового потоку у перші роки

експлуатації основних засобів, у той час як грошові потоки, які отримуються

у віддалених проміжках часу (при достатньо великій ставці дисконту)

на величину цього критеріального показника суттєво не впливають. внаслідок

цього у розрахунках можна обмежитися плановим періодом часу у 10-20 років.

Протягом цього періоду часу урахування екзогенних чинників, що визначають

розмір чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів, можна

здійснити, вводячи коригувальні коефіцієнти до нього.

Провівши оцінку сподіваних значень фінансових результатів від

експлуатації основних засобів, що відповідають оптимальній організації

капітального ремонту, можна здійснити вибір найкращої форми відтворення

основних фондів з таких двох – заміна на нові та капітальний ремонт.

При цьому заміна основних засобів на нові буде доцільною за умови

виконання наступної нерівності:

,ТВрКнТВн >− (1.109)

де ТВн – теперішня вартість чистого грошового потоку від експлуатації

нових основних засобів, грн.;

Кн – вартість нових основних засобів, грн.;

ТВр – теперішня вартість чистого грошового у потоку у випадку

періодичного капітального ремонту основних засобів

(вона приймається рівною максимально можливій величині

критеріального показника (1.109)).
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При розрахунку показників ТВн та ТВр можна використати і спрощений

підхід. Останній базується на використанні індексу результативності проведе-

ння капітального ремонту. Даний індекс можна обчислити за такою формулою:

,
0ТВ

ТВрІрр = (1.110)

де Ірр – індекс результативності проведення капітального ремонту

певного елементу основних засобів підприємства;

ТВ0 – теперішня вартість чистого грошового потоку у випадку, коли

капітальні ремонти даного елементу основних засобів протягом

періоду функціонування не проводяться.

Якщо зробити припущення про те, що значення індексу результативності

проведення капітального ремонту на прогнозний період приблизно дорівнює

його середньому значенню у попередні періоди, то це значення можна

використати при оцінці майбутніх економічних наслідків виконання ремонтних

робіт на підприємстві. При цьому слід відзначити, що величина ТВн у формулі

(1.109) також повинна бути скорегована із урахуванням згаданого індексу.

Отже, вибір оптимальної форми оновлення основних засобів

підприємства повинен базуватися на порівнянні економічних наслідків вибору

на підставі інформації про техніко-економічні показники експлуатації

відповідних елементів основних засобів.

Слід відзначити, що формування і реалізація будь-яких програм

технічного переозброєння машинобудівного підприємства повинно перед-

бачати реалізацію певної послідовності дій. На першому етапі процесу

розробки плану технічного переозброєння здійснюється аналіз техніко-

економічного і організаційного рівня виробництва, технічного рівня та якості

продукції, що виготовляється. Для цього використовується розгорнута система

показників, основні з яких подано вище у табл. 1.27.

Розрахунок значень перелічених показників із наступним аналізом

динаміки та порівнянням їх значень із нормативами, а також значеннями цих

показників на передових промислових підприємствах слугує відправним
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пунктом прийняття попереднього рішення щодо доцільності здійснення

технічного переозброєння підприємства.

На другому етапі розробки плану технічного переозброєння підприємства

вивчається, наприклад, різна патентна інформація, науково-технічні розробки,

вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі виробництва, раціоналізаторські

пропозиції працівників підприємства з метою визначення напрямків, масштабів

та глибини робіт щодо технічного переозброєння в цілому, його цехів,

виробництв і ділянок.

На третьому етапі процесу розробки програми технічного переозброєння,

використовуючи попередньо розроблені матеріали, намічається комплекс

заходів щодо удосконалення техніки, технології і організації виробництва,

раціоналізації робочих місць за цехами та ділянками, здійснюється обговорення

цих заходів у трудових колективах, на зборах акціонерів підприємства.

У випадку, коли проект технічного переозброєння підприємства

передбачає великий обсяг заходів, то, як засвідчує передовий вітчизняний та

зарубіжний досвід, доцільним є створення на підприємстві програмних відділів,

що являють собою структурні підрозділи, яким передаються функціональні

повноваження генеральної дирекції щодо управління розробкою і реалізацією

великих проектів технічного переозброєння виробництва.

При складанні плану реконструкції та технічного переозброєння

доцільним є виділення декількох підпрограм, по кожній із яких повинне

здійснюватися оцінка економічної ефективності її реалізації. Проведення такої

оцінки становить зміст четвертого етапу розробки плану технічного

переозброєння підприємства.

На цьому етапі проведення робіт також здійснюється підрахунок

основних узагальнюючих показників, які потрібні для розрахунку економічної

ефективності реалізації кожної із підпрограм проекту оновлення ОВФ

підприємства, а саме: повної собівартості одиниці промислової продукції, що

буде вироблятися після технічного переозброєння та необхідних капітальних

вкладень у реалізацію такої підпрограми (здійснення заходу).
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Розрахувавши заходи названих показників за кожним із запланованих

заходів щодо технічного переозброєння промислового підприємства, можна

провести оцінку економічної ефективності їх реалізації за такою формулою

[126]:

,)( 100

дод
рек К

ССВE −= (1.111)

де Ет.п. – економічна ефективність певного заходу з реконструкцією та

технічного переозброєння виробництва (коефіцієнт

ефективності);

С0, С1 – собівартість одиниці продукції (до і після технічного

переозброєння);

Во – річний обсяг виробництва у натуральних одиницях виміру;

Кдод – величина капітальних вкладень в оновлення основних

виробничих фондів промислового підприємства (за мінусом

вартості реалізації основних засобів, які ліквідовані).

Якщо деякі із заходів технічного переозброєння виробництва мають

декілька варіантів реалізації що відрізняються плановим обсягом виробництва,

сподіваного собівартістю одиниці продукції та розміром додаткових інвестицій,

то спочатку слід виявити найкращий варіант реалізації певного заходу,

використавши для цього значення критерію мінімуму питомих приведених

витрат, а вже після того провести оцінку ефективності варіанту за формулою

(1.107).

Для того, щоби остаточно вирішити чи є запланований захід щодо

оновлення ОВФ ефективним, необхідно порівняти розрахунковий коефіцієнт

ефективності із нормативною її величиною, яку в умовах ринкової економіки

слід приймати на рівні не нижчому від прогнозної ставки депозитного відсотка

комерційних банків.

Слід зазначити, що формула (1.107) є справедливою у випадках, коли

обсяг виготовленої продукції до і після технічного переозброєння є незмінним.

Якщо ж його проведення викличе зміну обсягу виробництва певного виду
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продукції, то оцінку ефективності заходів щодо оновлення виробництва, слід

здійснювати за такою формулою:

;)()( 0011

дод
рек К

ВCyBCyE −−−= (1.112)

де Ц – ціна одиниці промислової продукції, грн.;

В1 – річний обсяг виробництва даного виду продукції у натуральних

одиницях виміру після здійснення заходу щодо технічного

переозброєння підприємства.

Після того, як буде здійснена оцінка економічної ефективності кожної

із підпрограм технічного переозброєння підприємства, слід відмовитися

від тих підпрограм, які виявилися неефективними та розглядати лише решту

заходів.

Наведену вище послідовність складання плану технічного переозброєння

можна конкретизувати на прикладі виявлення потреби у заміні та модернізації

застарілого технологічного обладнання, що знаходиться в експлуатації. Можна

подати таку послідовність виявлення даної потреби:

 складання картотеки машин і обладнання;

 виявлення морально застарілого та фізично зношеного обладнання та

складання переліку обладнання, яке потребує заміни та модернізації;

 відбір нових зразків та розробка схем модернізації обладнання;

 розрахунок ефективності заміни і модернізації обладнання;

 визначення потреби в обладнанні на підставі техніко-економічного

аналізу та розрахунків ефективності;

 складання завдань щодо заміни морально застарілого та фізично

зношеного обладнання.

На п’ятому етапі процесу складання програми технічного переозброєння

виробництва здійснюються розрахунок потреби в усіх видах виробничих

ресурсів, потрібних для реалізації програми. Так як потреба у будь-якому виді

ресурсів, як правило, зводиться до потреби у грошових засобах, то визначаль-

ним на даному етапі є розрахунок сумарної потреби у капітальних вкладеннях
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для виконання плану технічного переозброєння підприємства. На цьому етапі

здійснюються і розрахунок покриття потреб у грошових коштах за видами

джерел фінансування. До останніх належать наступні:

 власний капітал (прибуток) підприємства;

 амортизаційні відрахування на реновацію засобів праці підприємства;

 асигнування із державного та місцевого бюджетів;

 кошти від випуску підприємств цінних паперів (акцій, облігацій);

 позичкові кошти.

У випадку неможливості повного задоволення потреби в інвестиціях

задля реалізації програми технічного переозброєння слід обрати найбільш

ефективні заходи (підпрограми) з цієї програми та за необхідністю (коли

в наслідок нестачі коштів фінансування будуть здійснюватись на протязі

тривалого періоду) визначити раціональну черговість реалізації запланованих

заходів. У першому наближені здійснення раціоналізації черговості реалізації

заходів щодо оновлення активної частини ОВФ підприємства відбувається

шляхом реалізації у першу чергу найбільш прибуткових підпрограм.

Згідно запропонованої послідовності на шостому етапі складання проекту

технічного переозброєння здійснюється розробка календарного графіку реалі-

зації заходів щодо оновлення виробничого потенціалу виробництва. Даний

графік обов’язково повинен враховувати раціональну черговість реалізації цих

заходів, визначену на попередньому етапі складання програми технічного

переозброєння.

На останньому етапі складання проекту технічного переозброєння

діючого підприємства здійснюється прогнозна оцінка покращення показників

виробничо-господарської діяльності підприємства внаслідок оновлення

активної частини його ОВФ. При цьому розраховуються сподівані значення

таких показників як величина валового прибутку, рентабельність ОВФ,

виробіток, фондовіддача тощо.

Виконання перелічених етапів розробки плану технічного переозброєння,

здійснення ретельних та детальних розрахунків на кожному з них є запорукою
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успішної реалізації програми оновлення виробничого апарату машинобудівного

підприємства і підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності.

Проілюструємо реалізацію схеми із рис. 1.12 на прикладі розробки

програми оновлення основних засобів ПАТ “Адвіс”. Дані про машин, які

знаходяться на балансі ПАТ “Адвіс”, подано у табл. 1.27-1.30.
Таблиця 1.27

Показники витрат на експлуатацію основних засобів ПАТ “Адвіс”

№
з/п Назви машини Первісна вартість,

тис. грн.

Величина витрат
на експлуатацію

машин,
які не залежать

від строку їх служби,
на одну зміну

роботи машини,
грн./машино-зміну

1 Верстат деревообробний ПД-1987 5,84 16,5
2 Верстат циркулярний ЧДК-51 7,21 19,2
3 Верстат токарський ПШП-2 6,48 21,4
4 Верстат фрезерний ФШ-41 27,57 45,3
5 Верстат шліфувальний НШТО 21,13 38,2
6 Верстат фугувальний ФА-4 12,42 48,4
7 Верстат фрезерний ФСШ-4А 15,13 46,7

Джерело: згруповано за даними [125]

Як свідчать дані з табл. 1.27 і 1. 1.30, за усіма машинами та механізмами,

що розглядаються, спостерігається тенденція до зростання витрат на їх ремонт

та зменшення загальної кількості машино-змін роботи основних засобів у році

протягом періоду функціонування.

Інформація, яку містять табл. 1.27-1.30 та табл. 1 із Додатку А, є достат-

ньою для визначення значень оптимальних строків служби основних засобів

(машин і механізмів), що розглядаються. Якщо припустити, що середньо

змінний виробіток машин не змінюється протягом терміну функціонування,

то критерій визначення  оптимального строку служби засобів праці – мінімум

середніх витрат на одиницю продукції, яку створюють протягом періоду

функціонування, є еквівалентним значенню критерію мінімуму середньої

собівартості машино-зміни експлуатації даних засобів праці протягом періоду

їх функціонування.
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Значення показників, на підставі яких здійснюється розрахунок оптима-

льних строків служби машин та механізмів, подано у табл. 1.30. Так, як

свідчать дані цієї таблиці, оптимальний строк функціонування основних засобів

(машин та обладнання), за якого досягається значення мінімуму середньо

змінних витрат на експлуатацію машин та механізмів становить: для верстата

деревообробного ПД-1987 – 8 років; для верстата циркулярного ЧДК-51 – 9,5

років; для верстата токарського ПШП-2 – 7,5 років; для верстата фрезерного

ФШ-41 – 10,5 років; для верстата шліфувального НШТО – 9 років; для верстата

фугувального ФА-4 – 10 років; для верстата фрезерного ФСШ-4А – 10,5 років.

Якщо порівняти оптимальні строки служби названих засобів

із фактичною тривалістю експлуатації, то можна дійти до висновку, що за

усіма переліченими вище верстатами фактична тривалість їх функціонування

перевищує оптимальну. Отже, необхідними є припинення експлуатації даних

технічних засобів та заміна їх на більш нові і прогресивні.

Розробка плану модернізації (оновлення) парку основних засобів ПАТ

“Адвіс” передбачає, насамперед, вибір тих машин і механізмів, які повинні

бути якнайшвидше замінені на більш нові і прогресивні, а також порівняння

значень техніко-економічних показників застарілих машин та іншого

устаткування із аналогічними показниками нової техніки.

У табл. 1.31 перелічено машини та механізмів, що знаходяться на балансі

ПАТ “Адвіс”, які, на нашу думку, потребують найскорішої заміни. До цих

засобів праці відносяться, насамперед, ті з них, термін експлуатації яких

перевищує його нормативну величину.

Для проведення оцінки економічної ефективності заміни застарілих

машин та механізмів слід порівняти прогнозну величину показника собіварто-

сті однієї машино-зміни їх роботи за базовим варіантом та за новою технікою.

Значення цих прогнозних показників за даними відділу головного механіка

підприємства, що розглядається, подано у графах 3 та 4 табл. 1.31. В останній

було подано також значення показника сподіваної кількості машино-змін

роботи відповідних машин та механізмів у році за новою технікою.
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Таблиця 1.28

Показники витрат на ремонт основних засобів ПАТ “Адвіс” протягом періоду експлуатації машин та обладнання

Витрати на ремонт машин на 1 машино-зміну по роках періоду їх експлуатації,
грн./машино-зміну№ з/п Назви машин

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

ПД-1987 2,7 3,1 3,7 4,5 5,2 5,9 6,8 7,7 8,5 9,2 9,8 10,3
2 Верстат циркулярний ЧДК-51 2,5 2,9 4,2 4,7 5,4 6,0 6,6 7,3 7,9 8,6 9,4 10,4
3 Верстат токарський ПШП-2 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,5 6,3 6,8 7,7 8,8 9,7 10,8
4 Верстат фрезерний ФШ-41 2,9 4,2 5,2 6,4 7,6 8,8 10,1 11,0 13,3 14,5 15,6 16,8
5 Верстат шліфувальний НШТО 2,1 3,4 4,0 5,7 7,3 8,9 10,4 12.0 13,7 15,3 - -
6 Верстат фугувальний ФА-4 2,4 3,0 3,5 4,3 4,9 5,5 6,2 6,7 7,4 7,9 8,5 9,2
7 Верстат фрезерний ФСШ-4А 2,2 2,9 3,7 4,3 4,8 5,7 6,4 7,2 7,8 8,6 9,4 10,4

Джерело: згруповано за даними [125]

Таблиця 1.29

Кількість змін фактичної роботи основних засобів ПАТ “Адвіс” у році протягом періоду експлуатації машин та обладнання

Кількість змін фактичної роботи машин у році протягом періоду їх експлуатації№ з/п Назви машин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Верстат деревообробний

ПД-1987 225 221 218 216 212 211 205 201 198 192 189 183
2 Верстат циркулярний ЧДК-51 384 376 371 363 357 350 342 336 329 322 314 310
3 Верстат токарський ПШП-2 396 391 385 376 370 362 355 346 336 327 316 311
4 Верстат фрезерний ФШ-41 370 365 358 350 342 335 325 315 308 299 292 284
5 Верстат шліфувальний НШТО 329 322 317 311 303 294 285 280 271 266 - -
6 Верстат фугувальний ФА-4 410 403 399 391 383 375 368 361 354 341 333 327
7 Верстат фрезерний ФСШ-4А 365 360 354 350 345 339 333 327 320 314 310 303

Джерело: згруповано за даними [125]
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Таблиця 1.30

Показники витрат на утримання та експлуатацію основних засобів ПАТ “Адвіс”
(залежно від тривалості функціонування машин та обладнання)

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування,
грн./зміну,

якщо кількість років його функціонування становитьНазва машини

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

Мінімальн
е значення
середньої
величини
витрат на
експлуа-
тацію,

грн./зміну

Опти-
мальний

строк
служби

машини,
років

Верстат деревообробний
ПД-1987 45,16 32,49 28,45 26,63 25,67 25,14 24,89 24,8 24,83 24,9 25,02 25,15 24,80 8

Верстат циркулярний
ЧДК-51 71,69 47,15 39.36 35,55 33,44 32,13 31,27 30,72 30,35 30,41 30,82 31,65 30,35 9,5

Верстат токарський
ПШП-2 39,97 32,26 29,84 28,79 28,35 28,12 28,07 28,08 28,18 28,63 28,83 29,04 28,07 7,5

Верстат фрезерний
ФШ-41 122,70 86,35 74,61 69,06 65,97 64,05 62,93 62,17 61.82 61,64 61,57 61,62 61,57 10,5

Верстат шліфувальний
НАТО 104,50 73,41 63,19 58,5 56,01 54,62 53,82 53,41 53,26 53,28 - - 53,26 9

Верстат фугувальний
ФА-4 81,09 66,37 61,61 59,43 58,25 57,26 57,16 56,92 56,8 56,75 56,77 56,83 56,75 10

Верстат фрезерний
ФСШ-4А 90,36 70,12 63,65 60,55 58,79 57,77 57,13 56,75 56,52 56,4 56,37 56,43 56,37 10,5

Джерело: згруповано за даними [125]
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Таблиця 1.31

Показники заходів щодо модернізації основного капіталу ПАТ “Адвіс”

Витрати на
утримання

та експлуатацію
обладнання,
грн./зміну

№
заходу

Назва заходу щодо
технічного переозброєння

Базовий
варіант

Нова
техніка

Сподівана
кількість

змін роботи
машини у рік

Приріст
річної

величини
прибутку
внаслідок
реалізації
заходу,

тис. грн.

Потрібна
величина
капітало-
вкладень,
тис. грн.

Рента-
бельність
капітало-
вкладень,

1/рік

Строк
окупності
капітало-
вкладень,

років

1 Заміна верстата
деревообробного ПД-1987 28,3 20,1 265 21,7 66,0 0,329 3,0

2 Заміна верстата дерево-
обробного ПД-1988А 27,9 20,3 265 20,1 59,2 0,340 2,9

3 Заміна верстата
циркулярного ЧДК-51 33,0 26,9 380 23,2 71,4 0,325 3,1

4 Заміна верстата токарного
ПШП-2 32,8 27,2 380 21,2 63,6 0,333 3,0

5 Заміна верстата фрезерного
ФШ-41 64,1 47,4 370 51,8 204,4 0,253 3,9

6 Заміна верстата
шліфувального НШТО 59,8 44,1 320 50,2 163,1 0,308 3,2

7 Заміна верстата СР-6-9
(рейсмусу) 58,2 48,5 400 38,8 123,8 0,313 3,2

8 Заміна рубильної машини
РМ-17 49,4 39,8 360 34,6 108,4 0,320 3,1

9 Заміна верстата
фугувального ФА-4 60,1 46,3 360 49,7 169,2 0,293 3,4

10 Заміна верстата фрезерного
ФА-4 58,5 45,8 360 45,7 157,3 0,290 3,4
Разом - - - 357,0 1186,4 0,314 3,2

Джерело: згруповано автором
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Як свідчать дані, які наведені у табл. 1.31, рентабельність капітало-

вкладень у реалізацію заходів щодо оновлення парку машин та механізмів ПАТ

“Адвіс” за кожним із цих заходів перевищує 0,3, що підтверджує достатньо

високий рівень прибутковості та обґрунтовує економічну доцільність їх

здійснення. При цьому загальний обсяг потрібних інвестицій для здійснення

технічного переозброєння підприємства складає 1168,4 тис. грн., а річний

приріст її прибутку внаслідок реалізації запропонованих заходів становить

367 тис. грн.

Альтернативним способом оновлення основних засобів по відношенню

до їх заміни є капітальний ремонт ОВФ. Вихідні дані для порівняння

економічної ефективності двох названих способів оновлення засобів праці, що

розглядаються, містяться у табл. 1.32.
Таблиця 1.32

Показники порівняння замін і капітальних ремонтів верстатів промислових підприємств

Витати на утримання
та експлуатацію,

грн./зміну

Питома
капіталомісткість

(на 1 маш.-зм.), грн.

Питомі приведені
витрати на одну
маш.-зм., грн.№

з/п Назва машин
за новою
технікою

після
ремонту
старої

техніки

за новою
технікою

ремонту
старої

техніки

за новою
технікою

після
ремонту
старої

техніки
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Верстат

дерево-
обробний
ПД-1987 20,1 25,4 24,9 23,4 27,6 32,4

2. Верстат
дерево-
обробний
ПД-1988А 20,3 26,1 22,3 21,6 27,0 32,6

3. Верстат
циркулярний
ЧДК-51 26,9 29,2 18,8 17,9 32,5 35,9

4. Верстат
токарний
ПШП-2 27,2 30,5 16,7 15,8 32,2 35,2

5. Верстат
фрезерний
ФШ-41 47,4 54,8 55,2 49,9 64,0 69,8
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Продовження табл. 1.32

1 2 3 4 5 6 7 8
6. Верстат

шліфу-
вальний
НШТО 44,1 55,7 51,0 47,2 59,4 69,9

7. Верстат
СР-6-9
(рейсмус) 48,5 55,2 31,0 29,6 57,8 64,1

8. Рубильна
машина
РМ-17 39,8 46,7 30,1 28,4 48,8 55,2

9. Верстат
фугувальний
ФА-4 46,3 56,3 44,8 41,4 59,7 68,7

10. Верстат
фрезерний
ФСШ-4А 45,8 52,4 40,9 38,8 58,1 64,0

Джерело: згруповано автором

Як свідчать дані із табл. 1.32, за усіма засобами праці, що розглядаються,

питомі приведені витрати на одну машино-зміну роботи машин після заміни

старої техніки на нову є меншими, ніж витрати після капітального ремонту

застарілих засобів праці. Це пояснюється тим, що фактичний строк експлуатації

ОВФ, що розглядаються, є занадто великим для того, щоб капітальний ремонт

було економічно виправданим.

Реалізація програми оновлення основних засобів підприємств є

неможливою без її належного забезпечення відповідними інвестиційними

ресурсами. При цьому таке забезпечення повинно враховувати можливість

залучення з цією метою різноманітних джерел грошових засобів, зокрема

власного прибутку підприємства, коштів від емісії ним додаткових акцій,

банківського кредиту тощо.

Розробка стратегії фінансування процесу модернізації (оновлення)

основних засобів машинобудівних підприємств повинна забезпечувати

вирішення низки взаємопов’язаних завдань:

1) визначення заходів щодо оновлення основних засобів підприємства

з урахуванням їх сподіваної прибутковості та обмежень в обсягах інвести-

ційних ресурсів, які можуть надійти з того чи іншого джерела грошових коштів.
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При цьому прийняття остаточного рішення про включення певного заходу щодо

оновлення ОЗ в інвестиційну програму підприємства повинно здійснюватися

саме на етапі розробки плану фінансування програми. Це зумовлено, зокрема,

тим, що таке рішення потребує зіставлення сподіваної прибутковості цих заходів

із вартістю (або ціною) залучення коштів з тих чи інших джерел фінансування

інвестиційної діяльності (із ставкою банківського відсотка за кредитом);

2) встановлення частки прибутку підприємства, яку власники погодяться

інвестувати у програму технічного переозброєння. При цьому слід враховувати

як об’єктивні (зокрема, сподівану прибутковість цієї програми), так і

суб’єктивні (зокрема, схильність різних власників підприємства до спряму-

вання належної ним частини прибутку на нагромадження його капіталу)

чинники, які впливають на встановлення такої частки. Очевидно, що таке

встановлення безпосередньо пов’язано з дивідендною політикою підприємства

та вимагає узгодження інтересів усіх власників підприємства;

3) перелічення всіх основних, додаткових і резервних джерел

фінансового забезпечення програми технічного переозброєння підприємства та

раціональної частки джерела в їх загальній величині інвестиційних ресурсів,

потрібних для реалізації цієї програми.

Згідно запропонованого нами підходу до розробки стратегії фінансового

забезпечення програми оновлення основних засобів підприємства її

формування передбачає реалізацію таких основних етапів:

 збір вхідної інформації, до якої, зокрема, належать відомості про

потребу в інвестиціях для реалізації заходів із оновлення основних засобів,

очікуваний річний прибуток від реалізації кожного заходу, частку власного та

позичкового капіталу підприємства; частку власника у статутному капіталі

підприємства; величину чистого прибутку підприємства;

 опитування власників промислового підприємства щодо частки

належного їм прибутку, яку б вони погодилися інвестувати залежно

від очікуваного рівня прибутковості інвестицій. Опитування повинно здійсню-

ватися за допомогою анкетування; при цьому у кожній анкеті подаються
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теоретично можливі значення прибутковості інвестиційної програми, а кожен

власник проставляє відповідні прийнятні для нього частки вирахування

з належної ним частини прибутку підприємства на реалізацію інвестиційних

заходів;

 розрахунок прибутковості кожного заходу із оновлення основних

засобів (як відношення сподіваного прибутку від його реалізації до необхідних

для цього інвестиційних витрат) та ранжування заходів у порядку спадання

прибутковості інвестицій в їх реалізацію. У такому порядку дані заходи будуть

включатися в інвестиційну програму підприємства у процесі її формування;

 поступово включаючи заходи в інвестиційну програму підприємства,

здійснюється розрахунок значень сукупної прибутковості комплексу заходів,

які передбачено включити, та на підставі цього показника обчислюється

загальна величина прибутку, яку власники підприємства погодяться вкласти

у реалізацію інвестиційної програми.

Якщо на певному етапі розрахунку цієї величини виявиться недостатньо

для реалізації програми, розглядається можливість часткового фінансування її

за рахунок банківського кредиту. При цьому повинна забезпечуватися наперед

задана раціональна структура капіталу підприємства, тобто частка позичкового

капіталу не повинна перевищувати заздалегідь встановлений граничний її

рівень, а рівень сукупної прибутковості не повинен зменшуватися. Внаслідок

часткового залучення кредитних ресурсів сукупна прибутковість інвестиційної

програми може підвищитися, тому наступні заходи також слід перевіряти на

можливість фінансування їх за рахунок власного прибутку підприємства;

 внаслідок проведених обрахунків визначається перелік заходів щодо

оновлення основних засобів підприємства, які потрапляють в інвестиційну

програму підприємства, та обсяги власних та позичкових коштів, потрібних для

фінансування цієї програми;

 здійснюється перерахунок частки власників підприємства у статутному

капіталі із урахуванням частки прибутку поточного періоду часу, яку вони

погоджуються інвестувати у програму оновлення основних засобів.
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Проілюструємо запропонований підхід до розробки стратегії фінансового

забезпечення процесу оновлення основних засобів підприємств на прикладі

ПАТ “Адвіс”. Інвестиційна програма даного підприємства щодо заміни його

основних засобів на 2018 рік із урахуванням показників, наведених у табл. 3.16,

подана у табл. 1.33. При цьому у таблиці проекти подано у порядку спадання їх

сподіваної прибутковості.
Таблиця 1.33

Ранжування інвестиційних проектів ПАТ “Адвіс” за прибутковістю

Номер
проектів

у порядку
спадання

прибутковості

Потрібні
інвестиції
(тис. грн.)

Потрібні
інвестиції

зростаючим
підсумком
(тис. грн.)

Очікуваний
річний

прибуток
(тис. грн.)

Очікуваний
річний

прибуток
зростаючим
підсумком
(тис. грн.)

Прибут-
ковість,

%

1. 59,2 59,2 20,1 20,1 0,340
2. 63,6 122,8 21,2 41,3 0,336
3. 66,0 188,8 21,7 63,0 0,334
4. 71,4 260,2 23,2 86,2 0,331
5. 108,4 368,6 34,6 120,8 0,328
6. 123,8 492,4 38,8 159,6 0,324
7. 163,1 655,5 50,2 209,6 0,320
8. 169,2 824,7 49,7 259,5 0,315
9. 157,3 982,0 45,7 305,2 0,311
10. 204,4 1186,4 51,8 357,0 0,301

Разом 1186,4 – 357,0 – –

Джерело: згруповано автором

На вибір стратегії фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

суттєво впливають суб’єктивні фактори, зокрема уподобання власників

підприємства щодо розподілу наявної величини прибутку на споживання та

на нагромадження.

Прийнятна для будь-якого інвестора пропорція розподілу його доходу

на споживання та на нагромадження суттєво залежить від розміру його доходу:

чим вищим дохід, тим за інших рівних умов (зокрема, за незмінної прибут-

ковості інвестицій) вищою буде питома частка інвестицій у структурі розподілу

доходу. Зрозуміло, що зв’язок між розміром доходів і часткою коштів, які

спрямовуються на нагромадження капіталу, буде залежати від суб’єктивних
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міркувань інвестора, тобто пропорція розподілу загального доходу буде різною

для різних інвесторів, навіть за умови рівності величини їх доходів.

У випадку, коли підприємство є господарське товариство (наприклад,

воно є товариством із обмеженою відповідальністю або акціонерним

товариством), то загальна пропорція розподілу прибутку даного підприємства

на споживання та нагромадження залежить від узагальненої думки усіх його

власників щодо такої пропозиції.

У роботі переважно розглядається розподіл прибутку, що залишається

у розпорядженні власників підприємства, за такими двома напрямками:

 особисте споживання власника;

 спрямування коштів у розвиток підприємства.

Для вивчення думок власників підприємства, що розглядається, стосовно

прийнятого для них розподілу прибутку було проведене опитування.

Результати цього опитування подано у табл. 1.34-1.35.
Таблиця 1.34

Показники частки прибутку власників ПАТ “Адвіс”, яку погодяться інвестувати
у технічний розвиток (за прибутковості інвестування)

Показники частки прибутку власника підприємства,
яку він погодиться інвестувати у розвиток підприємства,

якщо рівень прибутковості такого інвестування становить
Номер

власника
< 35% 35% 34% 33% 32% 31% 30%

1 70 67 65 63 60 55 48
2 68 63 57 50 44 39 32
3 65 60 54 44 33 20 4
4 59 54 49 42 33 21 9
5 61 59 56 51 45 38 30
6 57 51 44 38 32 25 16
7 58 53 45 36 26 15 3

Джерело: згруповано автором

Проілюструємо запропонований підхід до розробки стратегії фінансового

забезпечення процесу оновлення основних засобів підприємств на прикладі

ПАТ “Адвіс”. Відповідні розрахунки зручно виконувати у табличній формі

(табл. 1.36-1.37).

Як випливає з табл. 1.36-1.37, раціональними параметрами фінансового

забезпечення реалізації інвестиційної програми ПАТ “Адвіс” на 2018 рік є такі:
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 розмір інвестицій в інвестиційну програму за рахунок власного

прибутку підприємства повинен становити 368,6 тис. грн., або 43,36%

від запланованого розміру чистого прибутку підприємства;

 розмір інвестицій в інвестиційну програму промислового підприємства

за рахунок банківського кредиту підприємства повинен становити

613,4 тис. грн.;

 проект заміни верстата фрезерного ФШ-41 (потрібні інвестиції –

204,4 тис. грн.) недоцільно здійснювати ні за рахунок прибутку, ані за рахунок

кредиту. Тим не менш враховуючи, що проект є доволі прибутковим,

економічно доцільно використати з метою його фінансування кошти які

підприємство отримало у вигляді амортизаційних відрахувань;

 розмір всіх необхідних інвестицій для реалізації інвестиційної

програми підприємства (1186,4 тис. грн.) за джерелами фінансування цієї

програми повинен бути розподіленим таким чином: за рахунок амортизаційних

відрахувань – 17,3%; за рахунок частини прибутку підприємства – 31,1% та

банківського кредиту – 51,6%.
Таблиця 1.35

Прибуток ПАТ “Адвіс”, який може бути вкладений в інвестиційну програму
(за її прибутковості)

Показники величини прибутку підприємства,
яку його власники погодяться вкласти
в інвестиційну програму підприємства,

якщо рівень прибутковості цієї програми становитьНомер
власника

Планова
величина
чистого

при-
бутку,

тис. грн.

Частка
кожного
власника
у статут-

ному
капіталі
підпри-
ємства

Належ-
ний

розмір
прибутку
кожного

влас-
ника,

тис. грн.

більше
35% 35% 34% 33% 32% 31% 30%

1 850 0,255 216,75 151,7 145,2 140,9 136,6 130,1 119,2 104,0
2 850 0,204 173,40 117,9 109,2 98,8 86,7 76,3 67,6 55,5
3 850 0,157 133,45 86,7 80,1 72,1 58,7 44,0 26,7 5,3
4 850 0,146 124,10 73,2 67,0 60,8 52,1 41,0 26,1 11,2
5 850 0,092 78,20 47,7 46,1 43,8 39,9 35,2 29,7 23,5
6 850 0,083 70,55 40,2 36,0 31,0 26,8 22,6 17,6 11,3
7 850 0,063 53,55 31,1 28,4 24,1 19,3 13,9 8,0 1,6

Разом 1,000 850,00 548,6 512,0 471,5 420,1 363,0 295,0 212,4

Джерело: згруповано автором
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Отже, виконання фінансово-інвестиційної програми на 2018 рік

покращить фінансовий стан ПАТ “Адвіс” і зробить підприємство більш

привабливим для акціонерів та потенційних інвесторів.

Використання запропонованого механізму розподілу чистого прибутку

ПАТ “Катіон” у практиці його фінансово-господарської діяльності дозволить

зробити його дивідендну політику більш гнучкою, більш адаптованою до

існуючих  потреб у інвестиціях у технічний розвиток. За такого підходу ті

акціонери, які вирішили реінвестувати свою частку прибутку, отримають

дивіденди у вигляді акцій, одночасно збільшивши свою частку у статутному

капіталі підприємства, а інші акціонери отримають дивіденди. При цьому буде

забезпечений необхідний баланс інтересів між усіма власниками підприємства.

Такий підхід до розподілу прибутку підприємства буде складатися

з кількох етапів (рис. 1.12):

1) здійснення опитування кожного власника підприємства стосовно бажа-

ної для них пропозиції розподілу доходу залежно від величини цього доходу;

2) прогнозування сподіваного доходу підприємства, що залишається

у розпорядженні його власників, на плановий період, на кілька планових

періодів;

3) визначення доходу, що припадає на кожного власника підприємства

за умови, що увесь цей дохід буде переданий для особистого використання

за такою формулою:

зіі ПаП ⋅= , (1.113)

де Пі – розмір доходу, що припадає на і-того власника, грн.;

аі – частка і-того власника статутного фонду до здійснення розподілу;

Пз загальна планова величина сукупного сподіваного доходу усіх

власників підприємства;

4) використовуючи дані опитування власників підприємства визначають

розмір частини доходу кожного з них, який він вважає за доцільне інвестувати

у виробничий розвиток підприємства за такою формулою:
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,)( ііi ППfK ⋅= (1.114)

де і – прийнятний для і-того акціонера розмір інвестицій у технічний

розвиток підприємства у плановому періоді;

f(Пі) – прийнятна для і-того акціонера частка його сподіваного доходу

у плановому періоді, яку він може спрямувати в інвестиції,

як функція від розміру цього доходу;

5) визначається обсяг інвестицій у розвиток підприємства у плановому

періоді за рахунок реінвестування частини прибутку підприємства за такою

формулою (1.115):

,
1

∑
=

=
n

i
iз KK (1.115)

де Кз – загальний розмір інвестицій за рахунок прибутку підприємства

у плановому періоді;

n – кількість власників підприємства;

6) обраховується нова частка кожного власника підприємства у його

статутному фонді. З цією метою може бути використана така формула:

,'

зo

iio
і KK

KaKa
+

+⋅= (1.116)

де '
іa – нова частка кожного і-того акціонера підприємства у його

статутному фонді після здійснення інвестування частини його

доходу у розвитку даного підприємства;

Ко – розмір статутного фонду підприємства на початок планового

періоду(тобто до здійснення розподілу прибутку).

Очевидно, що у випадку, коли відомі значення показники сподіваного

прибутку підприємства для кількох послідовних планових періодів, описаний

процес розподілу прибутку підприємства можна розглядати як ітеративний.

При цьому при здійснені кожної процедури розподілу прибутку у розрахунку

приймається отримана на попередньому етапі величина частки кожного

власника підприємства у його статутному капіталу.
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Рис. 1.12. Організаційно-економічний механізм розподілу чистого прибутку та формування
дивідендної політики промислових підприємств

Джерело: згруповано автором

Збір вхідних даних:
- Кількість акцій
- Кількість акціонерів
- Частки акціонерів
- Розмір чистого прибутку

Анкетне опитування власників:
• стосовно прийнятної для них пропозиції розподілу прибутку

на особисте споживання та внески у банківські депозити
• стосовно прийнятної для них пропозиції розподілу прибутку

на виробничий розвиток та на інші цілі

Обробка даних опитування:
• Бажаний розмір дивідендів за частками

кожного з власників
• Бажаний розмір часток прибутку,

виділених на інвестування
• Бажаний розмір часток прибутку,

виділених на інші цілі

Розрахунок нової  частка  кожного  власника  підприємства у його статутному фонді:

,'

зo

iio
і KK

KaKa
+

+⋅=

де '
іa – нова частка і-го власника підприємства у його статутному фонді після здійснення

інвестування частини його доходу у розвиток даного підприємства;

ia – частка і-того власника у статутному фонді до здійснення розподілу прибутку;

oK – розмір  статутного фонду підприємства на початок ланового періоду (тобто до здійснення
розподілу прибутку);

зK – загальний розмір інвестицій за рахунок прибутку підприємства у плановому періоді;

iK – прийнятний для і-го власника розмір інвестицій у розвиток підприємства у плановому періоді
за рахунок належної йому частки прибутку

Оцінка ефективності інвестування власниками
частки свого доходу у виробничий розвиток

підприємств :

• збір інформації про можливості кожного
з власників реінвестувати кошти

• оцінка прибутковості інвестиційних проектів
• розрахунок інших показників доцільності

інвестування
• коригування бажаних розмірів часток

прибутку, виділених на інвестування, з
врахуванням прогнозу прибутковості
вкладених інвестицій
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Організаційно-економічні засади модернізації основного капіталу

Проблема теорії й практики реформування господарюючих суб’єктів, як

напрямок розвитку економічної науки, займає центральне місце у вітчизняній

економіці. Але, незважаючи на це, в економічній науці дотепер не сформувався

чіткий понятійний апарат, не одержали свого наукового обґрунтування безліч

теорій і концепцій щодо методичних засад організації, не систематизувався

практичний досвід оцінки та моніторингу техніко-технологічного оновлення

промислових підприємств.

Аналіз наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних авторів показує,

що існують різні визначення суті організаційних перетворень підприємств.

Серед них такі: реструктуризація, реорганізація, реформування, реконструкція,

технічне переоснащення, санація, реінжиніринг та інші. Багато дослідників

найчастіше використовують їх як синоніми. Більшість же авторів

використовують наведені поняття, спираючись виключно на власне бачення.

Деякі автори оперують поняттям “реструктуризація” та вважають

реструктуризацію окремим інструментом реформування господарюючого

суб’єкта. Так, наприклад, дослідники М.В. Одінцов, Л.В. Єжкін, М.Д. Аістова

затверджують, що “реструктуризація є лише частиною загального розвитку

реформування підприємства, отже, її можна розглядати в якості одного із

ключових механізмів реформування, що ведуть до збільшення ефективності

діяльності підприємства” [1].

Схожу ідею висловлюють й інші дослідники І.І. Мазур і В.Д. Шапіро

у своїй монографії “Реструктуризація підприємств і компаній” [134].

При цьому додається ідея про те, що “...можливо, це (реструктуризація) єдиний

спосіб реформування”.
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Однак, ряд дослідників вважають реформування і реструктуризацію

різними, відокремленими процесами. Так, наприклад, автори монографії

“Реформування й реструктуризація підприємства” (В.Н. Треньов, В.А. Іріков,

С.В. Ільдеменов і ін.) стверджують, що реформування пов’язане зі зміною

стратегії господарюючого суб’єкта і його реорганізацією, реструктуризація же

має на увазі зміну структури підприємства й створюваної продукції [208]. У цій

же роботі автори відокремлюють від поняття “реструктуризація” не тільки

“реформування”, але і “реорганізацію”.

У той же час, більшість із авторів вважають реорганізацію часткою

(напрямком) реструктуризації господарюючого суб’єкта. Приведемо деякі

висловлювання: “… зміна технологічної, виробничої, загальногосподарської й

організаційної структур, а також балансу з метою збереження (розширення)

ринків збуту, доходів і капіталу” [182]; “…приведення організаційної й

виробничої структур, потужностей, майна й зайнятих земельних ділянок

у відповідність із обсягом продукції, на який є платоспроможний попит,

реформуванні системи управління фінансами” [86]; “різні схеми реорганізації

компанії і всі інші напрямки її реструктуризації можуть розглядатися як:

специфічні аллокаційні (інституціональні) нововведення, що створюють кращі

умови для продуктивних і процесних інновацій компанії (освоєння нових,

більше вигідних видів продукції й нових, що заощаджують витрати,

технологічних процесів)” [28]; “…комплексне стратегічне перетворення

внутрішніх взаємозв’язків організації, що носить інноваційний характер й

націлене на підвищення ефективності її діяльності за рахунок граничної

відповідності її структури внутрішньому змісту в існуючих на даний момент

умовах зовнішнього середовища” [146]; “…радикальна зміна структури

господарської організації (активів, власності, фінансів, керування, кадрів і ін.)”

[1]; “…процес, пов’язаний зі зміною стратегічних концепцій і принципово

важливих стратегічних факторів діяльності” [52]; “…зміни у виробництві,

структурі капіталу або власності, що не є частиною повсякденного циклу

компанії” [63]; “…інструмент “нормального” керування, вона побудована
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на принципах і слабко пов’язана із антикризовою специфікою” [2];

“…сукупність заходів щодо комплексного приведення умов функціонування

компанії у відповідність із умовами, що змінюються, ринку і виробленою

стратегією розвитку. Реструктуризація включає: удосконалювання структури й

функцій керування, подолання відставання в техніко-технологічних аспектах

діяльності, удосконалювання фінансово-економічної політики” [134]; “…зміна

структури чого-небудь по певних параметрах …у зв’язку з умовами, що

змінилися, і з метою позитивного вирішення проблеми” [108]; “…процес

адаптації, припасування внутрішніх структур організації малої економічної

системи поза залежністю від її масштабності й організаційно-правової форми

до постійно мінливих умов існування й розвитку зовнішнього середовища, що є

внутрішнім для великої економічної системи” [211]; “…процес, спрямований

на створення умов для ефективного використання всіх факторів виробництва”

[19]; “…процес змушеної кількісної і якісної зміни елементів, характеристик і

зв’язків цілісного утворення (системи)” [135].

Так, А.І. Ковальов пропонує таке визначення: “сукупність організаційно-

правових, фінансово-економічних і виробничо-технічних заходів, що

підвищують ефективність господарювання суб’єкта підприємницької діяльності

відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього середовища й виробленої

стратегії його розвитку” [99, с. 17].

Що стосується реінжинірингу, то тут також немає однозначного підходу.

Так, реінжиніринг – це особлива процедура, що передує, в обов’язковому

порядку, процедурам реструктуризації (фінансової) і реорганізації

господарюючого суб’єкта [29]. М.Д. Аістова також вважає реструктуризацію й

реінжиніринг різними у рамках процесу реформування підприємства

(що правда, без якої-небудь субординації) [1].

Автори “Сучасного економічного словника” вважають реінжиніринг, як

процес по модернізації раніше реалізованих технічних рішень одним

із напрямків реструктуризації [177].
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Родоначальником терміна “реінжиніринг” вважається М. Хаммер.

За його визначенням, реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення і

радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного

поліпшення якості функціонування [230]. Визначення реінжинірингу містить

в собі характеристики: “істотне поліпшення”, “радикальне перепроектування”

та “бізнес-процес”. Розкриття змісту цих характеристик приводить до розу-

міння суті реінжинірингу – суть реінжинірингу побудована на системі

докорінних перетворень в організації.

“Істотне поліпшення” – це не просто підвищення певного параметру

підприємства або покращання роботи окремої ланки організації на певний

відсоток, це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення

прориву. Критерій реінжинірингу – прорив в ефективності функціонування.

“Радикальне перетворення” означає звернення до першопричин речей.

Тобто реінжиніринг – не поліпшення існуючого положення речей, не

проведення косметичних заходів та часткових змін, не перетасування вже

існуючих систем функціонування організації. Це відмова від того, що було

раніше, новий винахід того, як робота повинна бути виконана.

Третє ключове слово у визначенні – “бізнес-процес”, під яким розуміють

групу взаємозалежних завдань, що спільно створюють цінність для споживача.

Споживачу однаково, яким чином всередині підприємства організовано

виконання тих або інших завдань/робіт, – для нього важлива тільки та цінність,

яку він одержує у вигляді продукту і послуг підприємства. На “класичному”

підприємстві процеси, проходячи різні організаційні підрозділи, за своєю суттю

є некерованими. Проте процеси є першоосновою організації, засобом створення

цінності для споживачів.

Отже, вся суть реінжинірингу побудована на системі докорінних

перетворень в організації. Реінжиніринг має коріння в інженерному підході

до науки управління. Його суть – це спочатку моделювання організації, а потім

зміна цієї моделі під рішення конкретних поточних та перспективних завдань,

частіше за все шляхом рішучого відділення нераціональних ланок та функцій.
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Група авторів (Т. Дэйвенпорт, А.В. Шеер, Г. Н. Калянов, В.А. Панов,

В.В. Гончаров, Г.І. Хотинська та ін.) також оперують даним терміном,

говорячи про корінні перетворення усередині організації, ігноруючи при цьому

поняття “реструктуризації”. Поняття реінжинірингу заміняє реструктуризацію,

щоправда, у трохи іншому якісному плані [159].

Здійснимо систематизацію отриманих результатів. Визначимо, чим є

реструктуризація – метою або інструментом. Загальновідомо й загально

прийнято, що ціль – це ідеальне, уявне передбачення результату діяльності,

а інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя) – знаряддя для виконання цієї

діяльності. На основі загального лексичного аналізу термінів, вважаємо, що

реструктуризація не є самоціллю, це інструмент досягнення певних результатів.

При цьому реструктуризація є й процесом, тобто сукупністю послідовних дій

для досягнення якого-небудь результату (від лат. processus – просування).

У випадку якщо процес реструктуризації формалізований, тобто являє

собою певну модель, то він виступає в якості процедури (франц. procedure

від лат. procedo – просуваюся) – установлений порядок ведення, розгляду якої-

небудь справи. У випадку, якщо реструктуризація, сама будучи достатньо

складним процесом, містить у собі певний набір різних інструментів (процесів,

процедур), вона виступає в ролі механізму (система тіл, призначена для

перетворення руху одного або декількох тіл у необхідні рухи інших твердих

тіл). Проведемо ретроспективний аналіз змісту основних понять.

Задля визначення розходження між схожими термінами (реформування,

реструктуризація, реорганізація, реконструкція, реінжиніринг), а також

специфіки їх взаємозалежності, проведемо змістовний їх аналіз. Всi вони

утворені за допoмогою афiксальної морфeми “ре-”. Префікс, у конструкції

із самостійним словом, що містить іншу морфему – корінь, відбиває процес

зміни (поновлення) останнього.

Другими словами, в реформуванні мається на увазі зміна форми,

реорганізація – зміну організації, реструктуризація – зміну структури,
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реконструкція – зміну конструкції тощо. Таким чином, наведена різниця між

ними полягає безпосередньо в об’єкті змін.

Загальновідомо й загальноприйняте, що форма (лат. forma) – це зовнішній

обрис, зовнішній вид, контури предмета; структура (від лат. structura – будова,

розташування, порядок) – сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують

його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних

властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах; організація (франц.

organization, від лат. organize – повідомляю, улаштовую) – внутрішня

впорядкованість, погодженість, взаємодія більш-менш диференційованих і

автономних частин цілого, обумовлених його будовою; конструкція (від лат.

сonstructio – складання, будування) – устрій, взаємне розташування частин,

склад якоїсь будівлі, механізму тощо або будівля, механізм тощо з таким

устроєм.

Таким чином, реформування – це зміна (поновлення) зовнішнього обрису,

контурів предмета. Тобто реформування, взагалі, має на увазі будь-який

зовнішній або внутрішній вплив на предмет, що викликає деяку зміну його

властивостей (форми) [180].

Реструктуризація, у такому випадку – це окремий випадок реформування,

оскільки вона має на увазі зміну властивостей об’єкта за рахунок зміни

властивостей (характеру, порядку, кількості, якості й т.д.) його внутрішніх

(стійких) зв’язків, що забезпечують цілісність об’єкта і його тотожність самому

собі [179].

Реорганізація своєю чергою, є окремим випадком як реформування, так і

реструктуризації, оскільки має на увазі зміну внутрішньої будови об’єкта,

а саме – його внутрішньої впорядкованості, погодженості й взаємодії більш-

менш диференційованих і автономних частин цілого, що неминуче веде

до зміни внутрішніх зв’язків, структури, властивостей і форми об’єкта

перетворень [35].

Реконструкція – це зміна устрою та взаємного розташування частин

об’єкту (яким у даному випадку виступає організація), його складу. Вона також
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є окремим випадком як реформування, так і реструктуризації, тому що також

передбачає внутрішні зміни організації, але більш у техніко-технологічному

аспекті.

Технічне переоснащення може розглядатися як окремий елемент або

інструмент реструктуризації або як інструмент більш вузького напрямку

реструктуризації – техніко-технологічного переоснащення (ТТП). На наш

погляд, усі види організаційних перетворень та їх визначень мають існувати,

але конкретний вид залежить від техніко-технологічного стану об’єкту.

Тому, можна стверджувати, що ТТП потрібно для підприємств, якщо

вони відчувають відставання від середнього рівня в галузі у техніко-

технологічному аспекті.

Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти,

протягом останніх років постійно змінюється, що зумовлює необхідність нових

методів управління господарською діяльністю згідно із змінами у зовнішньому

середовищі. Проблеми теорії і практики перебудови підходів до управління

промисловими підприємствами займають центральне місце у вітчизняній

економіці. Важливим напрямком розвитку економічної науки є шляхи

структурної перебудови суб’єктів господарювання національної економіки.

Структурна перебудова це глибоке перетворення продуктивних сил,

обумовлене необхідністю технологічного відновлення виробництва і його

пристосувань до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. Її найважливішими

цілями є: реорганізація виробництва, у тому числі шляхом ліквідації

неефективних ланок, поділу й злиття підприємств, заміни фізично й морально

застарілих основних фондів, введення технічних нововведень, випуск нової

продукції. Все це приводить до істотних зрушень у галузевій, технологічній,

розмірній, регіональній і іншій структурах суспільного виробництва [201].

Підсумки економічних реформ, проведених у країні в дев’яності роки, й

зв’язку зі структурною перебудовою народного господарства, по-різному

позначилися на стані промислових підприємств. Підприємства адаптувались до

нових умов, інші – не змогли адаптуватися до мінливих ринкових методів
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господарства, що призвело до знищення виробництва, й збитковості значної

кількості підприємств.

Наявність нерентабельних, неспроможних промислових підприємств

важким тягарем лягає не тільки на промисловість України, але й на всю

економіку і соціальну сферу в цілому. Необхідність виведення цих підприємств

із кризового стану обумовила широкий розвиток нового напрямку економічної

науки, а саме реформування підприємств. Під “реструктуризацією” стали

розуміти відновлення на програмній основі структури виробництва, тим самим,

основних засобів, методів господарювання, що дозволяє підприємствам

перебороти кризовий стан, увійти в зону рентабельного виробництва,

підвищити стійкість виробничо-фінансової діяльності. Є всі підстави вважати,

що саме реструктуризація, здійснювана на основі цілеспрямованої програми,

здатна стати провідним напрямком реформування промислового виробництва.

Інтерес, що проявляється до реструктуризації промислових підприємств

як ефективного засобу подолання наслідків фінансово-економічної кризи й

забезпечення підйому виробництва, багато в чому випливає із вкрай обмежених

можливостей держави в наданні фінансової підтримки збитковим, неспромож-

ним підприємствам не тільки приватного, але й державного сектора української

економіки. Зазначене приводить до загострення проблем збитковості й

неспроможності низки підприємств вийти із кризового стану, відповідно,

спонукає до пошуку шляхів його подолання за допомогою реструктуризації

підприємства [35].

Помилково було б також думати, що лише країни, що розвиваються,

відчувають потребу в проведенні реформування й реструктуризації. Це явище

характерно також і для розвинених країн. Більшість підприємств світового

співтовариства зіштовхуються з подібними проблемами, з якими сьогодні

зіштовхнулися підприємства України, особливо в періоди кардинальних змін на

окремих ринках. Однак, в економічно розвинених країнах зміни стосувалися,

в основному, окремих секторів економіки й, зазвичай, супроводжувалися

активною участю держави й/або професійних консультантів в їх розв’язуванні.
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Характерною рисою України є те, що реформування потребує дуже велика

кількість підприємств, як державних, так і приватних, і практично в усіх сферах

виробництва [35].

Більшості неефективно працюючих підприємств властиві деякі фактори,

які повинні бути усунуті внаслідок реформації. Окрім інших, серед них можна

виділити [77]:

а) невпорядкованість і неповнота інформації, що характеризує діяльність

підприємства;

б) невпорядкованість комунікацій між окремими підрозділами

підприємства;

в) замкнутість більшості основних процесів на першому керівникові.

Це найбільш болюча проблема, яка пов’язана з невмінням і нерозумінням

необхідності делегування повноважень. У результаті, керівник, ціною

неймовірної напруги, намагається контролювати все самостійно і, тим самим,

створює ситуацію, при якій він не тільки не в змозі здійснити задумане, але й

істотно гальмує процеси прийняття рішень на підприємстві, повністю втрачає

контроль над ситуацією по підприємству в цілому й фактично позбавляє себе

можливостей здійснювати стратегічне управління;

г) занедбаність бухгалтерського обліку. Відсутність системного підходу

та комплексної автоматизації в бухгалтерії – проблема багатьох підприємств,

достатньо часто й кваліфікація бухгалтерів залишає бажати кращого;

д) слабкість або повна відсутність управлінського обліку. Керівник, що

спирається у своїй роботі винятково на дані, надані бухгалтерією, сильно

обмежений у розумінні реальної ситуації: як поточної, так і орієнтованої

на перспективу. У таких умовах неможливо приймати грамотні управлінські

рішення, формувати стратегію розвитку підприємства;

е) відсутність мотиваційних механізмів в оплаті праці. Розробка й

впровадження мотиваційних механізмів на всіх рівнях управління й вироб-

ництва – найважливіше завдання реформування підприємства. Не можна все й

усіх контролювати (особливо це стосується фахівців інтелектуальної праці).
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Людина має бути зацікавленою у результатах виконуваної роботи і морально, і

матеріально, а також чітко розуміти критерії, по яких оцінюється її праця;

ж) наявність на підприємствах парку застарілого технологічного

обладнання. На прикладі машинобудівних підприємств можна проаналізувати

причини нагромадження на промислових підприємствах такої великої кількості

застарілої техніки. На початку 80-х років коефіцієнт відновлення, наприклад,

металорізального устаткування дорівнював 5, а коефіцієнт вибуття – 2,

що обумовлювало швидке розширення парку устаткування [51].

На сьогоднішній день, підприємства працюють не тільки на морально

застарілому, але й фізично зношеному устаткуванні. У зв’язку з різким спадом

промислового виробництва стан підприємств ще більше погіршився –

устаткування частково продається, простоює, розукомплектується, списується,

і, звичайно, не оновлюється, тому що, перебуваючи в кризовому стані,

підприємства не можуть витрачати кошти на підтримку устаткування

в робочому стані. У підсумку збільшуються нормативні строки служби

застарілих машин, приладів, підйомно-транспортних засобів і іншого

устаткування, на ньому стає небезпечно працювати, всі частіше воно вимагає

ремонтів, які себе не окуповують. У цілому проблема застарілого обладнання

повинна вирішуватися керівництвом підприємства як на рівні окремих ділянок,

так і по підприємству в цілому. Перед керівниками стає питання, що робити

зі старим устаткуванням;

з) відсутність програм та відповідного механізму технічного

переозброєння промислових підприємств. В умовах постійного зростання цін

на енергоресурси, паливо й сировину, а також загальної недостачі або повної

відсутності коштів на підприємстві на закупівлю нових виробничих фондів

проблема відновлення парку устаткування без фінансової допомоги з зовні є

найчастіше нерозв’язною. У такий ситуації завданням керівництва може стати

пошук потенційних інвесторів і зацікавлених у співробітництві зв’язаних

підприємств, здатних надати фінансову підтримку.
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Перераховані недоліки властиві не тільки практично всім збитковим

підприємствам, але й багатьом із тих, які вважаються стабільними. Виходячи

із зазначеного, зрозуміло, що метою реформування й, безпосередньо, техніко-

технологічного переозброєння підприємств є надзвичайно актуальними як

із погляду виходу із кризи й розвитку самих підприємств, так і з погляду

успішності здійснення задекларованих у країні макроекономічних реформ.

В ході проведеного нами дослідження, було визначено, що об’єктивну

необхідність переоснащення визначають наступні фактори:

 кризове становище і можливість банкрутства підприємства;

 необхідність зміни (розширення) сфери діяльності;

 скорочення обсягів продажу продукції;

 збільшення накладних витрат;

 погіршення перебігу виробничого процесу;

 погіршення значень основних економічних показників, порівняно

з конкурентами або вдалими, з точки зору керівництва, періодами діяльності

підприємства;

 відсутність системи врахування ринкових змін при розробці і

просуванні продукції підприємства;

 тенденція підвищення темпів науково-технічного прогресу та

скорочення життєвого циклу промислових впроваджень тощо.

За наявності означених тенденцій в господарській практиці, необхідно

визначитися:

 чи необхідно проводити увесь комплекс реструктуризаційних заходів;

 чи за деяких умов ситуація може змінитися самі по собі або за

допомогою деяких дій, спроможних стабілізувати або покращити положення,

але які не ведуть до перебудови організації.

У будь-якому разі для встановлення послідовності дій потрібно

визначити основні етапи проведення відповідних робіт.

Аналіз фахових публікацій [207] дозволив виділити основні етапи

проведення переоснащення на промисловому підприємстві:
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 діагностика доцільності змін (оцінка поточної ситуації та власних

можливостей);

 розробка загальної стратегічної концепції технологічного розвитку

підприємства;

 планування процесу перетворень та їх запровадження;

 моніторинг цих перетворень.

Отже, початку робіт із ТТП передує комплексна діагностика, за

результатами якої приймається рішення про конкретний набір заходів і робіт,

пов’язаних із перетвореннями. Однак, ще до прийняття остаточного рішення

щодо ТТП та власно заради прийняття цього рішення, абсолютно необхідною є

діагностика доцільності ТТП. Вона проводиться на основі комплексного

аналізу як стану підприємства, так і конкретної ситуації щодо його зовнішнього

середовища. Коли підприємства знаходяться у кризовому стані, ця процедура

аналізу може бути скорочена за рахунок того, що при наявності кризи

в керівництва найчастіше вже немає іншого вибору як тільки змінювати щось

у самій організації, при чому змінювати швидко. Але в інших ситуаціях, коли

необхідність змін ще не проявила себе так чітко, необхідним є зважування усіх

“за” та “проти”, щоб, наприклад, короткострокові зміни кон’юнктури ринку не

були прийняті за тотальні невдачі на ринку.

Діагностика має дати кількісну та якісну оцінку стану підприємства як

цілісного організму стосовно його зовнішнього бізнес-оточення. Отже,

комплексна діагностика діяльності підприємства у процесі його ТТП охоплює

такі основні напрямки аналізу:

 ситуаційний аналіз;

 організаційно-управлінський аналіз;

 фінансово-економічний аналіз;

 виробничо-господарський аналіз;

 аналіз кадрового потенціалу;
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Ситуаційний аналіз призначений для оцінювання ситуації, в якій

перебуває підприємство, тобто місця, яке воно займає в існуючому бізнес-

просторі, основних факторів, що впливають на його функціонування, а також

укрупнених характеристик діяльності [136]. Сучасні підходи до проведення

ситуаційного аналізу представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1

Складові ситуаційного аналізу

Напрямки
аналізу Зміст

SWОТ-аналіз Виявлення, аналіз та оцінювання сильних і слабких сторін підприємства,
можливостей і загроз, які існують у його зовнішньому середовищі

Аналіз
стратегічної
позиції

Виявлення та аналіз стратегічних зон господарювання і стратегічного
портфеля підприємства

Аналіз
сегментів
ринку

Визначення та аналіз ринкових сегментів, на яких функціонує
підприємство; аналіз платоспроможного попиту на продукцію
підприємства

Аналіз
конкуренції

Визначення та аналіз видів та основних чинників конкуренції, а також
конкретних конкурентів

Позиційний
аналіз

Визначення й аналіз місця, що займає підприємство, його продукція,
окремі торговельні марки і товари стосовно інших фірм, торгівельних
марок і продуктів

Джерело: згруповано за даними [114]

Інформацію, яку отримано під час проведення ситуаційного аналізу,

використовують безпосередньо для подальшої діагностики – мету, напрямки,

інструментарій, строки, вартість робіт тощо. Отримані результати аналізу

можна використовувати для обґрунтування стратегії розвитку підприємства,

для формування проекту ТТП підприємства в цілому або окремих структурних

складових.

Під SWОТ-аналізом розуміють дослідження, спрямовані на визначення й

оцінювання сильних і слабких сторін підприємства (ендогенне середовище),

можливостей і потенційних загроз, які існують у зовнішньому (екзогенному)

середовищі [193]. Цей вид аналізу може стосуватися всього підприємства, його

структурних підрозділів, а також окремих видів продукції.

За результатами аналізу ендогенного середовища підприємства

розробляються рекомендації щодо:
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 усунення наявних слабких сторін;

 ефективного використання потенціалу (сильних сторін).

У процесі аналізу сильні і слабкі сторони підприємства варто оцінити

з урахуванням основних тенденцій змін у зовнішньому середовищі підприємства.

У Під “аналізом стратегічної позиції” (стратегічним аналізом, аналізом

стратегічного портфеля, аналізом стратегічного набору) підприємства

розуміється виявлення його стратегічних зон господарювання, їхнього

взаємозв’язку, оточення та інших важливих характеристик [144]. За сучасних

умов навіть невелике підприємство здійснює виробничо-господарську

діяльність у різних сегментах економічного простору, які називаються

стратегічними зонами господарювання, або сегментами на ринку підприємства,

на якому воно присутнє або на який планує вийти. Стратегічна зона може

визначатися потребами ринку, технологією, типом клієнта або географічним

регіоном. Перспективи розвитку стратегічних зон господарювання оцінюються

з погляду зростання ринку та його нестабільності, норми рентабельності,

ключових факторів успіху бізнесу. Визначальні показники розвитку

стратегічної зони господарювання такі: розміри ринку, купівельна

спроможність (платоспроможний попит) споживачів, наявні бар’єри входу на

ринок, звички покупців, склад конкурентів, вид та інтенсивність конкуренції,

основні канали збуту, державне регулювання галузі, показники розвитку

зовнішнього (економічного, соціально-політичного, технологічного) оточення

стратегічних зонах господарювання [109].

Сукупність існуючих стратегічних зон господарювання утворює

стратегічний портфель підприємства. Розміщення ресурсів по різних СЗГ,

взаємозв’язок СЗГ між собою і з зовнішнім оточенням визначають стратегічну

позицію підприємства [149].

Після визначення сукупності СЗГ, що є на підприємстві, тобто

стратегічного портфеля, необхідно провести дослідження поточного стану

кожної стратегічної зони господарювання, її перспектив і напрямків розвитку.

Важливою частиною ситуаційного аналізу є вивчення споживчого ринку, що
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обслуговує підприємство та його окремі стратегічні зони господарювання.

Клієнти і споживачі цього ринку мають як подібні, так і відмінні риси, що й

варто вивчити в ході ситуаційного аналізу. Такий процес, спрямований на

виявлення структури споживачів і характеристик, визначення дискретних груп

споживачів (сегментів), називається сегментуванням ринку [109].

Дослідження поточного стану підприємства, його місця і ситуації, в якій

воно в даний момент перебуває, було б неповним без вивчення навколишнього

конкурентного середовища. Найчастіше виокремлюють п’ять факторів, що

визначають конкурентні позиції підприємства. Це наявні конкуренти,

потенційні конкуренти, небезпека появи товарів-замінників, ступінь впливу

споживачів та ступінь впливу постачальників [150].

Як правило, конкуренти оцінюються порівняно із самим підприємством

та його продукцією. Для аналізу конкурентів – як поточних, так і потенційних,

товарів-замінників та інших аспектів конкуренції широко використовуються

методи і засоби позиціонування [181]. Метою позиціонування (позиційного

аналізу) є визначення місця, що його займають підприємство, його продукція,

торговельна марка на ринку стосовно інших підприємств, їхньої продукції,

торговельних марок і споживачів. Позиціонування ґрунтується на структу-

ризації сукупності продуктів або підприємств з огляду на сприйняття чи

переваги споживачів.

Основною метою позиційного аналізу є визначення та обґрунтування

становища підприємства щодо запитів споживачів та порівняно з конкурен-

тами, а також оцінювання перспективних напрямків розвитку і розробка дій

у відповідь на зміни стратегії конкурентів.

Наступним кроком у проведенні діагностики є організаційно-

управлінський аналіз діяльності підприємства, який являє собою дослідницьку

діяльність, спрямовану на вивчення системи цілей підприємства, стратегії їх

досягнення, організаційної структури управління, специфіки управлінських

процесів та організаційної культури. Зміст організаційно-управлінського

аналізу підприємства розкриває табл. 2.2.
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Таблиця 2.2

Складові організаційно-управлінського аналізу

Напрямки аналізу Зміст
Аналіз системи цілей
підприємства та стратегій їх
досягнення

Виявлення й аналіз місії організації, цілей та обмежень
для їх досягнення; визначення й аналіз стратегії
підприємства

Аналіз організаційної
структури

Дослідження наявних організаційно-структурних одиниць
та їхніх взаємозв’зків

Аналіз процесів управління Ідентифікація, моделювання та аналіз процесів
Аналіз структури інформації Аналіз і структуризація інформації, що циркулює

на підприємстві
Аналіз організаційної
культури

Дослідження внутрішньофірмових символів, історії та
традицій

Джерело: згруповано за даними [167]

В наслідок проведеного аналізу виявляється на скільки на підприємстві

використовують моделі сучасних технологічних процесів і управління ними,

а також формують потрібну для вказаних цілей інформаційну та технологічну

модель. Аналіз визначає проблемні та вузькі місця в діяльності підприємства

з погляду організації системи управління ним, його організаційно-

управлінський потенціал, а також формує цілі організаційної реструктуризації

та підходи до неї.

Виявлення та аналіз системи цілей організації і стратегії їх досягнення

передбачають:

 аналіз місії організації – чіткість її формулювання, відповідність її

стратегії та цілям організації, усвідомлення її персоналом, відповідність її

перспективам розвитку організації;

 аналіз цілей підприємства на основі побудови ієрархічного “дерева

цілей”, який має супроводжуватися формуванням сценаріїв розвитку

підприємства залежно від різних варіантів зміни зовнішнього і внутрішнього

середовища;

 аналіз системи відповідальності за досягнення цілей і виконання дій,

спрямованих на їх досягнення; при цьому аналізується матриця розподілу

відповідальності, що дає змогу виявити повноту відповідності цілей, заходів і

виконавців [34].
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Організаційна структура управління характеризується:

 складом і співвідношенням лінійного та функціонального управління;

 кількістю і складом управлінських підрозділів на різних ієрархічних

рівнях;

 чисельністю і співвідношенням різних категорій керівників, фахівців і

технічних виконавців у цілому по системі управління і за окремими

підрозділами;

 обсягом інформації, що переробляється, у цілому по системі

управління і за окремими підрозділами;

 витратами на управління за окремими функціональними підрозділами і

рівнями управління тощо.

У рамках моделювання й аналізу процесів управління управлінські

процеси й інформаційні зв’язки накладаються на організаційну структуру та

аналізуються щодо їхньої ефективності з погляду наявних і перспективних сфер

діяльності підприємства [229].

На основі аналізу організаційної структури і системи управління

формується відповідна інформаційна модель, яка функціонує на підприємстві.

Дослідження потоків інформації на підприємстві дозволяє виявити на

скільки ефективні ці потоки, інформаційна підтримка управлінських процесів,

виявити вузькі місця в забезпеченні інформацією.

На основі аналізу системи управління виявляються проблемні зони й

вузькі місця та оцінюється організаційно-управлінський потенціал

підприємства.

Після проведених заходів визначаються основи щодо організації процесу

змін відповідно до означеної мети реструктуризації і результатами аналізу.

Результатом організаційно-управлінського аналізу є розробка комплексу вимог

до перепроектування організаційної структури і системи управління.

Фінансово-економічний аналіз стану підприємства повинен виявити

напрямки та обмеження фінансового розвитку та удосконалення фінансової

політики. Зміст фінансово-економічного аналізу базується на загально
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прийнятій методиці, шляхом розрахунку і зіставлення фінансових показників та

коефіцієнтів. Кожне підприємство може скласти набір (систему) коефіцієнтів

залежно від завдань поліпшення фінансового стану.

Результати теоретичного і методологічного блоків наукового дослідження

стали передумовою до формування методичних підходів до аналізу та оцінки

економічного стану підприємств та ступеня кризової ситуації на основі

вивчення показників, що характеризують динаміку доходу від реалізації та

валового прибутку. Підприємства завжди проходять одні й ті ж етапи на шляху

до банкрутства.

На ранній стадії кризової ситуації ознаки кризової ситуації проявляються

у зниженні ефективності діяльності, тобто у від’ємній динаміці показників

діяльності: валового прибутку та доходу від реалізації. Зниження ефективності

діяльності підприємства може бути результатом одержаних збитків по окремим

господарським операціям, а далі в цілому. Це приводить до втрати позицій на

ринку. Якщо ці явища стають затяжними, то нестача фінансових ресурсів стає

хронічною.

Характерними ознаками цього періоду діяльності підприємства є майже

повна практична відсутність власних коштів для виконання обов’язків та

фінансування поточної господарської діяльності. Це негативно впливає на

перспективи розвитку підприємства та знижує обсяги виробництва.

Якщо динаміка падіння показників продовжиться, то підприємства не

матимуть можливості фінансувати навіть скорочене виробництво та платити

за попередні зобов’язання щодо простроченої заборгованості по кредитам та

позикам. Виникає реальна загроза банкрутства.

процесі діагностики стану підприємств обов’язково проводиться аналіз

кадрового потенціалу підприємства. Цей напрям дозволяє визначити потенціал

працівників, встановити якість праці, відповідність посади працівникові.

Основні напрямки діагностики персоналу, можна виділити такі:

 структура за кваліфікацією, досвідом, освітою;

 система оплати та мотивації персоналу;
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 процеси навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

 плинність кадрів та ін.

Конкретні показники оцінки ефективності роботи працівників визначають

відповідно до бачення майбутніх характеристик роботи персоналу.

Аналітичний етап підготовки до переоснащення підприємства закінчу-

ється аналізом виробничо-господарської діяльності. Оскільки переоснащення

виробничого апарату доцільно проводити на інноваційній основі, особливу

увагу при проведенні аналізу потрібно приділяти оцінюванню рівня технологій,

використання ноу-хау, власних інноваційних розробок тощо.

Встановлення стадії кризового стану – це одна сторона проблеми. Друга –

це контроль за структурою капіталу щодо складу і джерел утворення. Умова

достатності фінансування діяльності дотримується тоді, коли підприємство

у будь-який момент забезпечує фінансову рівновагу між власними і

позиковими коштами.

2.2. Економічні методи і моделі планування відтворення основних
засобів промислових підприємств

Основним методичним підходом, що забезпечує успішність

переоснащення промислових підприємств є комплексна діагностика стану

підприємства. Діагностика має дати кількісну та якісну оцінку стану

підприємств із визначенням його проблем. Результати діагностики є основою

для прийняття рішення щодо програми оновлення та вибору джерел

фінансування.

Якщо розглядати реорганізацію виробництва залежно від об’єкту змін, то

вона може бути техніко-технологічною, фінансовою, організаційною та

правовою [207]. З усіх цих видів найбільш витратним та найчастіше найбільш

необхідним на промислових підприємствах є перший вид – ТТП. ТТП охоплює

модернізацію або заміну застарілих основних фондів, впровадження нових

технологічних процесів, інвестування заходів, спрямованих на більш ефективне

використання виробничих потужностей та інших ресурсів підприємства.
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Закриття (ліквідація) підрозділів і навіть підприємств може розглядатися як

складова частина такого виду переоснащення (оновлення). Більш широке

визначення ТТП може включати регіональне переміщення виробничих

потужностей для використання певних стратегічних переваг, які проявляються

у нижчому рівні оплати праці, вищій кваліфікації персоналу, перспективному

ринку, кращій інфраструктурі та інших чинниках, які можливо використо-

вувати при зміні місця розташування бізнесу.

Здійснення реструктуризації фінансів сьогодні також є актуальним.

Це обумовлено тим, що значна кількість підприємств вимушено мають значну

заборгованість, яка існує у зв’язку із здійснюваної державою ризикованої

кредитної політики, економічної та політичної нестабільності, кризи

неплатежів. Фінансова реструктуризація передбачає оптимізацію структури

капіталу підприємств (зміну структури пасивів), що досягається, насамперед,

переоформленням боргових зобов’язань (розстрочка, списання виплат). Окрім

того, під час фінансової реструктуризації вирішуються завдання ліквідації

субсидіювання, підвищення фінансової автономії, використання переваг цінних

паперів, залучення іноземного капіталу [145].

Фінансова реструктуризація може передбачати відстрочення погашення

заборгованості, зниження процентної ставки по ній, визначення більш вигідної

схеми її погашення, використання інших прийомів покращення фінансового

стану, наприклад, конвертацію заборгованості або її частки у цінні папери

підприємства [126]. В окремих випадках підприємство проводить дії

з отримання від кредиторів нових позичок, кредитів або гарантій.

Управлінська, або організаційна, реструктуризація охоплює заходи

з удосконалення або зміни організаційної структури підприємства, адаптації

персоналу для роботи в нових економічних умовах. Можна виділити такі

основні аспекти організаційної реструктуризації:

 реорганізація підприємства на базі його децентралізації, створення

центрів відповідальності (бізнес-одиниць);

 запровадження нових методів управління;
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 організація нових (у тому числі міжнародних) представництв

із продажу і маркетингу;

 оптимізація чисельності працюючих;

 навчання і перекваліфікація персоналу;

 розробка і впровадження схем підвищення мотивації праці.

Незадовільні результати від реструктуризації часто відображають

неадекватну увагу до управлінських і організаційних аспектів трансформації

підприємств.

Правова реструктуризація полягає у зміні організаційно-правового

статусу підприємства, що полегшує здійснення інших напрямів реформування

підприємства [179].

Як видно, із напрямів реструктуризації найдоцільнішими виходячи

з стану промислових підприємств, особливо виглядає напрям у вигляді

техніко-технологічної реструктуризації.

У фаховій літературі науковці звертають особливу увагу на те, що під час

проведення переоснащення, підприємства можуть обрати одну з двох стратегій

– захисну чи наступальну. Заходи захисної стратегії (яка передбачає різке

скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства,

скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення

окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів

реалізації продукції та ін.) це приклади тих заходів, що не потребують значного

інвестування [93]. У разі ж вибору наступальної стратегії передбачаються

активні дії: модернізація обладнання, введення нових технологій, запровад-

ження ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту

продукції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції

контролінгу та управління.

Залежно від обраної стратегії підприємство обирає той чи інший каталог

внутрішньогосподарських поновлюваних заходів.

Дослідимо можливі джерела фінансування ТТП підприємства в сучасних

умовах господарювання.



161

161

І. Власні фінансові ресурси підприємств. Власні фінансові ресурси

підприємств включають внески засновників підприємства; амортизаційні

відрахування; прибуток, який використовується у вигляді коштів та резервів

у процесі господарської діяльності та ін.

Найбільш зацікавленими особами в реструктуризації неспроможного

підприємства є його власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, як правило,

несуть значний тягар фінансування реструктуризаційних заходів, особливо при

оперативній реструктуризації. Фінансування власниками може здійснюватися:

а) збільшенням (зменшенням) статутного фонду;

б) наданням позик;

в) наданням цільових внесків на безповоротній основі.

Можна виділити такі основні цілі збільшення статутного капіталу

підприємства:

 мобілізація фінансових ресурсів для проведення реструктуризаційних

заходів виробничо-технічного характеру, модернізації існуючих потужностей,

переобладнання чи розширення виробництва;

 збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприємства

відповідають за його зобов’язаннями перед кредиторами, тобто підвищення

кредитоспроможності суб’єкта господарювання та його фінансової стійкості;

 поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки

збільшення капіталу пов’язане, як правило, із залученням додаткових грошових

ресурсів;

 акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав

інших підприємств, у тому числі з метою посилення впливу на підприємства, їх

поглинання чи придбання їхніх потужностей [201].

Для залучення коштів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні

застава майна, ні гарантії третіх осіб. Окрім того, ресурси, вкладені в статутний

фонд підприємства, залишаються в його розпорядженні впродовж довгостроко-

вого періоду. Грошова частина внесків власників підприємства передусім
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спрямовується на придбання нових основних засобів або модернізацію вже

працюючих.

Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на техніко-

технологічну реструктуризацію, залежить від балансової вартості основних

засобів, норм амортизаційних відрахувань, структури основних виробничих

засобів. Сума прибутку, що використовується на реструктуризацію, залежить

від розміру прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства [201].

1) Ці джерела фінансування реструктуризації є традиційними й найбільш

доступними, але не слід забувати, що на підприємствах, які перебувають

у фінансовій кризі, повністю вичерпано такі класичні джерела самофінансу-

вання, як прибуток та амортизація. Тому, важливою є мобілізація внутрішніх

резервів фінансової стабілізації, яка спрямована передовсім на поліпшення (або

відновлення) платоспроможності та ліквідності підприємства. Як правило, її

здійснюють за такими основними напрямами:

1) реструктуризація активів.

2) зменшення (заморожування) витрат.

3) збільшення виручки від реалізації.

Перша група заходів пов’язана зі зміною структури та складу активної

сторони балансу (досить часто ці зміни супроводжуються також змінами

у складі та структурі пасивів). У рамках реструктуризації активів виділяють

такі види заходів [19]:

а) мобілізація прихованих резервів. Приховані резерви – це частина

капіталу підприємства, яку не відображено в його балансі. Величина

прихованих резервів у активній стороні балансу дорівнює різниці між

балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їхньою

реальною (вищою) вартістю. Мобілізація прихованих резервів здійснюється:

 через реалізацію окремих об’єктів основних та оборотних засобів, які

безпосередньо не пов’язані з процесом виробництва та реалізації продукції

(будівлі та споруди невиробничого призначення, корпоративні права інших
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підприємств, боргові цінні папери, нематеріальні активи, наднормативні запаси

сировини й матеріалів тощо);

 у результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів, які

неможливо реалізувати без порушення нормального виробничого циклу

(такий метод реструктуризації активів не пов’язаний із реальним поліпшенням

платоспроможності, однак впливає на підвищення кредитоспроможності

підприємства). У разі індексації основних фондів змінюється структура пасивів

(збільшується стаття “Статутний капітал” чи “Додатковий капітал”);

б) використання зворотного лізингу (господарська операція, яка

передбачає продаж основних фондів із одночасним зворотним отриманням

таких основних фондів в оперативний або фінансовий лізинг). Наприклад,

збиткове підприємство продає лізинговій компанії адміністративну будівлю

з одночасним укладанням договору про лізинг даного об’єкта нерухомості.

Кредитоспроможність даного підприємства знижується. Однак його платоспро-

можність різко поліпшується. Крім того, підприємство з причини своєї

збитковості може отримати значну економію на податкових платежах, які

супроводжують операцію купівлі-продажу даного об’єкта основних фондів;

в) лізинг основних фондів. Цей метод уможливлює модернізацію

обладнання (а отже, здійснення заходів виробничо-технічного характеру), коли

бракує необхідних інвестиційних ресурсів;

г) здача в оренду основних фондів, які не повною мірою

використовуються у виробничому процесі;

д) оптимізація структури розміщення оборотного капіталу (зменшення

частки низько ліквідних оборотних засобів, запасів сировини та матеріалів,

незавершеного виробництва тощо);

е) продаж окремих, низькорентабельних структурних підрозділів (філій).

За рахунок такої операції підприємство може отримати інвестиційні ресурси

для перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності;

ж) використання давальницької сировини, тобто спосіб завантаження

виробничих потужностей підприємства, за якого сировина та матеріали
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надаються підприємству безкоштовно, однак певна частина готової продукції,

виготовленої на давальницьких умовах, є власністю постачальника сировини.

Переробка давальницької сировини розглядається як послуга, що за неї

підприємство отримує обумовлену в договорі частину готової продукції або

певні грошові кошти;

з) рефінансування дебіторської заборгованості (переведення її в інші,

ліквідні форми оборотних активів: гроші, короткострокові фінансові вкладення

тощо). Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підпри-

ємств і зокрема на їхню платоспроможність, є високий рівень невиправданої

дебіторської заборгованості. Станом на початок 2000 року дебіторська заборго-

ваність суб’єктів господарювання перевищувала обсяг ВВП країни у півтора

рази. Це є суттєвим резервом відновлення платоспроможності підприємств,

що опинилися у фінансовій кризі. Тому, фінансовий менеджмент мусить

використати всі наявні можливості для погашення заборгованості.

Серед основних форм рефінансування дебіторської заборгованості можна

виділити такі основні.

Факторинг – продаж дебіторської заборгованості на користь факторин-

гової компанії чи банку. Угода надає певну можливість щодо здійснення

операцій по розрахунку через факторинг-банк (придбати у підприємства-

продавця право вимоги за поставлені товари та надані послуги, строки сплати

за які минули (прострочена дебіторська заборгованість), або за поточними

розрахунками). Підприємства поступаються правом на одержання грошей

згідно з платіжними документами на поставлену продукцію в обмін на негайне

одержання основної суми дебіторської заборгованості (за вирахуванням

комісійної винагороди факторинговій фірмі, розмір якої залежить від ступеня

ризику операції, чинної відсоткової ставки та строків настання платежу).

Зміст операції щодо обліку або дисконту векселів полягає в тому, що

банк, придбавши вексель за іменним індосаментом, терміново його оплачує

пред’явнику, а платіж отримує тільки з настанням зазначеного у векселі строку

погашення. Економічною суттю операції дисконтування є дострокова
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реалізація векселя його держателем банку і переведення комерційного кредиту

в банківський. За достроковий платіж банк утримує з номінальної суми векселя

певну винагороду на свою користь, тобто оплачує вексель за мінусом знижки.

Різниця між сумою, яку банк заплатив, придбавши вексель, і сумою, яку він

отримає на цей вексель у строк платежу, також називається дисконтом [203].

Форфейтинг – кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі

викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, які акцептовано

імпортером. Продавцем вимог за форфейтинг може бути підприємство, яке

виконало зобов’язання за контрактом і прагне рефінансувати дебіторську

заборгованість з метою зменшення кредитного ризику та поліпшення

ліквідності (платоспроможності). Форфейтинг, як правило, здійснюється за

участю банківської установи і є також однією із форм трансформації

комерційного кредиту в банківський [140].

Окрім того, у межах заходів щодо рефінансування дебіторської

заборгованості проводиться комплекс процедур з примусового стягнення

заборгованості, у тім числі зверненням із позовом до арбітражного суду.

Усі охарактеризовані вище заходи щодо реструктуризації активів так чи

інакше зумовлюють зміни в окремих статтях активу балансу. Наступні дві

групи заходів пов’язані, в основному, зі змінами у звіті про фінансові

результати та їх використання (звіт про прибутки та збитки) [131].

Зменшення (заморожування) витрат. Даний блок санаційних заходів

здійснюється за двома напрямками:

 заморожування інвестиційних вкладень;

 зниження валових витрат.

Строк окупності інвестицій (особливо зовнішніх), здійснюваних

підприємством, яке перебуває у фінансовій кризі, має бути якомога меншим.

Окупність капіталовкладень може відбуватися або в результаті збільшення

грошових доходів, або завдяки зменшенню витрат. Як зазначала Безугла Ю.Є.,

у рамках фінансової реструктуризації може бути прийнято рішення про

заморожування ризикових інвестиційних проектів та інвестицій
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з довготривалим строком окупності [12]. Тур О.В. відмітила, що заходи,

спрямовані на зниження витрат виробництва, доцільно здійснювати на засаді

нуль-базис-бюджетування (ZBB – Zero-Base-Budgeting) [210].

Арапов О.С. в якості головної мети ZBB визначав оптимальний рівень

валових витрат підприємства та пріоритетних напрямків використання

обмежених фінансових ресурсів [4].

Тур О.В. виявила, що основна відмінність ZBB від звичайного оператив-

ного планування полягає в тому, що останнє значною мірою зорієнтоване на

показники рівня витрат попередніх періодів (які можуть бути невиправдано

завищеними). Базою для ZBB є так звана точка-нуль, тобто планові показники

розраховуються на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат,

їхнього складу та структури. ZBB є складовою частиною контролінгу витрат

підприємства [210].

Мельник О.Г. визначила такі етапи порядку проведення ZBB [142]:

 керівництво підприємства визначає стратегічні та оперативні цілі та

приймає рішення про сфери застосування ZBB;

 керівництво структурними підрозділами визначає часткові цілі і

доводить їх до окремих функціональних одиниць;

 керівники підрозділів розробляють конкретні цільові показники для

окремих функціональних одиниць;

 керівники підрозділів визначають альтернативні методи досягнення

поставлених завдань та відповідні витрати;

 керівництво підрозділами визначає пріоритетні напрямки використання

наявних обмежених ресурсів і будує ієрархічний ряд пріоритетів;

 керівництво підприємства зіставляє дані окремих структурних

підрозділів, будує власний ієрархічний ряд пріоритетів та альтернатив;

 на рівні підприємства приймається рішення про пріоритети у викори-

станні ресурсів, рівень виробництва та витрат;

 відділ планування розробляє бюджет із відображенням контрольних

показників для окремих носіїв рішень;
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 відділ контролінгу перевіряє рівень виконання бюджетних показників

та аналізує причини відхилення факту від плану.

У рамках ZBB аналізуються всі статті витрат і за кожною з них

визначаються можливості економії.

Як свідчать вітчизняна практика та зарубіжний досвід, проведення фінан-

сової реструктуризації підприємств обов’язково супроводжується радикальним

зменшенням витрат на персонал [7]. Економії за цією статтею можна досягти

зменшенням заробітної плати або зменшенням величини необхідного робочого

часу. Найбільш поширеними заходами для скорочення робочого часу є:

 запровадження неповного робочого тижня;

 достроковий вихід на пенсію;

 неоплачувані відпустки;

 звільнення персоналу (звільнення персоналу треба поєднувати

із заходами соціального характеру).

Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні

наслідки змушують персонал, що працює на підприємстві, теж робити свій

внесок у фінансування санації. Тому Багацька К.В., фінансову підтримку

персоналу називає одним з внутрішніх джерел фінансування реструктуризації

[7]. Основною причиною фінансової участі персоналу є надія зберегти робочі

місця. Особливо частою така ситуація є в період загального економічного

спаду, коли дефіцит альтернативних робочих місць зумовлює значну

залежність працівників від даного підприємства.

Фінансування персоналом Багацька К.В. пропонує здійснювати в таких

формах [7]:

а) відстрочка або відмова від винагороди за виробничі результати;

б) надання працівниками позик;

в) купівля працівниками акцій даного підприємства.

У зарубіжній практиці досить поширеним є так званий Management-

Buyout (МВО), який полягає в купівлі всього підприємства або значного пакета

його корпоративних прав менеджментом фірми [7]. Одним із різновидів МВО є
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АВО – коли значну частку корпоративних прав викуповує персонал. При цьому

трапляються випадки конверсії заборгованості підприємства із заробітної плати

у власність. Тобто замість заробітної плати працівники можуть одержати

корпоративні права підприємства, на якому працюють.

У результаті МВО підвищується відповідальність керівників та всього

персоналу за результати своєї діяльності, а також посилюється мотивація

до раціоналізаторства та реалізації програм ощадливого використання

наявних ресурсів.

Законодавство України передбачає, зокрема, специфічну форму

підтримки у разі, коли трудовий колектив державного підприємства, щодо

якого порушено справу про банкрутство, бере підприємство в оренду або

викуповує у власність за умови взяття на себе боргів та згоди на це кредиторів.

Трудовий колектив у такому разі може реалізувати своє право згідно

з вимогами Закону України “Про оренду державного майна” [74].

У рамках мобілізації внутрішньовиробничих резервів Тур О.В.

аналізувала всі наявні можливості збільшення виручки від реалізації продукції

[207]. Вона пропонує використовувати весь арсенал заходів для активізації

збутової (маркетингової) політики підприємства. Стимулювати збут можна як

наданням знижок покупцям, так і помірним збільшенням цін; як масованою

рекламою, так і її припиненням. Тип заходів у даній сфері залежатиме від

конкретного підприємства та від вибраної ним стратегії маркетингу [210].

Як показує проведений нами аналіз промислові підприємства

неспроможні провести переоснащення за рахунок власних коштів.

ІІ. За рахунок позичених та залучених коштів. До позичених та

залучених коштів належать: довгострокові банківські кредити; позики інших

підприємств; кошти від випуску векселів та інших боргових зобов’язань; кошти

від емісії та реалізації цінних паперів, які належать підприємству; фінансування

з благодійних коштів; іноземні інвестиції.

Як вже було зазначено вище, фінансування за рахунок коштів власників є

однією з можливостей самофінансування підприємства. Власники можуть
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виступати ініціаторами переоснащення, але інколи, в ситуації не платоспро-

можності, їх повноваження є обмеженими, оскільки пріоритетний вплив

у розв’язанні питань переоснащення мають кредитори.

Таке джерело кредитування реструктуризації, як довгострокові кредити

банків, не отримало належного розвитку. За даними Держкомстату України, від

загального обсягу банківських кредитів, що надають комерційними банками

суб’єктам господарювання, лише незначна доля (близько 10%) припадає на

довгострокові інвестиційні кредити, які можуть буди використаними у якості

джерела фінансування, у тому числі, техніко-технологічної реструктуризації.

Фінансова участь інших підприємств у реструктуризації має місто

найчастіше тоді, коли підприємство, що реструктурується, є боржником

підприємства, яке згодне надати допомогу. У цих випадках фінансова

підтримка може бути у вигляді [75]: а) пролонгації та реструктуризації наявної

заборгованості; б) повною або частковою відмови від своїх вимог; в) надання

додаткових кредитних ресурсів; г) надання кредитного забезпечення

(поручительства, гарантії); д) трансформації боргу у власність.

Безперечно, активної участі кредиторів можна очікувати лише тоді, коли

внаслідок проведених заходів по збереженню та поліпшенню стану

підприємства-боржника вони отримають повніше задоволення своїх вимог, ніж

за його банкрутства та ліквідації. Кредитори можуть зважитися на матеріальний

ризик в обмін на майбутню участь у прибутках даного підприємства, в обмін на

значний пакет акцій боржника або з бажанням отримати надійний ринок збуту

своєї продукції (джерело постачання сировини для свого виробництва) тощо.

У зв’язку з цим обґрунтовується така форма реструктуризації пасивів

підприємства, як “конверсія боргу у власність”. Суть її полягає в тому, що

підприємства-боржники стимулюють великих кредиторів, зокрема обслуго-

вуючий банк, придбати корпоративні права в обмін на боргові вимоги.

У результаті даної операції боржник досягає подвійної мети [7]:

1) підвищується ринковий курс корпоративних прав, оскільки

відбувається їх додаткова закупівля;
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2) поліпшується структура балансу, оскільки співвідношення власних та

позикових коштів змінюється в позитивному для підприємства напрямку.

Як відмічає Багацька К.В., конверсія боргу у власність може

здійснюватися через емісію нових корпоративних прав, в результаті викупу

часток (паїв, акцій) у власників з метою подальшого обміну на боргові вимоги

або з допомогою емісії (обміну) конверсійних облігацій [7].

Трансформація боргу у власність здійснюється, як правило, великими

кредиторами, які очікують отримання прибутків у майбутньому. Цю операцію

можна розглядати як внесок кредитора в статутний фонд боржника. Однією із

форм участі кредиторів у реструктуризації боржника є пролонгація чи списання

заборгованості. Списання заборгованості – це відмова кредитора від своїх ви-

мог. Вона прирівнюється до безповоротної фінансової допомоги боржнику [7].

Проте в Україні законодавство не дозволяє кредиторам списувати борги

своїх боржників. Не стягнення цих сум призводить, як правило, до збільшення

різного роду об’єктів оподаткування. Так, згідно з Податковим Кодексом

платники податків мають право зменшувати суму оподатковуваного доходу

звітного періоду на вартість відвантажених товарів у разі, коли покупець таких

товарів затримує без погодження з платником податку оплату їхньої вартості.

Проте це зменшення здійснюється тільки тоді, коли кредитор звернувся

із заявою до арбітражного суду про стягнення заборгованості з боржника або

про визнання його банкрутом, а також коли на подання кредитора нотаріус

учинив виконавчий запис про стягнення боргу з дебітора чи стягнення

заставленого майна. Інакше кажучи, кредитори, у разі виникнення простроченої

заборгованості, мусять негайно звертатися з позовом до арбітражного суду, і

тільки тоді вони можуть зменшити об’єкт оподаткування на суму

заборгованості. В іншому разі кредитор покриває збитки (якщо виникає

безнадійна заборгованість) за рахунок прибутку, який залишається в його

розпорядженні після оподаткування. Проте, створюючи привабливі умови для

кредиторів (наприклад, дозволяючи відносити на зменшення оподатковуваного

прибутку суми простроченої дебіторської заборгованості підприємств, які
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підлягають санації), законодавчі органи могли б активізувати їхню участь

у фінансовому оздоровленні боржника.

Як зазначає Нехай В.А., при наданні фінансової підтримки через відмову

від своїх вимог, кредитори повинні враховувати ту обставину, що відмова від

претензій за економічними наслідками прирівнюється до відмови від кредит-

ного договору. Це означає, що за банкрутства боржника кредитор, який відмо-

вився від претензій, не буде членом сформованого згідно із законодавством

комітету кредиторів. Погашення боргів цьому кредиторові буде здійснюватися

за рахунок активів, які залишаться після задоволення вимог усіх інших

кредиторів та членів трудового колективу. Крім того, сума заборгованості, яка

залишилася непогашеною після закінчення строку позовної давності,

розглядатиметься як безповоротна фінансова допомога, яка здійснюється

за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства [158].

Одним із методів допомоги кредиторам є погашення боргу та мобілізація

необхідних для фінансового оздоровлення ресурсів за рахунок цільового

банківського кредиту [151]. Це здійснюється, як правило, комерційним банком,

який обслуговує підприємство. Оскільки надання такого кредиту пов’язане

з високим ступенем ризику, ставка відсотка на нього досягає максимального

рівня. При цьому, якщо банк надає кредит підприємству, проти якого порушено

справу про банкрутство до моменту укладення кредитної угоди, а інформацію

про порушення такої справи було оприлюднено (за винятком випадків надання

фінансових кредитів у межах процедури санації дебітора під заставу його

корпоративних прав), безнадійна заборгованість за кредит погашається

за рахунок власних коштів кредитора.

У деяких випадках, із метою акумуляції кредитних ресурсів, як

у національній так і в іноземній валюті, для здійснення кредитування реструк-

туризаційних та санаційних програм зі значними обсягами, зменшення

кредитних ризиків, дотримання нормативного показника максимального

розміру ризику на одного позичальника комерційні банки можуть

об’єднуватися в консорціуми (санаційні консорціуми). Банківські консорціуми
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– це тимчасові об’єднання банків, які створюються для координації дій для

проведення різного роду банківський операцій (або для кредитування однієї,

але великої та ризикованої угоди) і засновуються банками на паритетних

засадах [205]. Банківські консорціуми для надання таких ризикових кредитів

можуть створюватися з метою об’єднання кредитних ресурсів, диверсифікації

кредитного ризику, підтримання ліквідності балансів окремих банків.

Консорціумні кредити базуються на тих самих принципах, що й інші види

банківських кредитів, змінюється лише механізм акумуляції кредитних ресурсів

та процедура надання кредитів. Юхимчук В.Д. зазначає, що консорціуми на

постійній основі можуть створюватися для проведення операцій на валютних

ринках, або для крупно масштабних та ризикових лізингових чи факторингових

операцій на ринках позичкових капіталів [240]. Кількість учасників

консорціуму не обмежується. Координує дії учасників консорціуму головний

банк, який репрезентує інтереси консорціуму, але діє в межах повноважень, які

отримує від інших учасників консорціуму. За організацію консорціуму

головний банк отримує спеціальну винагороду, крім відсотків та комісійних,

що покривають його безпосередні витрати. Як правило, банком-координатором

стає банк, що обслуговує клієнта, якому необхідні кошти. Кожен член

консорціуму самостійно оцінює ефективність проекту і визначає умови своєї

участі в ньому або пропонує власний варіант проведення тієї чи іншої операції,

для якої створюється консорціум [137].

У консорціумній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й

кілька позичальників, причетних до заходу, що кредитується [137]. Банк

(чи група банків) здійснює контроль за виконанням позичальником умов

кредитного договору, цільовим використанням кредиту, виконанням плану

фінансової реструктуризації чи фінансового оздоровлення [95]. При цьому,

банк протягом усього терміну дії кредитного договору підтримує ділові

контакти з позичальником: перевіряє стан збереження майна, виявляє фактори,

що можуть позитивно чи негативно вплинути на хід фінансового оздоровлення

боржника. У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільовим
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призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір. Це є

підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов’язань позичальника за

кредитною угодою в установленому чинним законодавством порядку.

Як вже зазначалося, кредитування реструктуризаційних і санаційних

проектів пов’язане зі значними ризиками. Найбільш надійним засобом

зменшення ризиків кредиторів, поряд із консорціумним кредитуванням, є

призначення кредиторами на період санації на керівні посади підприємства-

боржника своїх довірених осіб або встановлення цілковитого контролю

над підприємством [137].

Що стосується фінансування за рахунок коштів від емісії цінних паперів,

то тут становище теж не однозначне, тому що для цього підприємство, яке

потребує реструктуризації повинно мати відповідну правову форму (ПАТ),

а також мати достатньо коштів саме для емісії та розповсюдження своїх цінних

паперів. Але, якщо такі підприємства знаходяться у кризі, то, ясно, що таких

коштів на ці цілі в нього, найшвидше, не знайдеться.

Ще одним видом фінансової допомоги ззовні може бути допомога

іноземних інвесторів. Але частка іноземних інвестицій була й залишається

незначною. Зазначимо, що без підтримки держави в цьому напрямку не може

йти мови про значне поліпшення цього стану. З метою залучення іноземних

інвестицій необхідно визначити ті сфери економіки, в яких можна було б

очікувати приплив західних капіталів, і створити в них стабільні умови.

Заходи державного регулювання повинні спрямовуватися, з одного боку,

на створення умов щодо активного інвестування тих підприємств і галузей

промисловості, продукція котрих хоча й неконкурентоспроможна на світовому

ринку через моральну та фізичну застарілість використовуваних технологій і

устаткування, однак має необхідний попит на вітчизняному ринку. З іншого

боку, такі інвестиції під заставу або гарантії місцевих органів могли б значно

збільшити можливості тих підприємств, які навчилися, ефективно працювати

в сучасних умовах. До таких відносять такі промислові галузі, в яких

виробляють товари, які мають стабільний попит на ринку України та в ряді
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інших країн, зокрема ближнього зарубіжжя. Обіг же капіталу здійснюється

достатньо швидко. Саме це забезпечує високу рентабельність виробництва і

швидку окупність вкладень.

Що стосується отримання допомоги з благодійних фондів, то ця

можливість дуже обмежена та, найчастіше, такі благодійні фонди є іноземними

структурами, працюючими на території інших держав із політичними цілями.

ІІІ. Фінансова допомога держави. Одним із шляхів проведення

переоснащення може бути прийняте рішення про надання державної фінансової

підтримки. Згідно із Господарським Кодексом України [42] у разі збиткової

діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств

суспільно необхідною, може надавати їм дотації чи інші пільги.

Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу

фінансової підтримки передовсім життєздатних виробничих структур,

підприємств і організацій, які вже адаптувалися до нових реалій економічного

життя, здатні ефективно використовувати кошти і на цій основі протягом

найкоротшого часу збільшити обсяг виробництва. Опрацьовано критерії

відбору підприємств для надання цільової комплексної державної підтримки.

Серед них треба виділити такі:

 використання нових, ефективних ресурсозберігаючих та екологічно

безпечних технологій;

 експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції;

 заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними;

 вирішення проблеми енергозабезпечення;

 вирішення проблеми енергозбереження (ресурсозбереження);

 збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що

мають пріоритетне значення для країни);

 наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном;

 високий рівень менеджменту на підприємстві.

Підтримка орієнтується передусім на підприємства, які здатні її

використати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва
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продукції, що в кінцевому рахунку позитивно вплине на дохідну частину

бюджету.

Потрібно відзначити, що державну підтримку може отримати

підприємство, яке вже використало усі можливі внутрішні та зовнішні

можливості щодо фінансування реструктуризації без участі держави. Лише

після того воно може звертатися із проханням надати державну фінансову

підтримку, але що саме по собі не гарантує отримання позитивного рішення

про надання останньої. Бюджетні кошти надаються підприємствам лише в тому

випадку, коли об’єкти включено до цільової комплексної програми,

затвердженої Кабінетом Міністрів України. Після отримання позитивного

рішення визначається форма державної фінансової інтервенції.

Отже, централізована підтримка може здійснюватися як прямим

бюджетним фінансуванням, так і непрямими формами державного впливу.

Пряме бюджетне фінансування підприємств відбувається на поворотних

(бюджетні позики) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або

частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі

банкрутства). Фінансова підтримка на безповоротній основі надається в таких

випадках:

 якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують

суми відшкодування, передбачених законодавством про обов’язкове

страхування;

 для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, коли

чинним законодавством встановлено умови господарювання, за яких не

забезпечується покриття витрат на виробництво товарів (послуг), що може

призвести до банкрутства;

 для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих

підприємств, діяльність яких пов’язана з особливо важливими суспільними

інтересами.

Однак, переважна більшість західних дослідників щодо джерел фінансу-

вання реструктуризації дотримується думки, що державне фінансування
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підприємств на безповоротній основі не тільки стимулює бюджетний дефіцит,

а й спричиняє негативні побічні ефекти на макро- та макрорівнях.

В якості одного з дієвих засобів підтримки з боку держави для

підприємств, які потрапили у скрутне становище, є повне або часткове

придбання їх акцій.

Тут держава керується передусім народногосподарською доцільністю.

У такий спосіб вона протидіє спаду виробництва та зростанню безробіття.

Зазначимо, що в цілому, державу та її можливу участь в капіталі, не доцільно

розглядати в якості простого, звичайного акціонера. Тому що прибуток взагалі

не є першочерговим завданням її діяльності. Зазвичай, державні інвестиції

ставлять за мету всіляке сприяння відновленню ліквідності підприємства

та забезпечення його повноцінного функціонування.

Розглянута форма фінансової підтримки підприємств в Україні дуже

широко використовувалася в 1993-1999 рр. Однак, за браком ефективних

механізмів відбору кандидатів для надання гарантій, невикористання інституту

аудиту, в переважній більшості підприємств-боржників не виявилося коштів

для погашення кредитів, гарантованих урядом, в результаті чого кредити

доводиться погашати за рахунок коштів державного бюджету.

Одним із непрямих методів державної підтримки підприємств є надання

їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства.

Згідно із Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції”

з метою запобігання монопольному становищу окремих підприємців на ринку

такі форми реорганізації підприємств, як злиття, приєднання, придбання

активів, створення концернів, здійснюються за згодою Антимонопольного

комітету [70, 72].

Коли підприємці зловживають монопольним становищем на ринку,

антимонопольні органи можуть прийняти рішення про реорганізацію

монопольних утворень через їхній примусовий поділ. В Україні монополістом є

підприємство, питома вага якого на ринку певного товару перевищує 35%

[70, 72].
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Залежно від напрямку економічної доктрини держави можливе

використання того чи іншого виду підтримки підприємств фіскального

характеру, що може здійснюватися списанням чи реструктуризацією

податкових зобов’язань, податковим кредитуванням, наданням цільових

податкових пільг підприємствам, які потребують санації, а також фіскальними

поступками головним кредиторам таких підприємств з метою активізації їхньої

участі в санаційних процесах.

Використання певного методу державної підтримки реструктуризації

залежить від конкретних характеристик підприємства, його народногосподарсь-

кого та регіонального значення. У цілому найбільш економічно раціональними

вважають надання державних гарантій та різні форми підтримки фіскального

характеру, зокрема, для стимулювання лізингу та активізації участі в реструкту-

ризації найбільших кредиторів підприємств, що перебувають у кризі, а також

державну допомогу у вигляді сприятливої амортизаційної політики.

Усі перелічені методи фінансування мають право на існування. Разом

з цим найпоширенішим для підприємств може стати комплексний підхід

до вибору джерел фінансування. Пошук шляхів фінансування переоснащення

промислових підприємств в умовах фінансової кризи обумовив необхідність

вивчення та пристосування світового досвіду у вирішенні цієї проблеми.

Світовий досвід показує, що сучасним методом фінансового забезпечення

реалізації інвестиційних проектів по переоснащенню підприємств виступає

проектне фінансування.

Проектне фінансування (ПФ) є комплексною формою забезпечення

інвестиційних проектів грошовими коштами, джерелом повернення яких є

майбутні доходи самого проекту. Методи ПФ універсальні і використовуються

для організації фінансування проектів будь-якого масштабу.

ПФ почало широко використовуватись наприкінці 70-х – початку 80-х

років ХХ ст. у великих експортно-імпортних та інвестиційних операціях.

Використання цієї форми фінансування, яка передбачала широке залучення

зарубіжних інвесторів, створювало можливість ініціаторам інвестиційних
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проектів знизити витрати з погашення боргів, встановити довгострокові

відносини з позичальниками сировини й матеріалів. За даними журналу “Project

and Trade Finance”, наприкінці 90-х рр. у всесвітньому масштабі було укладено

897 угод інвестиційних проектів на умовах ПФ на загальну суму більше ніж

225 млрд. дол. [11].

Спочатку світовий ринок ПФ був поділений між американськими,

канадськими, німецькими та японськими банками. Пізніше, внаслідок

бурхливого розвитку нафто- та газовидобутку в Північному морі до них

приєднались комерційні банки Великої Британії. Далі активну участь на

світовому ринку проектного фінансування виявили банки Франції, Швейцарії,

Голландії, Бельгії, Італії тощо.

Разом з цим, у визначенні поняття “проектне фінансування” серед вчених

немає єдиної думки. Труднощі пов’язані з тим, що стійкого терміну

в міжнародній практиці не існує. Фінансовий ринок сформувався майже

стихійно, як якийсь випадок, звід правил, які застосовуються учасниками

(причому не тільки банками) при реалізації інвестиційних програм, пов’язаних

з певним типом ризику. Ці правила поєднують різні економічні категорії:

“фінанси” (якщо розуміти “фінансування” як їх похідної) і “кредит”. Для

адекватного транслювання стало необхідним використовувати узагальнюючу

економічну категорію. З точки зору дотримання коректності терміна такою

категорією може бути “фондування грошових коштів”, що надзвичайно

незручно в застосуванні. Тому смисловий переклад “project finance” може

виглядати як: “проектне кредитування” (у випадку, якщо проект реалізується

в основному за рахунок кредитів) або “проектне інвестування” (що звужує

масштаб і різноманітність ризиків, що виникають більш точно по суті).

Розглянемо точки зору різних вчених економістів щодо визначення ПФ.

Деякі фахівці дають таке тлумачення поняттю “ПФ”. Так, В.Ю. Катасонов

визначає ПФ як цільове кредитування позичальника інвестиційного проекту без

регресу або з обмеженим регресом на позичальника. При цьому, забезпеченням

його платіжних зобов’язань, виключно або в основному є грошові доходи, які
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генеруються об’єктом інвестиційної діяльності [93, с. 15]. Відмічено також, що

ПФ – це спосіб мобілізації різних джерел фінансування та комплексного

використання всіх методів фінансування конкретних інвестиційних проектів

[93, с. 15]. Одним із основних джерел ПФ, на думку В.Ю. Катасонова, є

кредити, але для реалізації проекту необхідно залучення ресурсів іншими

методами. З наведених визначень не дуже зрозуміло, чи зустрічаються

в міжнародній практиці ПФ випадки реалізації проектів без залучення

банківських кредитів. Однак, в іншому спеціалізованому виданні [140] ПФ

розглянуто як різновид сучасної форми довгострокового кредитування

інвестиційних проектів на певний термін. Термін тут використовується,

виходячи з його “загальноприйнятності” на Заході [140, с. 257].

Зв’язок ПФ із банківським кредитуванням підтверджують і інші фахівці.

Автори одного з перших видань із питань фінансування проектів В.М. Щенаєв і

Б.С. Ірніязов також розглядають його як “кредитування, яке забезпечене

економічною і технічною життєздатністю окремо взятого проекту” [239, с. 13],

що виправдовує використання терміну “проектне кредитування”. Російські

економісти А.Л. Смірнов і Л.М. Красавіна у виданні, присвяченому

міжнародному кредитуванню, підтверджують, що в основі практики

фінансування інвестиційних проектів (“ПФ”) – знаходиться банківське

кредитування [188, с. 23]. Інший фахівець в області банків і банківської

діяльності В.А. Москвін вважає, що терміни “проектне кредитування” і “ПФ” є

ідентичними [152, с. 53].

Таким чином, російські фахівці сходяться на думці, що при “ПФ” мова

йде про кредитування. Цьому не суперечить і базове тематичне видання

“EUROMONEY” – “Project Financing”, на думку якого ПФ це “надання кредитів

(позик) економічному суб’єкту в рахунок майбутніх надходжень від проекту і

під забезпечення у формі застави активів ...” [152], що не виключає

одночасного використання при реалізації проектів інших джерел коштів, але

на додаток до кредитів.
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Українські вчені А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, Т.В. Майорова,

С.Д. Бушуєв під “ПФ” розуміють форму реалізації фінансово-кредитних

відносин учасників з приводу організації та здійснення фінансування

інвестиційного проекту при використанні різноманітних фінансових

інструментів за умови, що джерелами погашення заборгованості виступають

генеровані проектом грошові потоки, а забезпеченням боргу виступають активи

учасників фінансування [166]. ПФ – це форма здійснення інвестицій, за якої сам

проект є способом обслуговування боргових зобов’язань. Головна відмінна

риса ПФ полягає в тому, що джерелом погашення кредиту в рамках структури

його фінансування є тільки доходи, які генеруються самим проектом, тоді як

при комерційних та інвестиційних кредитах джерелом погашення кредиту,

як правило, є поточна діяльність позичальника [10].

Відмінною рисою ПФ вважається можливість залучення широкого кола

учасників, які, як правило, пов’язані між собою складними та багатосторонніми

договірними відносинами. При цьому організаційні форми участі можуть бути

різними: корпорація, товариство, дочірнє підприємство, спільне підприємство

тощо. Мотивацією до участі в проекті може бути просто очікування доходу від

майбутнього продажу продукції. Проте в більшості випадках мотивацією

виступає зайнятість у подальшій обробці основного продукту проекту чи

гарантія джерела постачання необхідних коштів для основної діяльності.

Економічною метою учасників є реалізація проекту в визначені терміни

в межах узгодженого бюджету та згідно з затвердженою специфікацією й

отримання прибутку.

Суб’єкти ПФ представлені учасниками, які мають безпосереднє

відношення до об’єкта фінансування. З позиції їх ролі в організації ПФ їх

доцільно розподілити на основних та потенційних учасників. До основних

відносяться: ініціатори, замовники, інвестори, керівник проекту участь яких є

обов’язковою для проектного фінансування. Взаємовідносини між ними,

особливо між інвесторами та ініціатором, визначають характер ПФ.

Потенційними учасниками ПФ можуть бути: держава, постачальники та
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покупці, страхові компанії, агентства з експортного кредиту та інші, які можуть

брати участь у проекті в залежності від їх зацікавленості.

Ініціатором проекту є автор ідеї бізнес-проекту, його попереднього

обґрунтування та пропозиції по реалізації проекту. Поряд з тим, розробником

проекту може бути будь-яка особа, яка планує бути учасником проекту, але,

вважаємо за доцільне, що основна ініціатива має виходити від замовника

проекту.

На нашу думку, термін ПФ може використовуватись в більш широкому

значенні як комплексна форма забезпечення інвестиційних проектів грошовими

коштами, джерелом повернення яких є майбутні доходи самого проекту.

Методи ПФ універсальні і можуть використовуватися для організації

фінансування проектів будь-якого масштабу. У той же час ПФ володіє деякими

особливостями (порівняно з традиційним кредитуванням).

1) У більшості випадків відокремлюються активи та зобов’язання,

пов’язані з проектом. Таке врахування зобов’язань має назву “позабалансового”

(“offbalance sheet liability”). Отримані кредити відзначаються в балансі

проектного суспільства: вони виключаються з пасивів ініціаторів, щоб не

погіршувати структуру їх балансу і кредитоспроможність, таким чином

підприємства-ініціатори можуть здійснювати декілька інвестиційних проектів;

їх відповідальність у кожному випадку буде обмежена [188].

“Позабалансові” кредитування найбільш ефективні для ініціаторів, коли

внутрішнє законодавство дозволяє не враховувати показники проектної

(дочірньої) фірми в консолідованій звітності. Наприклад, за законодавством

США можливості консолідації залежать від частки участі засновника

в проектній (дочірній) фірмі. Якщо материнській компанії належить менше

50% статутного капіталу дочірньої фірми, включення балансу останньої

в загальний баланс не є обов’язковим [11].

2) Рух грошової готівки є основним критерієм надійності проекту.

Обсяги залучених ресурсів до проекту безпосередньо залежать від того,

чи достатньо буде джерел для їх повернення. Майно проектного товариства
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(у випадку, якщо воно частково вже сформовано або це діюча компанія)

представляє для позикодавців вторинний інтерес при оцінці надійності проекту.

Реалізація великих інвестиційних проектів ускладнена тим, що обсяг

необхідних інвестицій перевищує фінансові можливості спонсорів і проектних

компаній. Ризики вкладень у проект можуть бути знижені шляхом введення

особливих схем їх розподілу між учасниками. Під “розподілом ризиків”

розуміємо ідентифікацію та квантифікацію ризиків, а також їх розосередження

як серед учасників, які беруть пайову участь у капіталі проекту

(що відображається в проекті пайової участі), так і серед позикодавців.

При цьому схема розподілу ризиків повинна бути сформована з урахуванням

можливостей компаній по професійній оцінці кожного виду “профільного”

ризику і прийняття його на себе виходячи з власних можливостей.

Розподіл ризиків між пайовими учасниками проекту та його позикодавцями

не відповідає традиційним фінансовим моделями.

4) Можуть одночасно використовуватися різні категорії капіталу –

як у вигляді кредитів (комерційних, банківських, державних, лізингових), так і

з використанням інвестиційних схем. Цю важливу особливість проаналізував

Г.А. Грибков [45] Одне із завдань учасників полягає в складанні такої

фінансової моделі, при якій кожна категорія капіталу (кредити, інвестиції,

позики) використовувалася б адекватно потребам, із урахуванням потенційної

прибутковості проекту, і, своєю чергою, слугувала своєрідною гарантією

серйозності намірів для інших учасників. Без зазначеної моделі фінансування,

яка об’єднує зусилля всіх учасників на різних етапах проектної угоди,

виконання кредитних зобов’язань може виявитися проблематичним.

Графік погашення залучених коштів у багатьох випадках пов’язаний

із прибутковістю самого проекту.

5) Вартість кредиту при ПФ, як правило, вище, оскільки крім ринкового

відсотка за угодою банки отримують також і маржу (додатковий відсоток), що

включається до загальної процентної ставки у вигляді “плати за ризик”

за виділення кредитів на довгостроковій основі [45]. З точки зору банку,
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ПФ характеризується більш високим рівнем ризику порівняно з традиційним

кредитуванням, навіть довгостроковим. За класичної схеми ПФ, як дослідив

Р.І. Лепак (без регресу на позичальника) єдиним джерелом повернення

кредитних коштів виступають доходи від реалізації даного проекту, в той час як

при традиційному кредитуванні, він може розраховувати на грошові доходи

позичальника від загальної господарської діяльності, у тому числі й ті, що ніяк

не пов’язані з предметом кредитування, або його активи [129].

Рівень ризику комерційного банку при реалізації програми ПФ залежить,

насамперед, від обраної схеми участі в управлінні проектом, а саме [129]:

ПФ із повним регресом на позичальника – комерційний банк не приймає

на себе ризики, пов’язані з ефективністю проекту, обмежуючи свою участь

наданням коштів взамін на визначені гарантій. При такій схемі участь банку

може розглядатися як різновид інвестиційного кредитування підприємства під

заставу його активів або гарантії третіх осіб (у тому числі, і держави);

6) ПФ із обмеженим регресом або без регресу на позичальника –

комерційний банк частково або повною мірою бере на себе ризики від кінцевих

результатів реалізації проекту. При такій схемі ПФ банк, як правило, активно

втручається в процес реалізації проекту, опосередковано беручи участь

в управлінні проектом. В окремих випадках, комерційний банк може брати

пряму участь в управлінні, у разі здійснення вкладень у капітал підприємства,

що реалізує інвестиційний проект.

2.3. Концепція формування системи стратегічного планування
інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу

Система формування системи стратегічного планування інвестиційного

забезпечення модернізації основного капіталу (особливо на середніх та

великих, до яких переважно належать і підприємства машинобудування)

характеризується високим рівнем складності її формування та використання.

Це зумовлено, зокрема, наявністю у її структурі різноманітних за змістом та

функціонально-речовими характеристиками елементів, які у своєму
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взаємозв’язку забезпечують  належну організацію процесів збору, обробки та

прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління підприємства.

До таких елементів відносяться, передусім, технічне, програмне, кадрове та

інші види забезпечення функціонування інформаційних систем управління

діяльністю підприємства.

Складний та багатоаспектний характер системи інформаційного

забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві зумовлює

складність процедури аналізування та оцінювання рівня якості такої системи.

При цьому, очевидно, що ця процедура повинна охоплювати усі основні

складові цієї системи з точки зору ефективності їх функціонування та

передбачати здійснення інтегрального оцінки ефективності системи

формування системи стратегічного планування інвестиційного забезпечення

модернізації основного капіталу.

Слід відзначити, що труднощі, пов’язані з кількісним оцінюванням рівня

ефективності окремих складових загальної системи інформаційного

забезпечення управлінської діяльності на підприємстві, дають право на

існування якісних оцінок такого рівня, хоча здійснення таких оцінок може

виступати лише як початковий етап загальної процедури аналізування системи

інформаційного забезпечення на підприємстві. При цьому доцільним є

проведення такої процедури окремо за основними напрямами прийняття

управлінських рішень. У попередньому підрозділі роботи ці напрями було

диференційовано в основному за видами ресурсів, управління якими

здійснюється. Розглянемо тепер дещо інший підхід до групування

управлінських рішень – за напрямом процесу, управління яким відбувається,

поділивши ці напрями на чотири види: матеріально-технічне постачання,

виробництво продукції, збут продукції та фінансово-інвестиційне забезпечення

діяльності підприємства.

У процесі анкетного опитування керівників низки машинобудівних

підприємств Західного регіону України серед іншого перед ними було

поставлено запитання про рівень забезпечення та використання наявних на цих



185

185

підприємствах складових загальної системи інформаційного забезпечення їх

діяльності. При цьому пропонувалося три градації цього рівня за кожним

напрямом прийняття управлінських рішень: високі (коли підприємства,

на думку їх керівників, у достатній мірі забезпечені відповідними ресурсами),

середній (коли підприємства забезпечені відповідними ресурсами не менше ніж

на 50% потреби у них) та низький (коли підприємства забезпечені відповідними

ресурсами менше ніж на 50% їх потреби). Отримані внаслідок такого

опитування результати зведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Результати опитування промислових підприємств Західного регіону щодо забезпеченості і
рівня використання складових стратегічного планування процесу інвестиційного

забезпечення (на прикладі модернізації основного капіталу
Результати відповіді на запитання

про рівень забезпеченості та використання
складових загальної системи інформаційного забезпечення

за видами управлінських рішень у відсотках
до загальної кількості відповідейНазва складових

загальної системи
інформаційного

забезпечення
управлінської

діяльності

Рівні
забезпече-

ності та
вико-

ристання
складових
загальної
системи
інформа-
ційного
забезпе-

чення

Управлінські
рішення

щодо
матеріально-
технічного

забезпечення

Управлінські
рішення

щодо
виробництва

продукції

Управлінські
рішення

щодо збуту
продукції

Управлінські
рішення

щодо
фінансово-

інвести-
ційного

забезпечення
діяльності

підпри-
ємства

1 2 3 4 5 6
високий 6,7 13,3 13,3 20,0
середній 20,0 26,7 33,3 26,7

1. Технічні засоби
збору, обробки,
передавання та
зберігання
інформації низький 73,3 60,0 53,4 53,3

високий 6,7 20,0 6,7 13,3
середній 33,3 33,3 26,7 20,0

2. Наявні програмні
продукти

низький 60,0 46,7 66,6 66,7
високий 13,3 6,7 13,3 6,7
середній 20,0 13,3 26,7 20,0

3. Наявні бази
даних

низький 66,7 80,0 60,0 73,3
високий 33,3 20,0 26,7 26,7
середній 26,7 40,0 20,0 33,3

4. Наявне кадрове
забезпечення

низький 40,0 40,0 53,3 40,0

Джерело: згруповано автором
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Як свідчить інформація табл. 2.3, керівники більшості із досліджуваних

промислових підприємств досить невисоко оцінили рівень забезпеченості та

використання складових загальної системи інформаційного забезпечення їх

діяльності. Особливо це стосується наявних баз даних, що свідчить про

необхідність збільшення масивів первинної та вторинної інформації, яка

використовується у процесі вироблення та прийняття управлінських рішень,

зокрема, рішень щодо виробництва продукції та фінансово-інвестиційного

забезпечення діяльності підприємств. При цьому найкращим на думку

керівників промислових підприємств є кадрове забезпечення функціонування

інформаційних систем управління ними.

Для з’ясування проблем забезпечення прийняття управлінських рішень на

підприємствах, що розглядалися, у процесі експертного опитування керівникам

цих підприємств було поставлено запитання про те, які проблеми

функціонування інформаційних систем є найбільш актуальними. Внаслідок

цього отримано такий перелік цих проблем(у порядку зниження частоти їх

згадування; при цьому один респондент міг назвати декілька проблем):

1) низький обсяг наявної інформації про внутрішнє та зовнішнє середо-

вища підприємства та відсутність дієвих механізмів її обробки у процесі вироб-

лення управлінських рішень (цю проблему відмітило 73,3% респондентів);

2) недостатній ступінь взаємної узгодженості між окремими складовими

інформаційної системи управління підприємством та між окремими рівнями

цієї системи, що відповідають рівням ієрархії організаційної структури

управління підприємством (66,7% респондентів);

3) низький рівень технічних засобів та програмних продуктів і їх нестача

(60% респондентів);

4) інші проблеми, зокрема, недостатній рівень кваліфікації кадрів, що

працюють у сфері інформаційного забезпечення управлінської діяльності

(46,7% респондентів).
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Таким чином, основні проблеми функціонування системи інформаційного

забезпечення прийняття рішень на підприємствах, що досліджувалися, носять

переважно організаційний характер, тобто зумовлені в основному недоліками

в організуванні збору інформації та руху інформаційних потоків.

Цілком очевидно, що проведення всебічного аналізу рівня ефективності

функціонування інформаційних систем на підприємствах потребує здійснення

кількісного вимірювання рівня цієї ефективності. Враховуючи, що на цей

рівень впливає одночасно багато різноманітних факторів, на теперішній час

у літературі, переважно використовується підхід, за яким  спочатку оцінюється

рівень якості складових системи інформаційного забезпечення діяльності

підприємства, тобто обчислюються часткові показники, що характеризують

якість інформаційного забезпечення. Потім за допомогою коефіцієнтів

значущості цих показників вони, як правило за допомогою адитивних моделей,

приводяться до показника, який виступає як інтегральний (узагальнюючий)

показник рівня якості  інформаційного забезпечення  прийняття управлінських

рішень на підприємстві. Не заперечуючи можливість використання такого

підходу, слід тим не менше відзначити, що йому ж притаманним суб’єктивізм,

який зумовлений досить суб’єктивним характером механізму встановлення

значень коефіцієнтів значущості часткових показників якості інформаційного

забезпечення управлінської діяльності на підприємстві.

Так як із встановленням інтегрального показника оцінювання рівня якості

системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень

на підприємстві не виникає принципових труднощів та враховуючи вище-

викладене, коли пропонується інший підхід до аналізування та оцінювання

цього рівня. На відміну від існуючих цей підхід базується не на індуктивному,

а на дедуктивному методі дослідження, тобто передбачає перехід від

загального до часткового: спочатку встановлюється величина інтегрального

показника рівня якості інформаційних систем, а вже потім досліджується вплив

на його величину окремих факторів, що відповідають частковим показникам.
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При цьому в якості інтегрального показника рівня якості інформаційного

забезпечення пропонується такий:

ня ЧІ −= 1 , (2.1)

де яІ – інтегральний показник рівня якості інформаційного

забезпечення процесу прийняття управлінських рішень

на підприємстві, частка одиниці;

нЧ – частка невдалих управлінських рішень, прийнятих на даному

підприємстві у певних проміжках часу, внаслідок недостатнього

рівня інформаційного забезпечення процесу прийняття цих

рішень, у загальній кількості прийнятих рішень, частка одиниці.

Значення показника нЧ  можна подати на підставі даних про

ефективність управлінських рішень за певними їх видами у такому вигляді:

∑
=

=
n

і
ніін ЧЧЧ

1
, (2.2)

де іЧ – частка управлінських рішень і-того виду ( nі ,1= ), частка

одиниці;

ніЧ – частка невдалих управлінських рішень i-того виду у загальній їх

кількості внаслідок недостатнього рівня інформаційного

забезпечення процесу прийняття цих рішень, частка одиниці;

n – кількість видів управлінських рішень.

Окрім того помилкові управлінські рішення можна диференціювати

за причинами, що зумовили їх помилковість. Стосовно організації інформацій-

ного забезпечення прийняття управлінських рішень цими причинами можуть

бути, зокрема, такі:

 недостатній рівень повноти інформації;

 недостатній рівень точності інформації;

 недостатній рівень своєчасності надходження інформації.
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Тоді показник ніЧ  можна подати таким чином:

∑
=

=
m

y
нізні ЧЧ

1
, (2.3)

де нізЧ – частка невдалих управлінських рішень і-того виду у загальній їх

кількості внаслідок з-тої причини, пов’язаної з недоліками

в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських

рішень ( my ,1= ), частка одиниці;

m – кількість причин прийняття невдалих управлінських рішень,

пов’язаних із недоліками в інформаційному забезпеченні.

З вищевикладеного випливає, що інтегральний показник рівня якості

інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень

на підприємстві може бути поданий у такому вигляді:

∑ ∑
= =

−=
n

і

m

y
нізія ЧЧІ

1 1
1 , (2.4)

Проілюструємо запропонований підхід до обчислення інтегрального

показника рівня якості інформаційного забезпечення процесу прийняття

управлінських рішень на прикладі машинобудівних підприємств Західного

регіону України, що розглядалися вище. Необхідні дані для розрахунку цього

показника наведено у табл. 2.4 та у табл. 2.5 (графи 1-9).

На підставі даних табл. 2.5 обчислюємо суму добутків часток невдалих

управлінських рішень внаслідок недоліків в інформаційному забезпеченні

процесу їх прийняття за видами цих рішень та часток управлінських рішень

певних видів у їх загальній кількості за кожним підприємством, що

розглядаються, та записуємо результати цих обчислень у графіку 10 табл. 2.5.

Як свідчать проведені розрахунки частка невдалих управлінських рішень

внаслідок недоліків у забезпеченні за групою підприємств, що досліджуються,

коливається від 4,3% до 7,8%.
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На підставі проведених розрахунків можна обчислити за формулою (2.4)

значення інтегрального показника якості інформаційного забезпечення

прийняття управлінських рішень на підприємствах, що розглядаються.

Відповідні результати подано у графі 2 табл. 2.6; при цьому, очевидно,

що рівень інформаційного забезпечення  управлінської діяльності буде тим

краще, чим ближче до одиниці наближається значення інтегрального

показника, який обчислено.

Як свідчать дані, які наведено у другій графі табл. 2.6, найбільш високими

є значення інтегрального показника оцінювання рівня якості інформаційного

забезпечення для таких машинобудівних підприємств як ПАТ “Тернопільський

комбайновий завод” (0,957) та ТОВ “Ядзакі Україна” (0,951), а найменшими є

ці забезпечення для ВАТ “Катіон” (0,922) та ПАТ “ЛуАЗ” (0,923).

Встановимо тепер міру впливу на загальний рівень якості інформаційного

забезпечення процесу прийняття управлінських рішень трьох основних

факторів, що визначають цей рівень, а саме: повноти інформації, її точності та

своєчасності надходження. При цьому зауважимо, що інтегральний показник

інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень

на підприємстві можна подати таким чином:

∑∑
= =

−=
n

і

m

y
нізія ЧЧІ

1 1
1 . (2.5)

Тобто можливим є виділення часток невдалих управлінських рішень

внаслідок недоліків в інформаційному забезпеченні процесу їх прийняття за

видами цих недоліків загальній частці невдалих управлінських рішень.

Результати відповідних розрахунків наведено у графах 3-5 табл. 2.6. Як

свідчать проведені розрахунки, за більшістю промислових підприємств, що

розглядаються, серед причин прийняття невдалих управлінських рішень

викликаних недоліками в організації інформаційного забезпечення, основною

причиною є недостатній рівень повноти інформації, а на другому місті серед

цих причин знаходиться недостатній рівень точності цієї інформації.
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Таблиця 2.4

Частки неефективних управлінських рішень внаслідок нераціональності
формування системи стратегічного планування інвестиційного забезпечення модернізації

основного капіталу промислових підприємств Західного регіону

Частка невдалих управлінських рішень за їх видами та причинами невдачі
у загальній кількості прийнятих рішень за кожним їх видом

Управлінські
рішення щодо
матеріально-
технічного
постачання

Управлінські
рішення щодо
виробництва

продукції

Управлінські
рішення щодо збуту

продукції

Управлінські
рішення щодо

фінансово-
інвестиційного
забезпечення

діяльності
підприємстваНазва

підприємств

Н
ед

ос
та
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ій
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ів
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ь
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и 
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ів
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ів
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ь
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оє

ча
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дж
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ії
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ів
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ії

Н
ед

ос
та

тн
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ь
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рм
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ії

Н
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ь
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оє
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ті
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хо
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ня
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Н
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ь
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ії

Н
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ь
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Н
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ь
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ті

 н
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ня
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Н
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ій
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ів
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ь

по
вн
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ін
фо
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ії

Н
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тн
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ів
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 ін
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Н
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ь
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ті
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ня
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фо

рм
ац

ії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДП “Доброта-
авто” 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01
ПРАТ “ЛЛРЗ” 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01
ПАТ
“Агромаш-
проект” 0,03 0,03 0,02 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01
ПАТ “Авто-
вантажмаш” 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01
ПАТ “Дрого-
бицький
долотний
завод” 0,04 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01
ПрАТ “ЛЗА” 0,01 0,04 0,02 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
ПАТ “Ковель-
сільмаш” 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02
ПАТ “ЛуАЗ” 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,05 0,03 0,01
ТОВ “Ядзакі
Україна” 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01
ПАТ
“Тернопіль-
ський
комбайновий
завод” 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01
ПАТ “Катіон” 0,04 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,06 0,04 0,02
ПАТ “Адвіс” 0,05 0,03 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01
ДП “Красилів-
ський
агрегатний
завод” 0,02 0,02 0,01 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01
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Продовження табл. 2.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ДП “Новатор” 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,03 0,02
ПАТ “Чернівці-
сільмаш” 0,02 0,01 0,01 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01

Джерело: згруповано автором

Таблиця 2.5

Проміжні показники оцінювання рівня якості формування системи стратегічного планування
інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу

промислових підприємств Західного регіону
Частка невдалих управлінських

рішень за її видами
внаслідок недоліків

в інформаційному забезпеченні

Частка управлінських рішень
певного виду

у їх загальній кількості
за видами цих рішень

Назва
підприємств
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кі
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і
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рі
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДП “Доброта-
авто” 0,09 0,06 0,06 0,07 0,22 0,29 0,31 0,18 0,068
ПРАТ “ЛЛРЗ” 0,06 0,08 0,04 0,06 0,24 0,31 0,28 0,17 0,061
ПАТ
“Агромаш-
проект” 0,08 0,07 0,06 0,06 0,23 0,28 0,26 0,23 0,067
ПАТ “Авто-
вантажмаш” 0,06 0,07 0,05 0,04 0,26 0,33 0,25 0,16 0,058
ПАТ “Дрого-
бицький
долотний
завод” 0,08 0,05 0,07 0,05 0,25 0,24 0,27 0,24 0,063
ПрАТ “ЛЗА” 0,07 0,07 0,04 0,04 0,28 0,27 0,21 0,24 0,057
ПАТ “Ковель-
сільмаш” 0,08 0,04 0,04 0,08 0,23 0,28 0,24 0,25 0,059
ПАТ “ЛуАЗ” 0,06 0,09 0,06 0.09 0,24 0,24 0,19 0,33 0,077
ТОВ “Ядзакі
Україна” 0,04 0,05 0,04 0,07 0,29 0,27 0,22 0,22 0,049
ПАТ
“Тернопіль-
ський
комбайновий
завод” 0,04 0,04 0,04 0,05 0,19 0,32 0,24 0,25 0,043
ПАТ “Катіон” 0,07 0,08 0,04 0,12 0,22 0,31 0,23 0,24 0,078
ПАТ “Адвіс” 0,10 0,06 0,05 0,06 0,21 0,30 0,22 0,27 0,066
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Продовження табл. 2.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДП
“Красилів-
ський
агрегатний
завод” 0,05 0,09 0,05 0,07 0,23 0,34 0,29 0,14 0,066
ДП “Новатор” 0,06 0,09 0,04 0,11 0,22 0,26 0,27 0,25 0,075
ПАТ
“Чернівці-
сільмаш” 0,04 0,11 0,03 0,06 0,27 0,27 0,25 0,21 0,061

Джерело: згруповано автором

Таблиця 2.6

Узагальнюючі показники оцінювання рівня якості формування системи
стратегічного планування інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу

промислових підприємств Західного регіону
Частка невдалих управлінських

рішень у загальній кількості
управлінських рішень, викликана

Назва
підприємств

Значення
інтеграль

ного
показ-
ника

оціню-
вання
рівня
якості

інформа-
ційного
забезпе-

чення

недо-
статнім
рівнем

повноти
інфор-
мації

недо-
статнім
рівнем

точності
інфор-
мації

недо-
статнім
рівнем
своє-

часності
надход-
ження
інфор-
мації

Рівень
повноти
інфор-
мації,
частка

одиниці

Рівень
точності
інфор-
мації,
частка

одиниці

Рівень
своє-

часності
надход-
ження
інфор-
мації,
частка

одиниці

1 2 3 4 5 6 7 8
ДП “Доброта-
авто” 0,932 0,034 0,019 0,015 0,898 0,943 0,955
ПРАТ “ЛЛРЗ” 0,939 0,030 0,018 0,013 0,910 0,946 0,961
ПАТ
“Агромаш-
проект” 0,933 0,036 0,019 0,012 0,892 0,943 0,964
ПАТ “Авто-
вантажмаш” 0,942 0,026 0,020 0,012 0,922 0,940 0,964
ПАТ “Дрого-
бицький
долотний
завод” 0,937 0,035 0,018 0,010 0,895 0,946 0,970
ПрАТ “ЛЗА” 0,943 0,025 0,019 0,013 0,925 0,943 0,961
ПАТ “Ковель-
сільмаш” 0,941 0,032 0,015 0,012 0,904 0,955 0,964
ПАТ “ЛуАЗ” 0,923 0,041 0,023 0,013 0,877 0,931 0,961
ТОВ “Ядзакі
Україна” 0,951 0,027 0,012 0,010 0,919 0,964 0,970
ПАТ
“Тернопіль-
ський
комбайновий
завод” 0,957 0,023 0,010 0,010 0,931 0,970 0,970
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Продовження табл. 2.6
1 2 3 4 5 6 7 8

ПАТ “Катіон” 0,922 0,044 0,022 0,012 0,868 0,934 0,964
ПАТ “Адвіс” 0,934 0,037 0,017 0,012 0,889 0,949 0,964
ДП
“Красилів-
ський
агрегатний
завод” 0,934 0,036 0,020 0,010 0,892 0,940 0,970
ДП “Новатор” 0,925 0,040 0,020 0,015 0,880 0,940 0,955
ПАТ
“Чернівці-
сільмаш” 0,939 0,033 0,015 0,013 0,901 0,955 0,961

Джерело: згруповано автором

Враховуючи, що частка невдалих управлінських рішень у загальній

кількості управлінських рішень за кожною з трьох причин, які розглядаються,

в середньому не може бути більшою 1/3, можна визначити аналітичні вирази

для оцінювання окремих параметрів якості інформаційного забезпечення

діяльності підприємств. Ці вирази мають такий вигляд:

нпп ЧР 31−= ; (2.6)

нтт ЧР 31−= ; (2.7)

нсс ЧР 31−= , (2.8)

де пР , тР , сР – відповідно рівень повноти, точності та своєчасності

надходження інформації, частка одиниці;

нпЧ , нтЧ , нсЧ – частка невдалих управлінських рішень, викликані

відповідно недостатнім рівнем точності та

недостатнім рівнем своєчасності надходження

інформації, частка одиниці.

Зокрема, результати розрахунків за формулами (2.6)-(2.8) для сукупності

машинобудівних підприємств, що досліджуються, наведено у графах 6-8

табл. 2.6.

Використовуючи методи множинного комерційного аналізу, на підставі

даних, які подано у графах 6-8 табл. 2.6, можна побудувати регресійне рівняння

залежності між показником ефективності діяльності підприємства (у нашому
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випадку в якості цього показника обрано показник прибутковості супутніх

витрат підприємства) та показниками-факторами: рівнем повноти інформації, її

точності та своєчасності надходження. З високим ступенем апроксимації

(коли значення коефіцієнта детермінації дорівнює 0,89) таку залежність можна

подати у вигляді такого багатофакторного лінійного рівняння:

321 76,141,131,243,5 РРРПв +++= , (2.9)

де вП – прибутковість сукупних витрат підприємства, %;

1Р – рівень повноти інформації, частка одиниці;

2Р – рівень точності інформації, частка одиниці;

3Р – рівень своєчасності надходження інформації, частка одиниці.

Таким чином, розглянуті параметри якості інформаційного забезпечення

прийняття управлінських рішень справить суттєвий вплив на ефективність

діяльності досліджуваних машинобудівних підприємств, але найбільший серед

них здійснює рівень повноти інформації.

Очевидно, що запропонований вище підхід до оцінювання якості системи

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на підприєм-

ствах є досить наближеним внаслідок високого рівня агрегованості розглянутих

показників такого оцінювання. Зокрема, цей підхід не враховує відмінностей

між різними управлінськими рішеннями стосовно значущості і, відносно,

не враховує ті втрати, які несе підприємство внаслідок прийняття тих чи інших

управлінських рішень, які виявилися помилковими. У зв’язку з цим більш

детальний аналіз якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських

рішень на підприємстві вимагає проведення такого аналізу на рівні кожного

окремого управлінського рішення, або, принаймні, тих управлінських рішень,

які суттєво впливають на результати фінансово-господарської діяльності

підприємства.

Відзначимо, що механізм розробки систем інформаційного забезпечення

управлінських рішень є найбільш складним у випадку, коли процедура

прийняття таких рішень є формалізованою, тобто вона базується на кількісних
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критеріях і, відповідно кількісному обґрунтуванні наслідків прийняття рішення.

У цьому випадку існує певна цільова функція від деякої змінної або кількох

змінних. Тоді знаходження значень цих змінних, за яких дана функція набирає

максимального або мінімального значення з урахуванням можливих обмежень

(залежно від поставленого завдання), буде являти собою результат процесу

прийняття відповідного управлінського рішення, а визначення параметрів

функції цілі та обчислення її значень за різних значень змінних – результат

інформаційного забезпечення цього процесу.

При цьому можливою є також ситуація, коли стосовно певного

управлінського рішення існує лише дві альтернативи: прийняття його або

відхилення. У цьому випадку цільова функція не буде містити змінні, а рішення

приймається або відхиляється залежно від значення цієї функції (наприклад,

у разі додатного значення рішення приймається, а у разі від’ємного –

відхиляється). Тому у даному випадку під цільовою функцією ми будемо

розуміти аналітичний вираз критерію доцільності прийняття певного

управлінського рішення.

Таким чином, інформаційне забезпечення формалізованої процедури

прийняття управлінських рішень повинно здійснюватися на двох основних

рівнях:

 первинному, на якому збирається вхідна (первинна) інформація,

на підставі якої конструюється цільова функція та визначаються її параметри;

 вторинному, на якому отримується масив інформації про значення

цільової функції за різних значень її параметрів та змінних.

Отже, вхідна (первина) інформація у контексті даного дослідження являє

собою параметри цільової функції (критерію прийняття управлінського

рішення), а вихідна (вторинна) – значення цієї функції.

Запропонована автором дворівнева модель інформаційного забезпечення

прийняття управлінських рішень дозволяє побудувати систему показників

якості інформаційного забезпечення, серед яких центральне місце посідають

показники точності, повноти, цінності, вартості та ефективності інформації.
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Рівень точності інформації можна обчислити за такою формулою:

i
i X

XiK ∆−=11 , (2.10)

де iK1 – рівень точності вхідної інформації за і-тим параметром

цільової функції ( ni ,1= ), частка;

Xi – середнє сподіване значення і-того параметру;

Xi∆ – модуль можливого відхилення значення і-того параметру від

середнього сподіваного його значення (похибка визначення).

Чим більшим є значення показника (2.1), чим ближчим воно є до одиниці,

тим більш точною є первинна інформація про даний параметр цільової функції.

Показник повноти інформації можна обчислити за формулою:

Y
YK ∆−= 12 , (2.11)

де 2K – показник повноти інформації; частка одиниці;

Y – середнє сподіване значення цільової функції;

Y∆ – модуль можливого відхилення значення цільової функції від

середнього сподіваного її значення (похибка обчислення).

Цілком очевидно, що чим більшими є значення показника iK1  ( ni ,1= ),

тим більшим є значення показника (2.11), тим повнішим є інформаційне

забезпечення прийняття даного управлінського рішення.

Показник абсолютної значущості вхідної інформації за і-тим параметром

можна обчислити за формулою:

i
i K

KK
1

2
3 1

∆
∆

−= , (2.12)

де iK3 – показник абсолютної значущості вхідної інформації за і-тим

параметром, частка одиниці;

iK1∆ – приріст показника точності інформації про і-ий показник;
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2K∆ – збільшення показника повноти інформації при збільшенні

показника її точності за і-тим параметром на iK1∆ .

Показник значущості інформації про і-ий параметр по відношенню до

інформації про j-ий параметр цільової функції можна обчислити за формулою:

j

j
ij K

K
K

3

3
3 1−= , (2.13)

де ijK3 – показник відносної значущості інформації про і-ий параметр по

відношенню до інформації про j-ий параметр, частка одиниці.

При цьому слід зазначити, що покращення рівня інформаційного

забезпечення завжди вимагає додаткових витрат на збір та обробку вхідної

інформації. У зв’язку з цим доцільно ввести показник вартості інформації, який

можна обчислити за формулою:

i

i
i X

BK
∆
∆

=4 , (2.14)

де iK4 – показник вартості вхідної інформації за і-тим показником;

iX∆ – зниження меж коливання сподіваного значення і-го параметру;

iB∆ – додаткові витрати на збір та обробку вхідної  інформації за

і-тим параметром для забезпечення зниження меж коливання

цього параметру на iX∆ .

Різні параметри цільової функції можуть мати різну значущість, та

відрізнятися розміром витрат на збір та обробку інформації про них. Тому при

підвищенні ступеня повноти інформації на одну і ту ж саму величину залежно

від того, точність якого вхідного параметру покращується, витрати на збір та

обробку додаткової інформації можуть бути різними. Отже, ефективність

інформації про різні вхідні параметри може бути різною. Для її оцінки доцільно

використати формулу:

1

2
5 B

KK i
i ∆

∆
= , (2.15)



199

199

де iK5 – показник ефективності інформації про і-ий параметр цільової

функції;

1B∆ – витрати на підвищення точності і-го параметру цільової

функції;

iK2∆ – збільшення рівня повноти інформації внаслідок додаткових

витрат на підвищення точності і-того параметру цільової

функції.

Використання показника (2.15) дозволяє ранжування вхідних параметрів

цільової функції за ступенем доцільності підвищення точності інформації про них.

Проілюструємо запропонований підхід до проведення оцінки рівня якості

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на прикладі

рішення про вкладення інвестицій у виробництво покращеного виду верстатів.

Необхідні для цього дані наведено у табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Інформація для оцінювання якості формування системи стратегічного планування
інвестиційного забезпечення промисловим підприємством виробництва

покращених верстатів

Значення показників

№
показ-
ників

Назва
показників,

одиниці
виміру

міні-
мальне

макси-
мальне

середнє
сподіване

Можливе
зниження меж

коливання
показників
внаслідок

збору
додаткової
інформації

Витрати
на збір та
обробку

додаткової
інформації,

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг

реалізації,
шт./рік 100 120 110 5 2,3

2 Ціна
одиниці
без ПДВ,
тис. грн./шт. 400 500 450 20 4,5

3 Собівартість
одиниці,
тис. грн. /шт. 300 390 345 25 5,1
у тому числі:

4 Матеріальні
витрати,
тис. грн./шт. 190 250 220 15 2,9
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Продовження табл. 2.7

1 2 3 4 5 6 7
5 Інші види

витрат
тис. грн./шт. 110 140 125 10 2,2

Джерело: згруповано автором

Як випливає з табл. 2.7 річний прибуток від реалізації інвестиційного

проекту, що розглядається, становить:

 за песимістичною оцінкою:

(400 - 390) 100 = 1000 тис. грн./ рік;

 за оптимістичною оцінкою:

(500 - 300)120 = 24 000 тис. грн./ рік;

 за усередненою оцінкою:

(450 - 345)110 = 11 550 тис. грн./ рік.

Якщо вартість даного інвестиційного проекту становить 45 000 тис. грн.,

а мінімально припустима річна прибутковість інвестицій складає 0,25,

то реалізація даного проекту є доцільною, якщо річний прибуток за ним

(а у нашому випадку він виступає в якості цільової функції) буде не меншим

від 11 250 тис. грн.

Використовуючи формулу (2.14), можна обчислити рівень точності

інформації про показники, які наведені у табл. 2.7. Цей рівень буде становити:

 за першим показником: ;91,0
110
10111 =−=K

 за другим показником: ;89,0
450
50112 =−=K

 за третім показником: ;87,0
345
45113 =−=K

 за четвертим показником: ;86,0
220
30114 =−=K

 за п’ятим показником: .88,0
125
15115 =−=K

Використовуючи формулу (2.15), можна оцінити рівень повноти

вторинної інформації, який у нашому випадку буде становити:
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.087,0
11550

10001155012 =−−=K

Таким чином, рівень повноти інформації у нашому випадку є досить

низьким.

Припустимо, що внаслідок збору та обробки додаткової інформації про

показники, які містяться у табл. 2.7, межі коливання цих показників зменши-

лися на величину, вказану у цій таблиці. Тоді межі коливання показника

прибутку підприємства теж зменшаться, що підтверджують дані, які наведено

у табл. 2.8, де подано дані про рівень повноти вторинної інформації внаслідок

підвищення рівня точності первинної інформації про показники даного

інвестиційного проекту.
Таблиця 2.8

Інформація про рівень повноти вторинної інформації внаслідок підвищення рівня точності
первинної про показники інвестиційного проекту

Значення показників у випадку зниження меж коливання показника
Назва показників,

одиниці виміру обсягів
реалізації

ціни
одиниці

собівартості
одиниці

|матеріаль-
них витрат
на одиницю

інших
витрат

на одиницю
Значення
сподіваного
прибутку:
 згідно песи-

містичної оцінки,
тис. грн./рік; 1025 2000 2250 1750 1500
 згідно оптимі-

стичної оцінки,
тис. грн./рік 23500 22800 22500 23100 23400

Рівень повноти
вторинної
інформації, частка
одиниці 0,089 0,177 0,195 0,152 0,130

Джерело: згруповано автором
Використовуючи формулу (2.15) та дані табл. 2.7 та табл. 2.8, обчислю-

ємо показник ефективності інформації про кожну із величин, що розглядається.

Значення показника ефективності інформації становить:

 за першим показником масиву вхідної інформації:

;087,0
3,2

087,0089,0
51 =−=K
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 за другим показником масиву вхідної інформації:

;00,2
5,4

087,0177,0
52 =−=K

 за третім показником масиву вхідної інформації:

;12,2
1,5

087,0195,0
53 =−=K

 за четвертим показником масиву вхідної інформації:

;24,2
9,2

087,0152,0
54 =−=K

 за п’ятим показником масиву вхідної інформації:

.95,1
2,2

087,0130,0
55 =−=K

Таким чином, у даному випадку для підвищення рівня повноти вторинної

інформації потрібно, насамперед, збирати додаткову інформацію про сподівану

собівартість виробництва одного верстату, зокрема, про матеріальні витрати

на його виготовлення.

Окрім вище перелічених показників якості інформації важливою її

характеристикою є рівень оперативності. Цей рівень безпосередньо визнача-

ється своєчасністю отримання вхідної інформації для прийняття відповідного

управлінського рішення. Оцінити рівень оперативності вхідної інформації

можна за допомогою такої формули:

T
TK i

i −= 16 , (2.16)

де iK6 – показник оперативності інформації про і-ий параметр цільової

функції;

iT – час затримки отримання інформації про і-ий параметр цільової

функції;

T – середній проміжок часу між двома послідовними моментами

прийняття даного управлінського рішення, що характеризує

періодичність прийняття даного рішення.
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Як випливає з вищевикладеного, досить типовою є ситуація, коли

покращення одного показника якості інформації викликає погіршення іншого,

наприклад, підвищення точності інформації, як правило, викликає зростання

вартості. Так само досить часто підвищення точності вхідної інформації

зумовлює зниження її оперативності, так як підвищення точності інформації

потребує додаткового часу на її збір та обробку.

Тепер проведемо аналіз співвідношення між точністю та оперативністю

інформаційного забезпечення на прикладі, коли існує цільова функція з однією

змінною, яку потрібно максимізувати:

max),( →= txfF , (2.17)

де х – змінна величина (параметр управління);

t – час запізнення прийняття управлінського рішення, із збільшенням

якого функція (2.8) спадає.

Оптимальне значення змінної х у нашому прикладі визначається

за формулою, яка містить один параметр а:

),( tafX opt = , (2.18)

де optX – оптимальне значення змінної х (параметру управління),

за якого максимізується цільова функція (2.17).

Припустимо, що на даний момент відомо з високим ступенем

вірогідності, що параметр а коливається у межах від аmin до аmax. Основне

питання, яке при цьому виникає: яке саме значення параметру a  з цього

інтервалу потрібно підставляти у формулу (2.18). У даному випадку доцільно

використовувати принцип максимального виграшу теорії стратегічних ігор,

згідно з яким у разі існування кількох альтернатив розвитку об’єкта управління

кожна з яких, своєю чергою, характеризується кількома можливими

значеннями певного критеріального показника, ймовірнісні параметри яких є

невідомими, слід обирати саме і лише ту альтернативу, для якої значення

критеріального показника є найбільшим за найменш сприятливих умов.
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Якщо відомо, що додатковий час t∆ на збір і обробку вхідної інформації

дозволить зменшити діапазон коливання параметру а на a∆ , то для того, щоб

обґрунтувати доцільність додаткових витрат часу t∆ , потрібно визначити

значення цільової функції (2.8) із урахуванням зменшення діапазону коливання

параметру а та збільшенням показника часу t і порівняти це значення

з попереднім. За такого підходу можна досягти оптимального співвідношення

між точністю та оперативністю інформаційного забезпечення процесу

прийняття управлінського рішення.

Таким чином, запропонований підхід до аналізування та оцінювання

рівня якості системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських

рішень на машинобудівних підприємствах дозволяє провести оцінку шляхом

встановлення міри впливу основних складових та характеристик інформацій-

ного забезпечення на якість управлінських рішень, що приймаються на цих

підприємствах, та обґрунтувати раціональні параметрів якості інформації, що

використовується на підприємстві. При цьому було запропоновано

інтегральний показник рівня якості інформаційного забезпечення управлінської

діяльності на підприємстві, значення якого знаходиться у безпосередньому

зв’язку із часткою невдалих управлінських рішень, прийнятих на підприємстві,

внаслідок недостатньо високого рівня повноти, точності та своєчасності

надходження інформації. Наведені методичні засади  оцінювання рівня якості

інформаційного забезпечення управлінської діяльності на машинобудівних

підприємства дозволяють із високим ступенем точності здійснити таке оціню-

вання як на рівні усього підприємства, так і на рівні окремих його підрозділів та

управлінських рішень, які ухвалюються, тим самим сприяючи пошуку резервів

щодо покращення інформаційного забезпечення на підприємствах.

На промислових підприємствах, що характеризуються достатньо

великими та складними організаційною та виробничою структурою, управлін-

ські рішення розробляються та ухвалюються одночасно різними структурними

підрозділами та посадовими особами (залежно від змісту відповідних рішень

у межах своїх повноважень). У кінцевому рахунку уся сукупність таких
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управлінських рішень визначає рівень ефективності виробничо-господарської

діяльності підприємства у цілому. У зв’язку з цим вище керівництво підпри-

ємства повинно відслідковувати якість управлінських рішень, що були прийняті

на нижчих щаблях управлінської ієрархії; це ж саме повинні робити менеджери

інших ланок управління відносно своїх підлеглих, яким делеговано право

приймати певні управлінські рішення. Вирішенню цього завдання повинно

сприяти створення на підприємстві постійно діючої системи моніторингу

управлінських рішень, що ухвалюються. Ця система повинна задовольняти

таким основним вимогам:

 усі управлінські рішення, які ініціюють певну господарську операцію

або певний рух чи видозміну виробничих ресурсів підприємства, повинні бути

зареєстровані (шляхом складання паспорту управлінського рішення);

 при здійсненні реєстрації управлінське рішення ідентифікується

за класами та групами залежно від його змісту та мети його ухвалення;

 результати реєстрації управлінських рішень вносяться у базу даних, що

характеризує ці управлінські рішення, які приймаються певним структурним

підрозділом чи посадовою особою підприємства, тобто створюються локальні

бази даних управлінських рішень;

 локальні бази даних управлінських рішень, що прийняті на певному

щаблі управлінської ієрархії підприємства інтегруються, створюючи базу даних

про управлінські рішення, які було ухвалено на даному щаблі;

 бази даних про управлінські рішення на кожному щаблі управлінської

ієрархії підприємства інтегруються у загальну базу даних про ці управлінські

рішення, які було ухвалено на підприємстві;

 менеджери певної ланки управління, володіючи базою даних про

управлінські рішення, які було ухвалено їх підлеглими на нижчих ланках

управління, повинні відслідковувати невдалі управлінські рішення та загалом

оцінювати рівень якості за допомогою формалізованих процедур моніторингу

та оцінювання.
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Посадові особи вищої ланки управління повинні здійснювати моніторинг

якості управлінських рішень, що приймаються на нижчих ланках управління,

одночасно за двома напрямами, а саме: моніторинг окремих управлінських

рішень та їх груп та моніторинг результатів діяльності нижчих ланок

управління (які, своєю чергою, зумовлені прийнятими посадовими особами цих

ланок управлінської ієрархії управлінськими рішеннями).

Важливе значення у процесі моніторингу якості управлінських рішень,

що приймаються на підприємстві, є віднесення цих рішень до різних груп та

класів. Таке віднесення дозволяє у подальшому, володіючи відповідною базою

даних, групувати управлінські рішення за тією чи іншою ознакою, що суттєво

полегшує аналіз результатів їх розробки та ухвалення. У зв’язку з цим

управлінські рішення за характеристикою результатів їх прийняття доцільно

поділити на такі чотири групи:

 управлінські рішення, що передбачають зміну обсягів ресурсів

підприємства. Зокрема, до цієї групи управлінських рішень належать кадрові

призначення, рішення про закупівлю сировини і матеріалів, а також основних

засобів, рішення про напрями розподілу прибутку підприємства та залучення

інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел коштів тощо;

 управлінські рішення, що передбачають здійснення певних витрат

підприємством. До цієї групи управлінських рішень належать, зокрема, рішення

про сплату коштів за придбані підприємством матеріали та основні засоби,

виплату заробітної плати працівникам, понесення певних витрат, пов’язаних

із стимулюванням збуту продукції тощо;

 управлінські рішення, що передбачають встановлення виробничих

завдань виробничим підрозділам підприємства щодо номенклатури, асорти-

менту та термінів виготовлення ними продукції;

 управлінські рішення, що передбачають встановлення обсягів збуту

продукції у розрізі споживачів, цін на цю продукцію, засобів стимулювання

збуту тощо.
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Своєю чергою, управлінські рішення, що належать до першої групи,

можуть бути поділені на п’ять груп, а саме:

 рішення щодо управління матеріальними ресурсами підприємства

(це, зокрема, рішення про вибір постачальників матеріалів, термінів поставок,

обсягів матеріальних запасів тощо);

 рішення щодо управління трудовими ресурсами підприємства

(це, зокрема, рішення про прийняття та звільнення працівників, переведення їх

на інше місце роботи тощо);

 рішення щодо управління технічними ресурсами підприємства

(це, зокрема, рішення про введення та вибуття основних засобів, проведення

ремонтів та модернізації обладнання тощо);

 рішення щодо управління фінансовими ресурсами підприємства

(це, зокрема, рішення про розподіл прибутку підприємства, про взяття та

повернення позичкових коштів, випуск та погашення облігацій, емісію акцій

тощо);

 рішення про управління інформаційними ресурсами та нематеріаль-

ними активами підприємства (зокрема, рішення про придбання програмних

продуктів, патентів та ліцензій, здійснення заходів щодо удосконалення

інформаційного забезпечення діяльності підприємства тощо).

Рішення, що передбачають зміну обсягів ресурсів підприємства, можна

поділити на групи також і за їх масштабом цих рішень, а саме:

 група 1 – управлінські рішення, внаслідок яких наявні обсяги певних

ресурсів підприємства (у відповідних одиницях виміру зміняться не більше

ніж на 5%);

 група 2 – управлінські рішення, внаслідок яких обсяги ресурсів

підприємства (у відповідних одиницях виміру) зміняться у межах від 5%

до 20%;

 група 3 – управлінські рішення, внаслідок яких обсяги ресурсів

підприємства (у відповідних одиницях виміру) зміняться більше ніж на 20%;
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Рішення пов’язані із здійсненням підприємством певних витрат, теж

можна поділити на декілька груп, а саме:

 рішення, які пов’язані із здійсненням підприємством матеріальних

витрат, зокрема, витрат на придбання матеріалів та сировини, їх зберігання,

організацію поставок;

 рішення, пов’язані із здійсненням виплат винагород працівникам

у вигляді заробітної плати, премій та інших доплат та надбавок;

 рішення, пов’язані із здійсненням витрат на експлуатацію основних

засобів підприємства, зокрема, з нарахуванням амортизації, проведенням

технічного обслуговування  та ремонту основних засобів, придбанням паливно-

мастильних матеріалів тощо;

 рішення, пов’язані із здійсненням витрат на збут продукції;

 рішення, пов’язані із здійсненням інших поточних витрат, зокрема

загальногосподарських;

 рішення, пов’язані із здійсненням інвестиційних витрат.

Так само, як і рішення, що передбачають зміну обсягів ресурсів підпри-

ємства, рішення, пов’язані із здійсненням підприємством витрат, можна

групувати за рівнем їх масштабності, поділивши їх на три групи, а саме:

 група 1 – рішення, внаслідок яких відбувається понесення витрат

у розмірі до 1% від величини сукупних витрат даного виду згідно попередньої

класифікації за минулий звітний період;

 група 2 – рішення, внаслідок яких відбувається понесення витрат

у розмірі від 1% до 5% від величини сукупних витрат даного виду згідно

попередньої класифікації за минулий звітний період;

 група 3 – рішення, внаслідок яких відбувається понесення витрат

у розмірі більше 5% від величини сукупних витрат даного виду згідно

попередньої класифікації за минулий звітний період.

Щодо управлінських рішень, що передбачають встановлення виробничих

загальних завдань виробничим підрозділам промислового підприємства, то їх

можна поділити на такі групи:
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 рішення щодо встановлення планових завдань із натуральних обсягів

виробництва продукції у розрізі кожного виробничого підрозділу;

 рішення щодо встановлення норм часу та норм виробітку

для робітників;

 рішення щодо вибору способу організації виробничого процесу;

 рішення щодо реалізації заходів зі стимулювання праці робітників;

 рішення щодо формування асортименту продукції підприємства.

Стосовно управлінських рішень, які регулюють процес збуту продукції,

то ці можна поділити на такі групи:

 рішення щодо встановлення обсягів збуту продукції на плановий

період;

 рішення щодо встановлення цін на продукцію підприємства за кожним

її видом;

 рішення щодо вибору засобів стимулювання збуту.

Таким чином, управлінські рішення з метою створення дієвої системи

моніторингу їх якості можуть бути класифіковані за низкою ознак та

розподілені на низку груп (табл. 2.9).
Таблиця 2.9

Класифікатор управлінських рішень щодо формування системи
стратегічного планування інвестиційного забезпечення модернізації

основного капіталу промислових підприємств

Назва груп рішень Назва підгруп управлінських рішень
1 2

А1 – рішення щодо управління
матеріальними ресурсами

А2 – рішення щодо управління трудовими
ресурсами

А3 – рішення щодо управління
технічними ресурсами

А4 – рішення щодо управління
фінансовими ресурсами

Група А – рішення, що передбачають
зміну обсягів ресурсів
підприємства

А5 – рішення щодо управління
інформаційними ресурсами та
нематеріальними активами
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Продовження табл. 2.9

1 2
В1 – рішення, пов’язані із здійсненням

матеріальних витрат
В2 – рішення, пов’язані із здійсненням

оплати праці
В3 – рішення, пов’язані із здійсненням

витрат на експлуатацію основних
засобів

В4 – рішення, пов’язані із здійсненням
витрат, пов’язаних із збутом
продукції

В5 – рішення, пов’язані із здійсненням
інших видів поточних витрат

Група В – рішення, пов’язані
із здійсненням підприємством
витрат

В6 – рішення, пов’язані із здійсненням
інвестиційних витрат

С1 – рішення щодо встановлення
планових завдань із натуральних
обсягів виробництва

С2 – рішення щодо встановлення норм
часу та норм виробітку

С3 – рішення щодо вибору способу
організації виробництва

С4 – рішення щодо реалізації заходів
із стимулювання праці

Група С – рішення, що передбачають
встановлення виробничих
завдань

С5 – рішення щодо формування
асортименту продукції підприємства

Д1 – рішення щодо встановлення обсягів
збуту продукції

Д2 – рішення щодо встановлення цін
на продукцію підприємства

Д3 – рішення щодо вибору засобів
стимулювання збуту

Д4 – рішення щодо вибору споживачів
продукції

Група Д – рішення, що регулюють
процес збуту продукції

Д5 – рішення щодо вибору форм та
термінів розрахунку за реалізовану
продукцію

Джерело: згруповано автором

Згідно запропонованої нами системи моніторингу якості управлінських

рішень, які приймаються на підприємстві, кожне з цих рішень реєструється

шляхом складання паспорту, типовий зміст якого може містити такі відомості:

 код рішення згідно класифікатора, наведеного у табл. 2.9;

 коротка характеристика рішення;

 відомості про розробника (розробників) рішення;
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 відомості про особу, яка ухвалила рішення;

 відомості про виконавця (виконавців) рішення;

 термін виконання рішення.

Окрім того, паспорт управлінського рішення повинен містити наступні

додаткові відомості:

 перелік інших управлінських рішень, які кореспондуються з даним

управлінським рішенням;

 обґрунтування доцільності прийняття даного управлінського рішення;

 сподівані наслідки реалізації даного управлінського рішення;

 можливі альтернативи, порівнюючи які розробник прийняв остаточне

управлінське рішення.

Таким чином, відомості про кожне управлінське рішення, ухвалене

на підприємстві, повинні бути досить повними. Зокрема, що стосується

альтернатив, серед яких обиралося певне управлінське рішення, то необхідним

є подання переліку цих альтернатив та наслідків можливого вибору кожної

з них для того, щоб обґрунтувати міркування на підставі яких було обрано

саме це управлінське рішення серед усіх можливих альтернативних рішень.

На підставі складених паспортів управлінських рішень отримані

внаслідок цього дані повинні вноситися у загальну базу даних про управлінські

рішення, які приймаються на підприємстві. Таке внесення здійснюється

у момент ухвалення кожного рішення, що дозволяє відслідковувати параметри

та наслідки прийняття у режимі реального часу.

Створення бази інформації про управлінські рішення, що ухвалюються на

підприємстві, дозволяє виявляти причини недостатньо високої ефективності

діяльності підприємства за окремими напрямками, зокрема за окремими видами

продукції, яку виготовляє підприємство. Однак, для вирішення цього завдання

необхідним є створення набору індикаторів, що характеризують цей рівень.

Такий набір індикаторів повинен надавати можливість керівникам

підприємства виявляти “слабкі місця” у його діяльності у розрізі:

 видів продукції;
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 видів витрат підприємства;

 видів ресурсів підприємства.

Процес оцінювання якості управлінських рішень на підприємстві повинен

розпочинатися з порівняння загальних фінансових результатів його діяльності

(зокрема, прибутку) з розміром понесених витрат на виробництво продукції.

Таке порівняння повинно здійснюватися у розрізі видів продукції, які

виготовляє підприємство. При цьому в якості фінансових результатів може

виступати величина маргінального прибутку, тобто величина постійних витрат

не розподіляється за видами продукції. Зіставивши величину маргінального

прибутку з витратами, понесеними на виробництво кожного виду продукції,

можна здійснити ранжування видів промислової продукції у порядку спадання

їх прибутковості за величиною маргінального прибутку.

На подальшому етапі обирається перелік низько прибуткових видів

продукції, які виготовляє підприємство, та виявляються причини, внаслідок

яких прибутковість даних видів продукції є недостатньо високою. З цією метою

аналізується структура змінних витрат на виробництво одиниці продукції.

У зв’язку з цим усі групи витрат, які відповідають групі В управлінських

рішень (табл. 2.9), окрім підгрупи В5, повинні бути розподілені за видами

продукції, яку виготовляє підприємство.

На підставі аналізу структури витрат на виробництво низько прибуткових

видів продукції обираються ті складові цих витрат, за якими розмір витрат є

вищим ніж запланований, або порівняно з іншими видами продукції. У складі

кожної групи витрат визначається їх релевантна частка та оцінюється наскільки

її розмір є обґрунтованим. З цією метою з бази даних про управлінські рішення

обираються відомості про відповідні управлінські рішення, які відносяться до

групи В та управлінські рішення з групи А, що кореспондуються з рішеннями

попередньої групи. За кожним із управлінських рішень, які було обрано,

на підставі даних, наведених у їх паспортах, аналізується їх обґрунтованість

з точки зору вибору найкращої з можливих альтернатив прийняття. У випадку

виявлення недостатньо обґрунтованого управлінського рішення про це
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повідомляються його розробники та особи відповідальні за його прийняття та

реалізацію. Окрім того необхідно виявити, які основні причини зумовили

необґрунтованість певного управлінського рішення, в якості яких можуть

виступати низький рівень інформаційного забезпечення, недостатній рівень

кваліфікації розробників рішення тощо.

З метою виявлення причин, що зумовили низький рівень прибутковості

певних видів продукції, окрім оцінювання якості управлінських рішень щодо

управління обсягами ресурсів промислового підприємства та витратами

необхідно проаналізувати також якість управлінських рішень, що відносяться

до групи Д (табл. 2.9). Необхідність такого аналізу зумовлена тим, що низька

прибутковість певних видів продукції може бути зумовленою не стільки

високою собівартістю виготовлення, скільки помилками, яких припустилися

розробники управлінських рішень стосовно встановлення рівня цін та обсягів

реалізації кожного виду продукції.

Слід відзначити, що з метою оцінювання якості управлінських рішень

у процесі моніторингу на підприємствах, що характеризуються великими

розмірами, економічно доцільно створити спеціальний підрозділ – наприклад,

відділ моніторингу управлінських рішень. У випадку, якщо на промисловому

підприємстві функціонує відділ економічного аналізу, то функцію моніторингу

якості управлінських рішень може передати моніторингу якості управлінських

рішень можна передати саме йому. Однак, при цьому слід зазначити, що відділ

моніторингу якості управлінських рішень повинен бути підпорядкованим

безпосередньо вищому керівництву підприємства.

Таким чином, механізм інформаційної системи моніторингу рівня якості

управлінських рішень, що приймаються на підприємстві, передбачає постійний

контроль за результатами їх прийняття шляхом порівняння фактичної величини

прибутку (маржинального доходу) з його плановою (або бажаною) величиною.

Введемо такі позначення: іЦ – ціна одиниці продукції і-того виду

( nі ,1= ), яку виготовляє підприємство, без непрямих податків; іС – собівартість
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одиниці продукції і-того виду (або величина змінних витрат на виготовлення

одиниці продукції і-того виду, якщо в якості фінансового результату

розглядається маржинальний дохід); іО – натуральний обсяг виробництва

продукції і-того виду за звітний період; ріО – натуральний обсяг реалізації

продукції і-того виду за звітний період. Нехай також іЦ , іС , іО , ріО – це

планові (бажані) значення відповідних показників. Тоді зміна прибутку ,П∆

порівняно із запланованою (бажаною) його величиною, буде становити:

 за рахунок зміни обсягів реалізації продукції:

))(( ```
ріріііі ООСЦП −−=∆ ; (2.19)

 за рахунок зміни ціни одиниці продукції

рііі ОЦЦП )( `
2 −=∆ ; (2.20)

 за рахунок зміни собівартості одиниці продукції (величини змінних

витрат у розрахунку на одиницю продукції):

рііі ОССП )( `
3 −=∆ . (2.21)

Користуючись даними формулами, можна визначити основні чинники,

які зумовили недоотримання запланованої величини прибутку (маржинального

доходу). При цьому, якщо таким чинником є недостатній обсяг реалізації

продукції, то необхідно з’ясувати, яка причина викликала дію цього чинника:

недостатній обсяг виробництва продукції у звітному періоді, недостатній попит

чи недостатній рівень запасів цієї продукції на початок цього періоду. Якщо ж

основною причиною недоотримання фінансового результату від реалізації

продукції даного виду є перевищення фактичної собівартості її одиниці  над

запланованою її величиною, то слід провести по елементний аналіз собівартості

та виявити ті види витрат, які спричинили незаплановане зростання

собівартості одиниці продукції.

Слід відзначити, що особливо важливим є забезпечення неперервного

функціонування системи моніторингу рівня якості управлінських рішень

на підприємстві та встановлення конкретних центрів відповідальності за кожен
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вид управлінських рішень згідно наведеного вище її класифікатора. За таких

умов інформація про помилкові або недостатньо обґрунтовані управлінські

рішення, отримана внаслідок аналізу рівня їх якості, буде спрямовуватися

за двома напрямами: у відповідний центр відповідальності та у конкретний

підрозділ апарату управління підприємством.

Центральним положенням концепції є управління підприємством

із метою створення цінності для акціонерів через механізми ринку цінних

паперів. Об’єктом управління у практичному використанні цієї концепції є

ринкова ціна компанії (підприємства), при цьому припускається, що ринкова

ціна (вартість компанії при операціях купівлі-продажу) не тотожна балансовій

вартості її активів. У вузькому сенсі, вартість компанії на ринку визначається

через ринкову капіталізацію. У широкому сенсі – це оцінка досягнутого

підприємством становища на ринку. При цьому поточний стан і потенціал його

розвитку необхідно розглядати через призму чотирьох основних ринків, в

боротьбу на яких залучені сучасні підприємства: ринку продукту, капіталу,

ресурсів і ринку корпоративного управління і контролю. Менеджмент

підприємства, визначаючи стратегічні цілі діяльності, прагне мінімізувати

витрати ресурсів і максимально посилити свої позиції на ринку. Це сприятиме

зростанню інтересу інвесторів до підприємства і переливу капіталу, що

створюватиме кращі можливості для розширеного відтворення бізнесу.

В Україні, економіка якої продовжує корпоратизуватися, набирає сили

процес розподілу функцій володіння і управління власністю, внаслідок чого

продовжується відхід від оперативного управління підприємством власниками.

І основною формою доходу власників у цих умовах стає зростання ринкової

ціни належних їм активів. До того ж, значна частина ринкового співтовариства

– фінансові інвестори, для яких будь-які види вкладень не більш ніж фінансові

операції, – прагне диверсифікувати вкладення. Це пов’язано як із намаганням

мінімізувати ризики, так і з ростом віддачі активів, що супроводжується

утворенням вільних грошових потоків, які вимагають реінвестування.
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Інвестуючи в активи підприємства, в перспективі інвестори мають на меті

їх продаж за максимальною ціною, яка відображається його ринковою ціною

(вартістю). При цьому, відповідно до [170; 185; 186; 212; 224], ринкова ціна

суб’єктів господарювання фігурує у різних формах – від так званої

“справедливої (ринкової) вартості”, за якою те чи інше підприємство може бути

придбане на ринку, історичної вартості, інвестиційної – і до ліквідаційної

вартості, яка визначається ліквідаційною комісією у разі вимушеного його

продажу в термін, який не дає змоги отримати ринкову ціну. Наявність такої

кількості модифікацій ціни підприємства (як цілісного майнового комплексу),

за якою воно може бути продано на ринку, є відображенням впливу

на законодавчий процес різних груп зацікавлених осіб, які по-різному бачили

розвиток ринкових інститутів в Україні і, ймовірно, могли ставили перед собою

завдання задовольнити власний економічний інтерес у разі неоднозначності

трактування чинним законодавством тієї чи іншої господарської ситуації.

Такий інтерес доволі часто проявлявся у придбанні за ціною значно

нижчою, ніж “справедлива ринкова” тих об’єктів, що виставлялись на продаж

у ході чергової хвилі приватизації. При цьому з поля зору випадають інтереси

менеджерів, що особливо проявляється у “закритих” вітчизняних акціонерних

товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю, де права власності є

доволі розмитими. І можливо, саме з цих (в тому числі) причин, менеджмент

таких підприємств не був зацікавлений у зростанні їх ринкової ціни.

Можна припустити, що невідповідність у мотиваційній основі концепції

Value Based Management реальним мотивам осіб, що здатні впливати на ринкові

процеси в Україні, значною мірою і спричинила її неефективність

у вітчизняному корпоративному секторі. Зокрема, непрямим чином про це

говорить і О. Мендрул: “відсутність адекватного складності категорії вартості

наукового інструментарію призводить до того, що комплексний підхід

до наукового узагальнення проблеми управління вартістю підприємств

реалізується неповністю” [168, с. 9]. Він застерігав проти простого перенесення

у вітчизняний бізнес-простір методологічних засад концепції VBM
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без глибокого аналітичного опрацювання її практичного інструментарію

з метою визначення його ефективності у економіці з іншими, ніж у розвинених

країнах, параметрами ринкової динаміки.

Зважаючи на те, що для сучасного етапу розвитку світової економіки

характерною і стійкою тенденцією є зростання конкурентної боротьби

у середовищі товаровиробників на будь-якому сегменті промислового

виробництва, і технології управління вимагають нових підходів із метою

утримання домінуючих позицій і нарощення масштабів виробництва,

що можливо за рахунок залучення інвестиційних ресурсів.

Очевидно, що необхідність конкурувати, вдосконалюватися і перемагати

в конкурентній боротьбі з’являється не в момент розміщення акцій на фондовій

біржі, а народжується одночасно із задумом про створення бізнесу. З цих

причин є підстави стверджувати, що управління цінністю в інтересах акціонерів

є лише одним із аспектів застосування інструментарію ціннісно-орієнтованого

управління. Тому методологічно вірно визначити й інші його можливості,

що дало б змогу адаптувати відповідний практичний інструментарій до

сучасних реалій і тенденцій розвитку вітчизняної економіки.

Загалом, як показує практика, управління з метою нарощування цінності

компанії для інвесторів – це комплексний і багатоаспектний процес. Його

можна визначити, з одного боку, як послідовну реалізацію принципів моделі

розвитку підприємства, на основі якої відбувається прийняття рішень

від стратегічних та оперативних до фінансових і нефінансових. З іншого боку,

будь-яка концепція управління в сучасних умовах має враховувати очікування

стейкхолдерів і визначати доцільність та можливості їх задоволення, що

виходить за межі суто раціональних із позицій ринкових тенденцій рішень.

Водночас вітчизняні науковці особливо виділяють фінансову складову

в управлінні на основі концепції Value Based Management. Як зазначає

В. Гордієнко, дана концепція – синтез теорії корпоративних фінансів,

фінансового аналізу і фінансового обліку, бо фінансовий аналіз є важливим

інструментом для виявлення факторів створення цінності, а дані
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бухгалтерського обліку є важливими при емпіричному тестуванні моделей

оцінювання [48].

Отже, сучасний ціннісно-орієнтований менеджмент виступає продуктом

еволюції в управлінських підходах, являючи інтегровану систему управління

підприємством. Він ґрунтується переважно на розрахунку економічної доданої

вартості (EVA), концепція якої була запропонована А. Маршаллом [161] і

в подальшому була інтерпретована науковцями з урахуванням розвитку

методик визначення інтегрованих показників оцінки ефективності бізнесу.

Показник EVA відображає величину доданої вартості за досліджуваний

період діяльності підприємства до його початкової ринкової вартості. Тобто,

EVA – це економічна додана вартість майбутніх періодів, величина якої

приведена до теперішнього часу. Вона визначається за формулою [310]:

,
пн
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іа ЧЗ
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I

+
+

= (2.22)

де іаІ – індекс інвестиційної активності підприємства за певний період

(рік)

дВ – обсяги інвестицій, які було вкладено в основний капітал даного

підприємства за цей період за рахунок внутрішніх джерел

коштів (зокрема, за рахунок прибутку підприємства та

амортизаційних відрахувань), тис. грн.;

дЗ – обсяги інвестицій, які було вкладено в основний капітал даного

підприємства за певний період за рахунок зовнішніх джерел

коштів (зокрема, за рахунок банківського кредиту та емісії

цінних паперів), тис. грн.

нЗ – сума нарахованого зносу необоротних активів підприємства

за даний період, тис. грн.;

пЧ – чистий прибуток підприємства за даний період, тис. грн.

Показник EVA доволі легко інтерпретується за чинниками, що сприяють

його зростанню. Згідно моделі EVA, для створення ринкової вартості
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у плановому періоді t має виконуватись таке співвідношення: дохідність

інвестованого капіталу (ROI) мусить перевищувати вартість капіталу компанії.

Тобто, має дотримуватись така нерівність:

пн

н
іа ЧЗ

ЗІО
+

<≤ . (2.23)

Разом з тим, як підкреслює І. Бланк, принцип максимізації вартості сам по

собі нічого не говорить про те, у якому напрямку має розвиватися певний

бізнес, яку стратегію слід обирати для того, щоб досягти максимального

зростання його вартості. Він не дає чіткої відповіді на запитання, де шукати і як

використовувати джерела зростання ринкової вартості і зміцнення конкуренто-

спроможності [21, с. 35]. Тому його використання для управління нарощу-

ванням цінності є дещо обмеженим.

Як відзначає Т. Коупленд [137, с. 85], якщо підприємством застосовується

концепція управління цінністю, то всі його дії повинні базуватися на

ціннісному мисленні, яке, своєю чергою, зумовлюється наявністю двох

компонентів – системи вимірювання цінності та ціннісної ідеології

(із урахуванням неточності перекладу з англійської слова “value” на російську

“вартість” замість “цінність”, внесено відповідні правки).

Опираючись на принципову основу ціннісного мислення, охарактери-

зуємо кожну із складових управління цінністю більш детально. Перша складова

– управління ефективністю бізнесу і роботи персоналу. За своєю суттю вона

передбачає стратегічне планування інвестиційної привабливості та забезпе-

чення вмотивованості персоналу до зростання ринкової цінності підприємства.

Для цього необхідно, по-перше, врахувати кількісні і якісні параметри, що

характеризують конкурентні переваги суб’єкта господарювання і є

фундаментом створення цінності. По-друге, потрібно врахувати ступінь

зацікавленості персоналу підприємства у створенні цінності і відобразити його

у конкретних показниках.

Друга складова – визначення сукупності факторів створення цінності.

Формування нової змінної частини оплати праці відбувається через додаткові
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заохочення, що визначаються розміром вкладу менеджерів та інших категорій

персоналу у створення цінності компанії підприємства. На практиці це досяга-

ється різними засобами. Прикладом є німецька компанія Siemens, де з 1998

року 60% винагороди 500 вищих управлінців прив’язано до показника

зростання економічного прибутку, а для персоналу більш низьких рівнів – від

15% до 20% зарплати. Інший спосіб – використання принципу накопичення

частки бонусів та їх виплати за умови досягнення цільових завдань по

зростанню ринкової вартості компанії. Подібний принцип, наприклад, в амери-

канській Dow Chemical дозволив різко підвищити ефективність багатьох

підрозділів, розміщених по всьому світу. Третій спосіб – виплата частини

зарплати у формі опціону на акції компанії. Наприклад, в Cadburry Schweppes

саме в ході впровадження VBM методики 20% персоналу стали власниками

акцій. І досвід зарубіжних компаній, що використовують ціннісно-орієнтоване

управління, свідчить про те, що у менеджерів вищої ланки в середньому 50%

оплати прямо залежить від показників ринкової ціни компанії [138].

Важливою передумовою реалізації концепції створення цінності є

моніторинг провідних факторів цінності. Перед тим як описувати і класифі-

кувати ті чи інші фактори, слід спочатку з’ясувати, в якому випадку та чи інша

група факторів є актуальною (важливою, прийнятною, допустимою) для

підприємства, тобто необхідно встановити ступінь і напрям їхнього впливу.

Необхідно усвідомлювати, що показник впливу факторів на величину ринкової

ціни підприємства повинен насамперед відповідати певній його стадії розвитку

(життєвого циклу).

Окрім поділу факторів на зовнішні (безпосередньо пов’язані з оточуючим

середовищем – від політичних, інституційних до умов співпраці з ринковими

контрагентами) і внутрішні (пов’язані з організаційною структурою підпри-

ємства та ефективністю роботи персоналу), доцільно виокремити фактори, які

залежать від актуальності фінансових цілей підприємства. Так, перша група

факторів впливає на зростання капіталомісткості бізнесу. В такому випадку

дослідженню підлягають фактори, що формують рівень управління активами
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балансу (основним і оборотним капіталом). Друга група факторів концентрує

увагу на необхідності вираховування довгострокових перспектив розвитку

бізнесу. Вони зумовлюються динамічністю галузевих змін, втручанням держави

у економічні процеси, розвитком конкуренції, тривалістю інвестиційного

циклу; значною структурованістю ділового портфеля сучасних компаній.

На зазначені основні фактори вибору фінансових цілей (ключових фінансових

показників результатів діяльності), ще вперше звернули увагу дослідники

з McKinsey & Co [138].

Наступна складова – організаційна структура. Створення і зростання

цінності суб’єкта господарювання для акціонерів у якості головної мети

реально актуалізуються тільки за ефективної діяльності впорядкованої

сукупності взаємопов’язаних елементів, що знаходяться між собою у стійких

взаємостосунках, які забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного

цілого. Елементами структури можуть бути як окремі працівники, служби так і

окремі ланки апарату управління, а взаємодія між ними відбувається через

горизонтальні і вертикальні зв’язки, які носять лінійний і функціональний

характер. Створення такої системи показників для оцінки оперативної

діяльності усіх внутрішніх підрозділів компанії на різних рівнях управління,

в якій будуть враховані розподіл відповідальності, масштаби повноважень

менеджерів за їх організаційною ієрархією дає змогу оцінювати вплив

здійснюваних ними оперативних рішень на ринкову вартість (ціну)

підприємства. Згодом така система показників, відштовхуючись від базових

принципів, обростає індивідуальними параметрами, характерними не лише для

даного підприємства, але й для галузі.

Четверта складова – управління бізнес-портфелем. У цьому сенсі

створення цінності підприємства може бути представлено у вигляді поетапного

його нарощування за кожним напрямом діяльності підприємства. При цьому

кожному напряму діяльності відповідає своя група результуючих показників.

Це дає змогу формувати нові аналітичні моделі, застосувати нові алгоритми



222

222

обґрунтування рішень, обирати нові критерії у визначенні пріоритетів

діяльності структурних одиниць компанії.

Опираючись на гексаграму структурної перебудови, яка була

запропонована компанією McKinsey & Co [138], І. Івашківська запропонувала

адаптоване до умов господарювання підприємств на пострадянському

економічному просторі виокремлення максимально важливих факторів

створення їх цінності (в оригіналі – вартості). Схематично вона відобразила їх

у вигляді пентаграми, де стратегічні цілі – зростання вартості компанії для

акціонерів – досягаються за рахунок стратегічного планування інвестиційної

вартості, виокремлення найважливіших факторів її створення у розрізі ієрархії

управління, їх ранжування за значущістю, прив’язування до мотивації

найманого персоналу і позиціювання компанії на ринку за допомогою

ефективних комунікацій [103].

На наш погляд, такий спосіб подання послідовності управлінських дій зі

створення цінності для акціонерів та стратегічних інвесторів є доволі

інформативним, однак потребує деякого коригування з урахуванням нашого

трактування сутності ціннісно-орієнтованого управління.

Так, у моделі І. Івашківської перша складова – це переклад стратегічного

планування на мову вартості. Ми вважаємо, що цю складову можна розглядати

як створення цінності для майбутніх інвесторів, тобто – досягнення

(чи збільшення) інвестиційної привабливості компанії для вигідного вкладання

капіталу. Друга складова пентаграми І. Івашківської відображає завдання

оперативного планування створення вартості, що означає впровадження

вартісних показників на корпоративному рівні, які будуть пов’язані з нижніми

рівнями управління. Для більш ефективної адаптації даної моделі до вітчизня-

них реалій вважаємо, що її доцільно замінити на оцінку майна і розрахунок

фінансового стану підприємства, що дасть реальну картину щодо поточної

діяльності підприємства.
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Третя складова моделі – моніторинг провідних факторів утворення

цінності. Дана складова визначає вплив як зовнішніх, так внутрішніх факторів

для своєчасного виявлення та реагування на зміну цінності підприємства.

Четверта складова – застосування системи мотивації та винагороди

персоналу у разі прирощення ринкової цінності компанії. Третя і четверта

складова відповідають і пропонованому нами методологічному підходу до

створення цінності компанії для інвесторів. Однак в обох випадках має бути

зв’язок цінності компанії із процесами створення споживчої цінності у вигляді

продукції підприємства.

Очевидно, що максимальний приріст ринкової ціни підприємства

можливий у випадку, якщо в цьому, крім власників, зацікавлений його

менеджмент. Тому інструментарій управління вартістю бізнесу повинен

враховувати інтереси усіх зацікавлених осіб – від внутрішніх до зовнішніх

(ринкових партнерів, інвесторів). Визначальним фактором успішного

управління ринковою вартістю бізнесу є дотримання балансу інтересів

зазначених вище осіб. Це, своєю чергою, породжує потребу вдосконалення

інструментарію управління ринковою вартістю, за допомогою якого можна

було б як оцінювати вартість бізнесу, так і управляти процесами її

нарощування. І ключовим рішенням при побудові ефективної системи

вимірювання вартості є рішення про вибір основного показника (комплексу

показників) результатів діяльності. Такий підхід “переводить” філософію

створення цінності для акціонерів у практичну площину, відповідаючи

на питання, добре чи погано “спрацювало“ підприємство в цілому за звітний

період, чи була фактично створена цінність для акціонерів протягом періоду.

П’ята складова – система комунікацій з інвесторами. І. Івашківська

пропонує створення системи інформування про політику управління вартістю

акціонерного капіталу. На наш погляд, цю політику доцільно було б внести до

першої складової, оскільки формування інформації про створення цінності для

майбутніх інвесторів і є ключовим моментом у рамках стратегічного

планування ринкової ціни підприємства при застосуванні концепції Value Based
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Management. Тому ми пропонуємо уточнити зміст п’ятої складової і подати її

з урахуванням впливу комунікаційної політики підприємства на споживачів

для формування у них прихильності до продукції підприємства (маркетингові

технології), а також засобів і технологій Public Relations, які безпосередньо

впливають на імідж підприємства і його ринкову цінність.

Беручи до уваги концептуальні підходи, сформовані розробниками Value

Based Management, можна бачити значні переваги застосування ціннісно-

орієнтованого підходу в управлінні компанією. По-перше, нарощування

ринкової ціни компанії може стати метою, заради досягнення якої стає

можливим об’єднання зусиль всіх учасників ланцюжка створення цінності і

досягнення у відносинах між ними оптимальних компромісів. По-друге, аналіз

процесу створення цінності дозволяє виділити ключові фактори, які

забезпечують основний внесок у створення цінності (тобто ті самі 20%

показників, які, згідно принципу Парето, визначають 80% успіху) і на їх основі

створити якісну систему управління бізнесом. Моніторинг цих факторів значно

підвищує якість і ефективність прийнятих рішень – завдяки оперативному

надходженню до керівників відділів і ключових фахівців оптимального обсягу,

структури і формату даних, необхідних для прийняття обґрунтованих і

своєчасних рішень.

Важливою перевагою концепції ціннісно-орієнтованого управління є те,

що вона дозволяє оптимально поєднувати довгострокові і короткострокові цілі

бізнесу шляхом ув’язування показників діяльності структурних підрозділів

підприємства у ланцюжку створення споживчої цінності із економічним

прибутком. І використання ключових показників створення цінності дозволяє

визначити не тільки всі точки “зростання”, але також врахувати всі витрати і

ризики ведення бізнесу компанії, на що звертає увагу і В. Кукоба [144]. До того

ж, ціннісно-орієнтоване управління дає змогу посилити мотивацію найманих

працівників до нарощування цінності компанії – через створення споживчої

цінності. Це, як вірно зазначає О. Макарюк, має досягатися шляхом визначення,
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планування і контролю ключових факторів вартості у “зонах відповідальності”

співробітників компанії [153].

Повертаючись до термінології теорії цінності, зазначимо, що існує безліч

класифікацій ключових факторів цінності, які поділяють їх на внутрішні

(зростання продажів, чистого прибутку та окремих статей звіту про фінансові

результати, балансу) та зовнішні (рівень фінансових, виробничих,

маркетингових та інших видів ризиків, рівень попиту на продукцію підприєм-

ства, політичні чинники, конкуренція тощо); фінансові (обсяг продажів,

собівартість, розмір дебіторської заборгованості, запасів та інші чинники) та

нефінансові (ділова репутація, наявність торгової марки, кваліфікація

персоналу тощо) тощо. Проте їх значущість для зростання ринкової цінності

визначається індивідуально для кожного господарюючого суб’єкта, при цьому

розрахунок впливу кожного з них проводиться в комплексі один із одним,

враховуючи їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Проблема криється у тому, що

складанню об’єктивної основи ціннісно-орієнтованого управління підприємства

заважають труднощі у визначенні підпорядкованості обраних для окремого

суб’єкта господарювання ключових факторів цінності. Тому виявлення і

вимірювання ступеня їх зміни і впливу на динаміку ринкової цінності

підприємства вимагає ретельного і ґрунтовного опрацювання усіх вартісних

(числових) даних.

Процес визначення факторів цінності Т. Коупленд поділяє на три стадії:

розпізнавання, встановлення пріоритетів та інституціоналізація [137, с. 115].

На стадії розпізнавання необхідно визначити сукупність параметрів цінності,

які показуватимуть зв’язок елементів діяльності підприємства з процесом

створення цінності, а потім звести її в єдину схему. Встановлення пріоритетів

передбачає визначення факторів, які максимально впливають на ринкову

цінність підприємства. Стадія інституціоналізації заснована на застосуванні

факторів цінності у системі визначення ринкової цінності. За Т. Коуплендом,

це потребує дотримання трьох принципів [137, с. 115-120].
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По-перше, фактори цінності мають бути безпосередньо пов’язані

зі створенням цінності на всіх рівнях підприємства (всіх ланках організаційної

структури). Даний принцип включає в себе єдність мети – зростання цінності

підприємства для всіх працівників підприємства, – як для керівників, так і для

рядових співробітників.

По-друге, необхідно враховувати не лише фінансові фактори, але й

операційні. Адже відомо, що фінансові фактори здебільшого базуються на

фінансових показниках, які відображають результати ефективності діяльності

за минулі періоди. Вони допомагають проведенню зовнішніх порівнянь

відповідних показників середньогалузевих значень або значень з аналогічними

підприємствами, не розкриваючи при цьому для аналізу шляхи досягнення

даних результатів. Фактори, що проявляються в операційній формі, більш

складні і націлені на майбутні фінансові результати. Фінансові показники – це

довгострокові показники, які дають результати не відразу, а тільки після

завершення певного періоду діяльності підприємства. Нефінансові показники

носять описовий характер, характеризують процеси функціонування і безпо-

середньо не впливають на формування цінності. Проте вони характеризують

підприємство і дають основу для розрахунку фінансових показників. Тому

фінансові й нефінансові показники необхідно використовувати в сукупності.

По-третє, фактори цінності повинні відображати як поточну діяльність,

так і довгострокові перспективи зростання. Це можуть бути такі фактори, як

терміни впровадження нового виробничого процесу, розвиток НДДКР, частка

ринку, технологічне оновлення, розширення або скорочення активів тощо.

Опираючись на напрацювання у даній галузі сучасних економістів,

погоджуємось із тим твердженням, що пріоритети і ключові фактори

у визначенні вартості суб’єкта господарювання мають рівневу структуру [239].

Вважаємо доцільним дане твердження адаптувати до реалій українського

бізнесу, погодивши процеси вибору факторів із реальними звітними даними

суб’єкта господарювання.
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Відомо, що у переважній своїй більшості фактори, що визначають

вартість суб’єкта підприємництва базуються на аналітичних даних, які

формуються у фінансовій звітності підприємства. Адаптуючи положення

економічної теорії та управління до реальних даних підприємства – фінансових

показників, слід звернути увагу на нормативно-законодавчу базу з бухгалтер-

ського обліку країни.

Формування облікової інформації для прийняття правильних і своєчасних

управлінських рішень відбувається у фінансовій звітності. Як відомо, до лютого

2013 р. типові форми бухгалтерських звітів, їх зміст і головні вимоги до

розкриття основних статей було регламентовано Міністерством фінансів

України у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 1-6. За таких умов

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” виокремлювало три види діяльності

господарюючого суб’єкта:

 звичайна – основна діяльність підприємства із включенням операцій,

що забезпечують або виникають унаслідок проведення;

 операційна – основна діяльність підприємства, що містить інші види

діяльності, які не є інвестиційними чи фінансовими;

 основна – діяльність, яка містить операції, пов’язані з виробництвом

або реалізацією продукції (робіт, послуг), що є головною метою створення

підприємства, і які забезпечують основну частку його доходу.

Окрім того, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” давало

трактування інвестиційної діяльності як такої, що пов’язана з придбанням та

реалізацією необоротних активів й фінансових інвестицій, які не є складовими

еквівалентів грошових коштів та фінансової діяльності – діяльності, що

зумовлює зміни розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства

відповідно. І тут слід вказати на певні суперечності, що ускладнювали збір

даних: існування терміну “надзвичайна подія” призводило до виокремлення

“надзвичайної діяльності”; виокремлення за П(С)БО 3 “операційної діяльності”

виділяючи поняття “основної діяльності”, все це виключало фінансову та

інвестиційну діяльності із складу операційної діяльності.
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З введенням в дію Національного положення (стандарту) бухгалтерського

обліку (НП(С)БО) №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” визначено три

види діяльності операційна (основна діяльності підприємства), інвестиційна та

фінансова. Такий підхід дозволить акумулювати дані, що є вартісним

вираженням ключових факторів успіху саме у розрізі даних видів діяльності.

Видається припустимим стверджувати, що це є базовим рівнем

у визначенні факторів формування ринкової цінності суб’єкта господарювання.

Проте, чинна система звітності підприємств недостатньо пристосована для

того, щоб забезпечувати управлінців потрібною інформацією, так би мовити,

у чистому вигляді. Розпорошеність аналітичних даних по формах звітності

ускладнює їх збирання і обробку. Для усунення цієї проблеми необхідно

сформувати чіткий інструментарій систематизації такої інформації, що могло б

прискорювати процес обґрунтування управлінських рішень.

Оскільки первинні дані, отримані на початкову етапі дають лише загальну

картину щодо діяльності підприємства, пропонуємо на другому рівні визначати

фактори, що безпосередньо пов’язані з перспективами розвитку основної

виробничої діяльності підприємства. Тут необхідна прив’язка до життєвого

циклу бізнесу, що передбачає врахування виду стратегії розвитку підприємства.

Отримані показники на даному етапі можуть містити певні прогнозні

розрахункові моделі, що наближають до визначення реальної (справедливої)

ринкової ціни підприємства.

На останньому рівні визначення факторів цінності суб’єкта підприємництва

відбувається визначення рейтингу їх впливу на величину ринкової цінності

підприємства. Як свідчить практика, цього достатньо 5-10 ключових факторів

(верхня межа може досягати 20). При цьому необхідно також враховувати і якість

фактору – позитивний вплив він спричиняє на формування цінності чи негатив-

ний. Такий аналіз можливий лише при більш ретельному і детальному розгляді та

вивченню діяльності підприємства, що потребує залучення відповідних експертів

з даного питання. Наприклад, бальна оцінка факторів впливу на цінність підпри-

ємства дозволить їх ранжувати і виділити серед них ключові. Проте фактори
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цінності цілковито залежать від якості і кількості наявної інформації: чим більш

повною є інформація, тим більш точним буде ранжування факторів

за значущістю їх впливу на ринкову ціну підприємства сьогодні і в перспективі.

Підводячи підсумки слід зазначити, що оскільки існуючі методи

управління цінністю засновані, як правило, на регулярній оцінці вартості

бізнесу та прийнятті на її основі управлінських рішень, це істотно ускладнює і

здорожчує процес управління. На нашу думку, необхідний інструментарій

повинен базуватися на реальних фінансових даних суб’єктів підприємництва,

що подані у фінансовій звітності підприємства [91]. Розподіл процедури вибору

факторів визначення цінності підприємства на відповідні рівні дозволить

враховувати при оцінці бізнесу не лише результати поточної діяльності, але й

довгострокові перспективи зростання.

У цілому, концепція ціннісно-орієнтованого управління забезпечує

досить широкі можливості для реалізації стратегічних цілей менеджменту

компаній, адже широкий перелік показників створення цінності дозволяє

здійснювати диференційний підхід до вибору цільових критеріїв та обирати ті

методи управління, що найбільшою мірою відповідають умовам, в яких

функціонує компанія, враховувати масштаби та специфіку її діяльності. Тому

вона набуває все більшого визнання та використання у розвинених країнах,

оскільки зміна ринкової ціни компанії, яка є критерієм ефективності

господарської діяльності, враховує майже всю інформацію, пов’язану з її

функціонуванням. І спроби адаптації її до умов діяльності компаній у країнах

із недостатньо розвиненими фінансовими ринками, такими, наприклад,

як Україна, також продовжуються.

Разом з тим, у 2011 році було проведене експертне дослідження

вітчизняних підприємств щодо використання ними інноваційних інструментів

фінансового управління [278]. Результати цього дослідження показали вкрай

низький рівень застосування концепції Value Based Management у корпоратив-

ному секторі економіки України. Лише 5% досліджуваних підприємств розра-

ховують показники, що відповідають сутності і призначенню даної концепції.
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Близько 30% великих компаній взагалі не обчислюють середньозважену

вартість капіталу і не використовують ставку дисконтування як для цілей

вартісно-орієнтованого управління, так і для оцінки бізнес-проектів. Окрім

того, на 16% підприємств оцінку інвестицій взагалі не проводять, a керівники

фінансово-економічних служб 11% досліджуваних компаній взагалі не чули

про такий інструмент, як ставка дисконтування [278, с. 78]. І за результатами

проведеного дослідження науковці констатували, що на більшості з вітчиз-

няних компаній запровадження ціннісно-орієнтованого підходу навіть

не планують. Щодо тих компаній, керівництво яких декларує використання

концепцій VBM, то насправді ними не здійснюється жодних реальних кроків

для її адаптації з урахуванням існуючих в Україні реалій.

Для успішного застосування концепції Value Based Management важливо

уникати стереотипів і не прагнути використовувати готові шаблони. Кожній

компанії треба прокладати свій шлях до мети, зважаючи на свої стартові позиції

та індивідуальні цілі, і лише тоді компанія буде успішною, а її ринкова цінність

(вартість) зростатиме.

Загалом, ціннісно-орієнтоване управління – актуальна для розвинених

економік філософія менеджменту. І вітчизняні компанії проявляють до неї нині

значну зацікавленість, яку можна пояснити наступним. По-перше, найближчим

часом, у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію Європейського союзу і

України вступить у силу важлива його частина – договір про створення зони

вільної торгівлі між Україною і ЄС. Це вимагатиме законодавчого й

регуляторного наближення України до стандартів діяльності ЄС, а це: адаптація

законодавства, що передбачає інституційні реформи, особливо у сфері

здійснення товаро-обмінних операцій – торгівлі. Очікується, що співпраця

з економічних і соціальних питань та надання фінансової і технічної допомоги

з боку Європейського Союзу для здійснення радикальних економічних реформ

сприятиме підвищенню конкурентоздатності вітчизняної економіки.

Обмеження імпорту, як і сприяння виходу товарів на експорт, буде

визначено рамками СОТ, і, звичайно ж, тими практиками, які існують в ЄС.
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А це своєю чергою, спонукатиме вітчизняних товаровиробників до підвищення

свого конкурентного потенціалу, без якого неможливо зберегти свою

життєздатність.

Розвиток конкурентного потенціалу підприємства потребує залучення

значних інвестиційних ресурсів – як передумови структурного, технологічного

та інноваційного реформування вітчизняних компаній для забезпечення їх

здатності на рівних конкурувати із провідними виробниками товарів і послуг.

Відповідно, потенційні інвестори мають бути впевнені у вигідності вкладання

свого капіталу. І, як зазначає О. Костюнік, із позицій ціннісно-орієнтованого

менеджменту визначальними для підприємства і його власників стають такі

характеристики капіталу як його динаміка (власне, динаміка капіталу виступає

цільовим показником управління); величина (інвестованого) капіталу як

джерело формування добробуту його власників; розмір капіталу підприємства

(втілений у його балансовій вартості) як головний ціноутворюючий чинник

підприємства та вимірник його ринкової вартості (мультиплікатори);

купівельна спроможність капіталу – як інвестиційний ресурс і об’єкт

управління, що може бути використаний для досягнення цілей підприємства

у довгостроковому періоді. Автор особливо підкреслює останнє, зазначаючи,

що для цього система управління підприємством має бути побудована на основі

додержання двох принципів: по-перше, використання показників капіталу

як критеріїв узгодження стратегії розвитку підприємства і цілей оперативного

управління в інтересах власників; по-друге, включення у процес стратегічного

управління підсистеми управління капіталом для обґрунтування фінансово-

інвестиційної стратегії на основі оцінки динаміки показників капіталу

з урахуванням усіх стратегічних альтернатив [132].

На противагу цьому твердженню слід зазначити, що така функція

капіталу не може бути реалізована без розвитку фондового ринку. В умовах

ефективного функціонування цього важливого інституту ринкових відносин

зростає необхідність враховувати інтереси всіх “зацікавлених груп”

(stakeholders), які можуть впливати на діяльність підприємства. Такими
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групами, які нині в Україні перебувають поза межами регулювання взаємо-

вигідності відносин, є наймані працівники та немонетарні акціонери. Концепція

Value Based Management має сприяти врахуванню і їх інтересів у загальному

балансі інтересів “зацікавлених груп”, однак цього не відбувається в межах

чинного в Україні законодавчого поля.

Зокрема, оцінка ринкової цінності компанії має враховувати оцінку

результату її діяльності з позицій існуючих альтернатив вкладання капіталу –

упущеної вигоди або прибутків, втрачених в альтернативних варіантах

вкладення капіталу через обмеженість його ресурсів. Упущена вигода

як неявний компонент витрат згідно чинного законодавства не враховується

в бухгалтерському обліку, дані якого є регламентованим джерелом для

прийняття управлінських рішень. Така ситуація свідчить про обмеженість

у використанні традиційних моделей розрахунку ринкової ціни підприємства.

З іншого боку, слід пам’ятати і про бар’єрну ставку прибутковості

капіталу, тобто мінімальну планку доходності інвестицій. Наявність бар’єрної

ставки прибутковості інвестицій першочерговим завданням для менеджерів

підприємства ставить задоволення інтересів інвесторів. Якщо результати від

діяльності підприємства, його фактична прибутковість збігаються з бар’єрною

ставкою, то роботу управлінського персоналу можна вважати задовільною

(вимоги інвесторів виконуються). Проте в цьому випадку економічний

прибуток дорівнює нулю, а про нарощення вартості підприємства можна

говорити лише за умови перевищення економічного результату діяльності над

бар’єрною ставкою.

І третя обставина, яка ускладнює ефективне застосування концепції Value

Based Management в Україні – це фокусування аналізу на ліквідності операцій

підприємства, тобто його здатності генерувати потоки грошей. Рух ліквідних

ресурсів, їх споживання і створення дає можливість отримати дохід власнику

в найбільш зручній формі. Якщо підприємство здатне створювати певний обсяг

високо ліквідних ресурсів, достатній для вирішення поставлених стратегічних

завдань у розрахунку на рік, воно стає більш маневреним і незалежним
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на ринку. І це приваблює інвесторів. Однак в Україні через політичну і

економічну нестабільність цей елемент приваблювання інвесторів не може бути

реалізованим повною мірою, оскільки менеджмент промислових підприємств

через постійні девальваційні очікування остерігається накопичувати грошові

кошти у на рахунках, а надає перевагу товарним запасам, які є набагато менш

ліквідними, особливо в умовах динамічних змін ринкового попиту.

Якщо брати до уваги мотиваційну основу концепції, яка в розвинених

ринкових (і відносно стабільних) економіках формується через участь

у капіталі, то такий мотиватор в Україні фактично відсутній. Так, для

власників бізнесу невигідно показувати його зростання через відсутність

дієвого механізму захисту прав власності – щоб підприємство (як таке,

що працює успішно) не стало об’єктом рейдерського захоплення.

Слід зазначити, що виділені нами методологічні особливості концепції

VBM ускладнюють її застосування в умовах вітчизняного бізнес-простору,

який характеризується високою мінливістю і невизначеністю. Але саме

коректна аналітична модель визначення цінності підприємства зобов’язана бути

свого роду гарантом забезпечення збереження інтересів цілого кола зацікав-

лених осіб – від власників, персоналу підприємства – і до його потенційних чи

чинних інвесторів. Тому використання концепції в умовах нестабільної

економіки потребує більш глибокого аналітичного опрацювання основних

інструментів, що визначають і формують ринкову цінність суб’єктів

господарювання. Серед таких інструментів важливе місце займають ті,

що стосуються оптимізації структури капіталу – як важливої складової

ринкової цінності кожного підприємства.

Таким чином, практична реалізація представленого підходу до організації

інформаційного забезпечення моніторингу управлінських рішень підпри-

ємствах, у практиці їх діяльності дозволить збільшити рівень обґрунтованості

схвалюваних управлінських рішень, своєчасно виявивши та виправивши

помилки та недоліки у процесі їх розробки, прийняття та реалізації.
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Алгоритми розробки та реалізації програм модернізації
основного капіталу

Управління виробничим процесом на підприємстві потребує надзвичайно

великого масиву інформації, яка характеризує як зовнішнє, так і внутрішнє

середовище підприємства. Лише за умови належним чином організованого

інформаційного забезпечення, коли до керуючих органів та виробничих

підрозділів підприємства надходить оперативна, повна та достовірна

інформація про усі параметри виробничого процесу, про умови постачання

матеріальних ресурсів та збуту готової продукції, можливою є організація

ефективного та неперервного процесу виробництва та постачання продукції.

Несвоєчасне надходження інформації, нераціональне її структурування,

недосконала організація руху інформаційних потоків на підприємстві

призводять до помилок при розробці виробничої програми підприємства та

у процесі її оперативного коригування, зумовлюють неефективну організацію

поставок сировини та готової продукції, а також зберігання їх запасів.

Таким чином, прийняття обґрунтованих управлінських рішень на

підприємстві можливе лише за умови створення дієвої системи інформаційного

забезпечення процесів їх вироблення та реалізації. Однак, процесу

проектування інформаційних систем на підприємстві повинен передувати

механізм формування концептуальних засад такого проектування, який серед

інших повинен визначати загальну послідовність такого проектування, акцен-

тувати увагу розробників інформаційних систем та технологій на найбільш

пріоритетних та раціональних засадах збору, обробки, зберігання та пере-

давання інформаційних масивів, що утворюють бази та банки даних, а також

забезпечувати можливість оптимальної організації руху інформаційних потоків

на підприємстві.
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Загалом інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо управління

виробничим процесом, можна поділити на три великі блоки:

 блок прогнозної інформації, який, зокрема, включає прогнозні дані

про попит на продукцію даного підприємства, ціни на неї та на виробничі

ресурси тощо;

 блок планової інформації, який, зокрема, містить показники

виробничої програми підприємства, планові обсяги постачання матеріалів,

графіки відвантаження готової продукції тощо;

 блок оперативної інформації, який включає поточні значення усіх

основних показників, які впливають на прийняття управлінських рішень щодо

організації виробничого процесу (поточна величина попиту на продукцію,

поточні значення цін на виробничі ресурси та готову продукцію тощо).

Одним із важливих питань які постають при розробці системи

інформаційного забезпечення управління виробничим процесом на підпри-

ємстві є питання про те, на якій переважно інформації повинно базуватися це

забезпечення – планової чи оперативної. Ця проблема також постає і в логістиці

при обґрунтуванні вибору найкращої логістичної операційної системи.

Як відомо, існує два основні типи таких систем, а саме:

 операційні системи “що тягнуть”, сутність яких полягає у тому, що на

кожну дільницю виробництва постачається тільки та кількість матеріалів,

деталей та вузлів, яка потрібна для своєчасного випуску готової продукції.

Один із найбільш відомих видів операційних систем – система “Kanban”, яка

передбачає у якості засобу передачі замовлення на поставку спеціальні картки,

що циркулюють як на самому підприємстві, так і між ним і контрагентами.

Покупець готової продукції, а потім кожна наступна ланка в технологічному

ланцюзі диктує асортиментну програму попередній, яка дізнається про своє

завдання, коли з наступної надходить оформлене на картці замовлення;

 операційні системи “що штовхають”, сутність яких полягає у тому, що

відповідно до плану необхідні матеріали (напівфабрикати, готова продукція)

“виштовхуються” працівниками, що перебувають на попередніх етапах
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виробничого процесу, й надходять на наступні – у планові строки та

у запланованих обсягах – незалежно від того чи потрібні вони там фактично

в такій кількості на даний час.

Отже, у логістичних операційних системах першого типу управлінські

рішення приймаються переважно на підставі оперативної інформації, а при

прийнятті рішень у логістичних системах другого вони базуються, передусім,

на плановій інформації.

Слід зазначити, що у двох описаних вище типах логістичних систем рух

інформації відбувається по різному: у логістичних системах першого типу

переважають горизонтальні інформаційні потоки (які рухаються протилежно

до матеріальних), а у логістичних системах другого типу переважають верти-

кальні інформаційні потоки, які являють собою передачу планових завдань

від керуючої підсистеми (апарату управління підприємством) до виробничих

підрозділів підприємства.

Таким чином, існує два основних варіанти організації інформаційного

забезпечення прийняття управлінських рішень щодо організації виробничого

процесу на підприємстві: ті, що базуються переважно на оперативній інформа-

ції, та ті, що базуються переважно на плановій інформації. При цьому під

плановою інформацією ми будемо розуміти дані, що містяться у планах діяль-

ності підприємства, а оперативна інформація – це інформація про поточний

стан підприємства та навколишнього по відношенню до нього середовища.

Кожен із цих двох варіантів має свої переваги та недоліки (табл. 3.1).

Спробуємо запропонувати кількісний підхід до обґрунтування вибору

найкращого з поданих у табл. 3.1 варіантів організації системи інформаційного

забезпечення, базуючись на їх перевагах та недоліках, поданих у цій же таблиці.

Якщо попит на продукцію підприємства немає загальної тенденції

до зростання чи спадання та інші показники, що характеризують умови

виробництва у найближчий час теж не зазнають суттєвих змін, то для такого

обґрунтування можна використати ретроспективні дані про діяльність

підприємства.
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Таблиця 3.1

Порівняльна характеристика варіантів розробки і реалізації програм модернізації
основного капіталу

Інформаційне забезпечення, що базується переважно наОзнаки
характеристики оперативній інформації плановій інформації

Основна орієнтація на поточні значення показників
попиту, цін на продукцію та
ресурси тощо

на планові завдання та прогнозні
значення показників попиту, цін
на продукцію та ресурси тощо

Найкращі випадки
для застосування

коли попит на продукцію має
значне коливання у часі та
важко здійснити прогнозні
оцінки

коли попит на продукцію є
стабільним та з достатнім рівнем
точності можна здійснити
прогнозні оцінки

Основні переваги гнучке пристосування до змін
у попиті, незначні розміри
запасів

можливість заздалегідь
передбачити дії усіх підрозділів,
більш повне та рівномірне
використання виробничих
потужностей

Основні недоліки неповне використання
виробничих потужностей у
періоди часу, коли попит на
продукцію низький; загроза
незадоволення попиту у
періоди його зростання
внаслідок обмежених
виробничих потужностей

наявність великих запасів готової
продукції і, відповідно,
підвищені витрати на її
зберігання

Джерело: згруповано автором

Введемо такі позначення для кожного виду інформації: n – кількість рівно

тривалих періодів часу; В – розмір виробничої потужності підприємства за один

період часу; Qi – розмір попиту на даний вид продукції у і-й період часу

( )ni ,1= у натуральних одиницях; а – витрати на зберігання одиниці готової

продукції протягом року; Р – прибуток від реалізації одиниці продукції даного

виду.

Тоді нехай у деякі періоди часу попит на продукцію перевищує розміри

виробничої потужності. Тоді у випадку, коли управлінські рішення будуть

базуватися на оперативній інформації, підприємство недоотримає прибуток

у сумі:

∑
=

−=
n

i
i PBQS

1
1 )( , (3.1)

де  сумування здійснюється  лише за тими номерами періодів, для яких

Qi > B.
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Якщо ж підприємство буде приймати управлінські рішення, базуючись

переважно на плановій інформації, то воно зможе (якщо дозволить розмір

виробничих потужностей) виготовити додатковий обсяг продукції у ті періоди,

коли попит є меншим від величини виробничої потужності і за рахунок цього

задовольнити попит на промислову продукцію у ті періоди, коли його величина

буде перевищувати розмір виробничої потужності підприємства. Однак, така

стратегія потребує наявності додаткових запасів готової промислової продукції

на підприємстві. Витрати на зберігання цих запасів будуть становити:

365
)

2
(

1

1
2

laZZS
n

i

ii ×+= ∑
=

+ , (3.2)

де Zi – розмір додаткових запасів готової продукції на початок і-го

періоду часу ( )ni ,1= ;

l – тривалість одного періоду, дні.

Якщо S1 > S2, то доцільно приймати управлінські рішення, базуючись

на плановій інформації, а якщо S2 > S1, то доцільно приймати управлінські

рішення, базуючись на оперативній інформації.

Проілюструємо описаний підхід на прикладі вибору найкращого типу

логістичної інформаційної системи щодо управління процесом виробництва та

реалізації приладів машинобудівним підприємством. При цьому слід відзна-

чити, що на даний вид продукції існує сезонне коливання попиту – на початку

року він менший, ніж у літній період.

Вихідні дані та результати розрахунку показників обґрунтування вибору

найкращого типу логістичної інформаційної системи щодо управління

процесом виробництва та реалізації продукції, подано у табл. 3.2. При цьому

враховано, що витрати на зберігання 1 тис. шт. приладів складають 0,4 млн.

грн./місяць, а розмір прибутку, який отримує підприємство від реалізації

1 тис. шт. приладів становить 0,96 млн. грн.
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Таблиця 3.2

Показники обґрунтування вибору оптимального типу системи управління процесами розробки і
реалізації програм модернізації основного капіталу

Показники у випадку використання інформаційної системи,
“що штовхає”

Показники у випадку використання
інформаційної системи,

“що тягне”
Місяці
року

Попит,
тис. шт.

Вироб-
нича

потуж-
ність,

тис. шт.

Обсяги
вироб-
ництва,
тис. шт.

Обсяги
реалізації,
тис. шт.

Запаси
на кінець
місяця,
тис. шт.

Середньо-
місячні
запаси,
тис. шт.

Витрати на
зберігання

готової
продукції,
млн. грн.

Обсяги
вироб-
ництва,
тис. шт.

Обсяг
незадово-

леного
попиту,
тис. шт.

Недоотри-
маний

прибуток,
млн. грн.

1 4,3 8,5 6,4 4,3 2,1 1,1 0,44 4,3 - -
2 6,0 8,5 8,5 6,0 4,6 3,4 1,36 6,0 - -
3 6,2 8,5 8,5 6,2 6,9 5,7 2,28 6,2 - -
4 8,4 8,5 8,5 8,4 7,0 6,9 2,76 8,4 - -
5 10,2 8,5 8,5 10,2 5,3 6,2 2,48 8,5 1,7 1,63
6 10,4 8,5 8,5 10,4 3,4 4,4 1,76 8,5 1,9 1,82
7 10,4 8,5 8,5 10,4 1,5 2,5 1,0 8,5 1,9 1,82
8 10,0 8,5 8,5 10,0 0,0 0,8 0,32 8,5 1,5 1,44

Разом - - - - - - 12,4 - - 6,71

Джерело: згруповано автором
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Як випливає з проведених розрахунків найкращою у даному випадку є

інформаційна логістична система, “що тягне”, так як лише і саме у цьому

випадку підприємство недоотримає прибуток у розмірі 6,71 млн. грн., але

витратить коштів на зберігання запасів готової продукції на 12,4 млн. грн.

менше, ніж у випадку застосування логістичної інформаційної системи,

“що штовхає”. Таким чином, у даному випадку винятково економічно доцільно

базувати інформаційне забезпечення переважно на потоках оперативної

інформації.

Однак, слід відзначити, що запропонований підхід щодо вибору

найкращого способу інформаційного забезпечення виробничої діяльності

підприємства є справедливим лише у випадку, коли прогноз попиту на його

продукцію та інших параметрів, що характеризують виробничий процес, можна

здійснити з високим ступенем точності. Адже лише за таких умов планові

завдання щодо обсягів виготовлення продукції будуть у достатній мірі

обґрунтованими. Якщо ж ці умови не виконуються, а також, якщо попит на

продукцію підприємства постійно знаходиться у межах його виробничої

потужності (що у сучасних умовах є характерним для багатьох вітчизняних

підприємств), то процедура вибору найкращого способу інформаційного

забезпечення виробничого процесу повинна бути дещо іншою, а саме

передбачати такі етапи:

1) розробка прогнозу попиту на продукцію підприємства на певний

проміжок часу (наприклад, на рік);

2) відокремлення з прогнозних значень попиту тієї їх складової, що

характеризується високим рівнем імовірності (тобто з високим рівнем

імовірності можна передбачити, що попит буде не меншим, ніж значення

цієї складової);

3) оцінка математичного сподівання додаткової величини попиту

порівняно із гарантованою його величиною за даний проміжок часу;
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4) визначення математичного сподівання додаткової величини прибутку,

який отримує підприємство у випадку, якщо воно задовольнить додаткову

величину попиту споживачів;

5) оцінка математичного сподівання середньої за даний проміжок часу

величини додаткових запасів матеріалів та інших виробничих ресурсів

підприємства, а також запасів готової продукції, необхідних для оперативного

задоволення додаткового розміру попиту на продукцію підприємства;

6) визначення середньої сподіваної величини витрат на зберігання

запасів виробничих ресурсів та готової продукції, необхідних для задоволення

додаткового попиту на продукцію підприємства.

7) порівняння математичного сподівання додаткової величини прибутку

внаслідок задоволення додаткової величини попиту на продукцію із середньою

сподіваною величиною витрат на зберігання товарно-матеріальних запасів для

задоволення такого додаткового попиту. Внаслідок такого порівняння можливі

дві основні ситуації:

 математичне сподівання додаткової величини прибутку перевищить

сподівану величину витрат на зберігання запасів – тоді підприємству доцільно

утримувати ці додаткові запаси та орієнтуватися на оперативну інформацію про

поточне значення попиту на продукцію (тобто у цьому випадку підприємство

частину продукції виготовляє, виходячи із середньострокових планових

завдань, а частину – виходячи з фактичної величини попиту на продукцію);

 математичне сподівання додаткової величини прибутку є меншим

за сподівану величину витрат на зберігання запасів – тоді підприємству слід

орієнтуватися лише на планові завдання (планову інформацію), виходячи з тієї

складової прогнозної оцінки, яка з високим рівнем імовірності забезпечує

вірогідність такої оцінки.

Отже, система інформаційного забезпечення управління виробничими

процесами на підприємстві складається з трьох основних блоків (рис. 3.1):

блоку прогнозної інформації, блоку планової інформації та блоку оперативної

інформації.
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Рис. 3.1. Система управління процесами розробки і реалізації програм модернізації
основного капіталу

Джерело: згруповано автором

Так, між переліченими на рис. 3.1 складовими системи інформаційного

забезпечення управління виробничим процесом існують певні взаємозв’язки.

Схема цих взаємозв’язків подана на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Взаємозв’язки між складовими системи управління процесами розробки і
реалізації програм модернізації основного капіталу

Джерело: згруповано автором

Таким чином, удосконалення інформаційного забезпечення управління

виробничим процесом на підприємстві вимагає раціоналізації співвідношення

між окремими складовими системи такого забезпечення.

Слід відзначити, що сучасний рівень засобів зв’язку, технічного та

програмного забезпечення дозволяє, у принципі, налагодити рух інформаційних

потоків на підприємстві таким чином, щоб будь-який підрозділ або посадова

Система управління виробничим процесом

Блок прогнозної інформації
Дані про прогнозні
показники попиту
на продукцію підприємства,
ціни на цю продукцію,
ціни на усі види виробничих
ресурсів

Блок планової інформації
Дані про планові завдання щодо
обсягів поставок матеріалів,
запасів товарно-матеріальних
цінностей, обсягів виготовлення
продукції у кожному плановому
періоді

Блок оперативної інформації

Дані про поточні значення
розміру попиту
на продукцію підприємства,
ціни на продукцію
та ресурси

Дані про тенденції розвитку
параметрів виробництва
та споживання продукції

Блок прогнозної інформації

Складання нових прогнозів
Блок оперативної

інформації

Коригування планів

Блок планової
інформації

Розроблені
прогнози
беруться
за основу
планових
завдань

Дані про поточні значення
параметрів виробництва та

споживання продукції
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особа, що приймають управлінські рішення, оперативно отримали усю наявну

інформацію, що характеризує усі виробничо-господарські процеси, які протікають

на підприємстві. Однак така організація інформаційного забезпечення прийняття

управлінських рішень навряд чи може бути визнаною за ефективну, так як при

цьому інформаційних потоки зовсім не прив’язуються до конкретних управлін-

ських рішень, які вони повинні обслуговувати, або бути наслідками цих рішень.

Тому інформаційні системи на підприємствах повинні будуватися таким чином,

щоб під механізм прийняття кожного типового управлінського рішення створюва-

лися відповідні інформаційні потоки. Така організація проектування інформацій-

них систем потребує використання ієрархічного підходу до їх створення.

Сутність ієрархічного підходу до побудови інформаційної системи на

підприємстві полягає у багаторівневій послідовності їх створення, коли

спочатку формуються інформаційні підсистеми прийняття окремих видів

управлінських рішень, потім ці підсистеми об’єднуються у локальні

інформаційні системи за кожною управлінською функцією, а ті своєю чергою,

інтегруються у загальну інформаційну систему підприємства.

Розглянемо більш докладно ієрархічний підхід до побудови інформацій-

них систем підприємства на прикладі проектування логістичних інформаційних

систем. Як відомо, логістичний підхід до управління діяльністю підприємства

передбачає поділ відповідних етапів руху матеріальних потоків на підприємстві

на окремі логістичні операції, які своєю чергою об’єднуються у три групи, що

відповідають трьом логістичним функціям, до яких належить: фізичний

розподіл, підтримка виробництва та постачання (табл. 3.3).
Таблиця 3.3

Основні логістичні операції промислових підприємств

Функції логістики Основні логістичні операції
1 2

Фізичний розподіл
(збут продукції)

Координація з планом маркетингу, прогнозування попиту, сервіс,
оперативно-календарне планування транспортування готової
продукції, управління запасами готової продукції, обробка замов-
лень, складування готової продукції, навантажувально-розвантажу-
вальні і транспортно-складські роботи з готовою продукцією,
постачання готової продукції, облік запасів готової продукції
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Продовження табл. 3.3

1 2
Підтримка
виробництва

Координація з планом фізичного розподілу, оперативно-календарне
планування руху незавершеного виробництва, внутрішньозаводські
переміщення матеріалів, навантажувально-розвантажувальні і
транспортно-складські роботи з незавершеним виробництвом,
доведення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів до виробничих підрозділів, складування незавершеного
виробництва, облік запасів незавершеного виробництва

Постачання Координація з оперативно-календарним планом виробництва, вибір
і проведення переговорів із постачальниками, планування потреби
в матеріалах, складання оперативно-календарного плану
постачання, транспортування сировини, матеріалів, напівфабри-
катів, комплектуючих виробів, складування виробничо-господар-
ських запасів, навантажувально-розвантажувальні і транспортно-
складські роботи з предметами постачання

Джерело: згруповано автором

Відповідно з вищевикладеним можна запропонувати таку загальну

послідовність розробки логістичної інформаційної системи підприємства:

1. Створення системи прийняття управлінського рішення.

2. Інтеграція інформаційних систем прийняття окремих управлінських

рішень і створення підсистеми прийняття певного виду управлінських рішень

(при цьому інтеграція може відбуватися за видами предметів постачання або

кінцевої продукції та ін.).

3. Інтеграція підсистем прийняття певного виду управлінських рішень та

створення підсистеми управління певною логістичною операцією.

4. Інтеграція підсистем управління певною логістичною операцією і

створення локальних логістичних інформаційних систем за кожною функцією

логістики.

5. Інтеграція локальних логістичних інформаційних систем у загальну

логістичну інформаційну систему підприємства.

Створення інформаційної системи прийняття окремого управлінського

рішення повинно враховувати специфіку цього рішення, тобто особливості тих

завдань, які вирішуються саме за його допомогою. У зв’язку з цим необхідно

спочатку побудувати алгоритм прийняття конкретного управлінського рішення

у режимі реального часу, а вже потім створювати під цей алгоритм відповідну
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інформаційну підсистему. Проілюструємо дану тезу на прикладі прийняття

управлінського рішення про здійснення додаткової закупівлі матеріалів

внаслідок перевищення запланованої потреби у них в інтервал часу між двома

черговими поставками. Прийняття такого управлінського рішення потребує,

передусім, інформації про такі показники: так, нехай minP – мінімально

можлива денна потреба у даному виді матеріалів; maxP – максимально можлива

денна потреба у даному виді матеріалів; T – інтервал часу між двома черговими

поставками матеріалів; S – розмір поставки матеріалів; iT – інтервал часу між

моментом замовлення матеріалу та його отриманням на підприємстві; )(tP –

фактичне значення споживання матеріалу з зростаючим підсумком із моменту

попередньої поставки; Z – розмір страхового запасу матеріалів на момент

чергової поставки. Тоді приймати рішення про позачергову закупівлю

матеріалів потрібно, якщо буде виконуватися хоча б одне з таких двох рівнянь

(рис 3.3):

)()( min tTPtPZS −=−+ , (3.3)

iTPtPZS min)( =−+ , (3.4)

де t – параметр часу.

Рис. 3.3. Загальний вигляд системи прийняття управлінського рішення
про позачергову розробку і реалізацію програм модернізації основного капіталу

Джерело: згруповано автором

Блок вхідної
інформації:
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Блок формування
управлінського рішення
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Блок оперативної
інформації:
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Блок прийняття
управлінського рішення

Відділ
матеріального

постачання

Поста-
чальник
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Як випливає з наведеного рис. 3.3, інформаційна підсистема прийняття

окремого управлінського рішення повинна складатися з наступних чотирьох

взаємозв’язаних блоків, а саме:

 блоку вхідної інформації, яка накопичується у вигляді бази даних

на підставі ретроспективної та прогнозної інформації на певну дату і є

відносно незмінною у часі;

 блоку оперативної інформації, яка надходить безпосередньо з виробни-

чих ділянок підприємства і постійно змінюється по мірі протікання

виробничого процесу;

 блоку формування управлінського рішення, в якому на підставі

аналітичних моделей обробляється вхідна та оперативна інформація і

обґрунтовується доцільністю прийняття даного управлінського рішення та його

параметри (зокрема, терміни прийняття);

 блоку прийняття управлінського рішення, в якому міститься

відповідний фрагмент організаційної структури управління підприємством,

тобто підрозділи, посадові особи, які приймають участь у виробленні даного

управлінського рішення, та взаємозв’язки між ними.

Загалом, впровадження на підприємстві дієвої інформаційної системи

повинно зумовити узгодженість діяльності усіх його підрозділів та окремих

працівників (як у виробничих ланках, так і в апараті управління) на підставі

синхронізації усіх виробничих та управлінських процесів, що протікають на

підприємстві. Якщо логічні інформаційні системи передбачають синхронізацію

процесів постачання, виробництва та збуту продукції та орієнтуються

переважно на прийняття оперативних управлінських рішень, то загальна

інформаційна система підприємства повинна забезпечити окрім узгодженості

у часі і просторі описаних вище логістичних операцій також і синхронізацію

таких процесів як:

 забезпечення потреби виробничого процесу в усіх видах ресурсах

(у тому числі в трудових, технічних, фінансових та інформаційних);
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 забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємства

(зокрема, впровадження нової техніки та технології, нових видів продукції тощо);

 організація фінансування інвестиційної діяльності підприємства

(зокрема, вибір напрямків інвестування коштів та відбір конкретних

інвестиційних проектів, а також забезпечення необхідного фінансування цих

проектів за рахунок різних джерел коштів);

 організація фінансування поточної виробничо-господарської діяльності

підприємства (зокрема, організація розрахунків зі споживачами та

постачальниками).

Таким чином, окрім логістичної інформаційної системи на підприємстві

повинна функціонувати також дієва інформаційна система прийняття

фінансово-інвестиційних управлінських рішень. Дану інформаційну систему

можна розглядати як інтеграцію трьох інформаційних підсистем, а саме:

 підсистеми формування фінансових ресурсів;

 підсистеми витрачення фінансових ресурсів;

 підсистеми підтримання та розвитку техніко-технологічної бази

підприємства.

Дані інформаційні підсистеми відповідають трьом основним групам

фінансово-інвестиційних управлінських рішень на підприємстві.

Як у середині кожної з цих підсистем, так і у процесі взаємозв’язків між

ними повинна існувати доволі складна схема прямих та зворотних інформа-

ційних потоків на промислових підприємствах. Схему інформаційних потоків

між базовими типовими складовими інформаційної системи прийняття фінан-

сово-інвестиційних рішень подано на рис. 3.4.

Згідно цієї схеми центральне місце в інформаційній системі прийняття

фінансово-інвестиційних рішень на підприємстві займає підсистема витрачення

фінансових ресурсів, так як саме вона є відповідальною за кінцеве ухвалення

(відхилення) рішення у сфері фінансово-інвестиційної діяльності.
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Рис. 3.4. Інформаційні потоки між складовими системи прийняття фінансово-інвестиційних
рішень щодо розробки та реалізації програм модернізації основного капіталу

Джерело: згруповано автором

Загалом, кожна з перелічених складових інформаційної підсистеми

прийняття окремого фінансово-інвестиційного рішення на підприємстві, як і

випадку будь-яких інформаційних підсистем прийняття окремих управлінських

рішень повинна складатися з чотирьох основних блоків, а саме: блоку вхідної

інформації; блоку оперативної інформації; блоку прийняття управлінського

рішення та блоку реалізації управлінського рішення.

Розглянемо складові інформаційної системи прийняття управлінського

рішення на прикладі прийняття управлінського рішення про реконструкцію та

технічне переозброєння підприємства (табл. 3.4).

Як випливає із даних, які наведені на рис. 3.4 та у табл. 3.4, процес

прийняття управлінських рішень у сфері фінансово-інвестиційної діяльності

підприємства потребує побудови складної інформаційної системи забезпечення

цього процесу, яке повинно базуватися на чіткому і достатньо сталому русі

інформаційних потоків між підрозділами та посадовими особами підприємства.

Якщо ж розглядати інформаційну систему управління підприємством, то

її створення повинно відбуватися шляхом інтеграції двох вищеописаних

інформаційних систем: логістичної інформаційної системи та інформаційної

системи прийняття типових управлінських фінансово-інвестиційних рішень на

промислових підприємствах. Саме така інтеграція може бути здійснена шляхом

виконання таких основних завдань:

Підсистема
витрачання
фінансових

ресурсів

Підсистема
формування
фінансових

ресурсів

Підсистема
підтримання та

розвитку техніко-
технологічної бази

підприємства

Інформація про ефективність реалізації
фінансово-інвестиційних рішень

Інформація про найкращі напрями
витрачання фінансових ресурсів

Інформація про потребу у фінансових ресурсах

Інформація про певні можливості формування фінансових ресурсів

Інформація про
наявні можливості
щодо формування

фінансових ресурсів

Інформація про
можливі заходи,
які можуть бути
профінансовані
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Таблиця 3.4

Характеристика складових системи прийняття управлінського рішення про реконструкцію і
технічне переозброєння промислових підприємств

Назва
складових

Блок вхідної
інформації

Блок
оперативної
інформації

Блок формування
управлінського

рішення

Блок прийняття
управлінського

рішення
Підсистема
формування
фінансових
ресурсів

*дані про наявні
на даний
момент часу
внутрішні
джерела
фінансових
ресурсів
*дані про
можливі обсяги
залучення
зовнішніх
джерел
фінансових
ресурсів

Дані про
потребу
у фінансових
ресурсах для
реалізації
програми
реконструкції
та технічного
переозброєння
підприємства

Порівняння потреби
у фінансових
ресурсах з наявними
та потенційно
можливими для
залучення обсягами
цих ресурсів та
прийняття рішення
про можливість чи
неможливість
фінансування
реконструкції

Реалізація
заходів щодо
використання
внутрішніх та
додаткового
залучення
зовнішніх
джерел
фінансових
ресурсів

Підсистема
витрачення
фінансових
ресурсів

Дані про
альтернативні
можливості
використання
фінансових
ресурсів та
ефективність
такого
використання

Дані про
техніко-
економічні
показники та
ефективність
проведення
реконструкції;
дані про
можливі
обсяги
фінансування
реконструкції

Зіставлення
ефективності
реконструкції
з ефективністю
альтернативних
напрямів
використання
фінансових ресурсів
та прийняття
рішення про
доцільність
реконструкції

Реалізація
заходів щодо
проведення
робіт
з реконструкції
та технічного
переозброєння

Підсистема
підтримання
та розвитку
техніко-
технологічної
бази
підприємства

Дані про
існуючий
техніко-
технологічний
рівень
підприємства

Дані про
напрями
підвищення
техніко-
технологічного
рівня
підприємства
(дані про нові
види техніки,
технології,
продукції)

Зіставлення
існуючого техніко-
технологічного рівня
підприємства
з можливими
напрямами його
підвищення та
прийняття
попереднього
рішення про
можливість
проведення
реконструкції
підприємства

Реалізація
заходів щодо
формування
необхідного
масиву
інформації
про техніко-
економічні
показники
проекту
реконструкції
підприємства

Джерело: згруповано автором
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 поділу блоку прийняття управлінського рішення на дві складові – блок

аналізування та оцінювання вхідної інформації та блок розробки оперативних

та стратегічних планів і програм діяльності підприємства;

 поділу блоку реалізації управлінських рішень на дві складові – блок

реалізації оперативних управлінських рішень та блок реалізації стратегічних

управлінських рішень;

 встановлення необхідних взаємозв’язків між переліченими блоками,

які відображаються, передусім, у вигляді відповідних інформаційних потоків.

Відповідно, що за таких умов укрупнена схема загальної інформаційної

системи підприємства буде мати вигляд який наведено на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Загальний вигляд системи інформаційного забезпечення управління процесами
розробки і реалізації програм модернізації основного капіталу

Джерело: згруповано автором

Як випливає з рис. 3.5, відображені блоки аналізування та оцінювання

інформації та блок реалізації оперативних управлінських рішень відносяться

переважно до логістичної інформаційної системи, а блок розробки планів та

програм та блок реалізації стратегічних управлінських рішень у більшій мірі

відноситься до інформаційної системи прийняття фінансово-інвестиційних

управлінських рішень. Для того, щоб узгодити механізми функціонування цих

двох інформаційних систем, потрібно таким чином налагодити дію загальної

інформаційної системи підприємства, щоб частина управлінських рішень

(передусім, оперативних) приймалася в автоматичному режимі, тобто вони

1.2. Блок збору
зовнішньої
інформації

2. Блок прийняття
управлінських

рішень

1.1. Блок збору
внутрішньої
інформації

1. Блок збору
інформації

3.1. Блок реалізації
стратегічних

управлінських рішень

2.1. Блок
розробки планів

та програм

3. Блок реалізації
управлінських

рішень

2.2. Блок аналізування
та оцінювання

інформації

3.2. Блок реалізації
оперативних

управлінських рішень
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безпосередньо розроблялися блоками аналізування інформації та складання

планів і вже після цього подавалися на затвердження керівникам відповідних

підрозділів та відповідного рівня з метою забезпечення подальшої їх реалізації.

З цією метою повинно бути виділено клас типових виробничих ситуацій,

по виникненню яких заздалегідь є відомою реакція управлінської підсистеми

підприємства. Це б дозволило скоротити час на ухвалення управлінських

рішень і, відповідно, дозволило б підприємству більш оперативно і гнучко

реагувати на зміни у динамічному ринковому середовищі.

Таким чином, частина вхідної інформації повинна надходити спочатку

у блоки планування та аналізування інформації, а вже після цього

у перетвореному вигляді як проекти управлінських рішень надходити у блок

реалізації управлінських рішень, а інша частина вхідної інформації повинна

циркулювати у протилежному напрямі.

Отже, резюмуючи матеріал, який викладено у даному підрозділі роботи,

можна  констатувати, що до основних отриманих нами результатів відносяться

пропозиції щодо обґрунтування вибору найкращої логістичної інформаційної

системи на підприємстві, побудови інформаційної підсистеми прийняття

управлінського рішення про позачергову закупівлю матеріалів, а також

розвиток ієрархічного підходу щодо побудови інформаційної системи

діяльності підприємства. Реалізація цих рекомендацій дозволить покращити

організацію інформаційного забезпечення на підприємстві та підвищити рівень

обґрунтованості управлінських рішень, що ухвалюються.

Кожне сучасне промислове підприємство стикається з проблемою вибору

та визначення вектору подальшого функціонування з забезпеченням конкурент-

них переваг, які є основою успішної господарської діяльності. Загальну

стратегію дій визначають як генеральну, яка деталізується із допомогою

функціональних стратегій. Кожна функціональна стратегія має певний об’єкт,

на який спрямована [81]. Існуючі стратегії функціонального типу на сучасних

підприємствах залежать від тієї мети, яку вони визначають у власних планах.
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Оскільки у цьому дослідженні розглядається проблема реформування

промислових підприємств шляхом ТТП на сучасній основі, тому детально

розглянемо розробку функціональної інноваційної стратегії.

У загальному розумінні, під інноваційною стратегією можна розуміти як

спектр різного виду організаційних та техніко-технологічних перетворень,

метою яких є розвиток підприємства. Інноваційна стратегія формується

з рахуванням можливих перетворень та науково-технологічних досягнень [68].

Основні напрямки інноваційної стратегії формуються таким чином:

 вибір раціональних та доступних варіантів інноваційної діяльності

для виконання генеральної мети підприємства; забезпечення випуску та

реалізації конкурентоспроможної продукції в належному обсязі;

 забезпечення економного використання ресурсів;

 використання творчої ініціативи та інноваційної активності персоналу

підприємства.

Усі інноваційні стратегії в економічній літературі розділяють на декілька

основних видів: наступальну, захисну, проміжну, ліцензійну та піонерську [20].

Під “механізмом реалізації стратегічних перетворень” розуміється

комплекс послідовних взаємопов’язаних управлінських актів, заходів та проек-

тів, що охоплюють весь цикл стратегії, що реалізують. Механізм реалізації

стратегічних перетворень розробляється на стадії формування концепції

розвитку, її документальним оформленням, визначенням строків та ресурсним

забезпеченням. Відправним моментом у розвитку стратегічних перетворень є

чітке бачення керівництвом підприємства його головних напрямків розвитку.

Логічна модель ТТП промислового підприємства, що базується на

стратегічному аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища та діагностиці

фінансово-економічного та техніко-технологічного стану може бути

представлена таким чином (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Графічна модель циклу стратегічного управління техніко-технологічним
переснащенням промислових підприємств

Джерело: згруповано автором

Підприємство, що здатне реалізувати стратегію, повинно виконати:

 розробку внутрішньої організаційної структури, виходячи із потреб

стратегії;

 створення відмінних переваг, на яких базується стратегія;

 підбор людей на ключові позиції.

Розробка бюджету, що забезпечує реалізацію планів передбачає:

 наділення кожної організаційної одиниці бюджетом, що забезпечує

виконання її частини стратегічного плану;

 контроль за ефективним використанням ресурсів.

Створення внутрішніх адміністративних забезпечуючих систем потребує:

 визначення та управління процедурами, що впливають на стратегію;

 розробки адміністративних і оперативних систем для прийняття рішень

у стратегічно критичних ситуаціях.

Розробка системи оплати та стимулювання повинна включати:

 мотивацію організаційних одиниць і персоналу в інтересах реалізації

стратегії;

 розробку системи матеріального і морального заохочення;

 розвиток управління за результатами.

Цей етап дозволить відповісти на питання: за допомогою яких ресурсів,

ким, коли і яким чином можуть бути виконані цілі підприємства?

Для цього пропонується використовувати такий алгоритм дій:

Стратегічний
аналіз

Діагностика фінансово-
економічного

та техніко-технологічного
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рішення
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оснащення

Програма
переоснащення.

Бізнес-план

Програма
переоснащення.

Бізнес-план
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переоснащення.

Бізнес-план
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 розробка планів;

 проведення структурних змін;

 формування бюджетів.

а). Розробка планів. Система планів включає чотири групи

взаємопов’язаних планів:

 базовий стратегічний план. Він описує напрямок діяльності підпри-

ємства і включає стратегію на довгостроковий період. В залежності від умов

функціонування підприємства він розроблюється на період від 3 до 5 років;

 тактичні плани конкретних напрямків бізнесу. Їх головним змістом є

ділові стратегії, спрямовані на зростання, збереження стабільності і підвищення

конкурентоспроможності. Такі плани складаються на термін від 1 до 3 років та

оформлюються у вигляді бізнес-планів;

 оперативні плани. Вони регламентують поточну діяльність відділів та

служб щодо досягнення стратегії підприємств в цілому, та ділової стратегії.

Такі плани складають строком від одного місяця до одного року;

 програми і плани-проекти. Ця група носить цільовий характер і

включає такі програми, як розробка нової продукції, проведення рекламної

компанії, модернізації виробництва, зниження витрат на виробництво та ін.

б). Проведення структурних змін. Розробки системи планів для реалізації

стратегії недостатньо. Треба встановити організаційний взаємозв’язок і знайти

підпорядкованість між стратегією і основними відповідальними виконавцями

розробленої системи планів.

в). Формування бюджетів. Одним із таких бюджетів є стратегічний.

Він зазвичай, представлений у якості фінансово-економічного плану та містить

інформацію щодо наявних фінансових джерел, можливості їх ефективного

використання задля досягнення поставленої мети та реалізації затвердженої

стратегії. Бюджет виконує функції планування стратегії та контролю її

реалізації, а також оцінки ефективності виконання робіт і одержання прибутку

[213, с. 124].
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На етапі корегування планів вони деталізуються, та розглядаються більш

детально у таких напрямках:

 виробничо-технічний план;

 план інноваційного розвитку;

 план підвищення якості продукції;

 маркетинговий план;

 план удосконалення організаційної структури;

 план підвищення організаційної культури і кваліфікації персоналу;

 фінансово-кредитний план.

Окрім того, слід виділити основні вимоги до організаційно-економічного

механізму ТТП промислового підприємства, серед яких доцільно виділити такі:

 наявність нормативних документів, на основі яких засновується

взаємодія учасників реформування;

 зобов’язання усіх учасників щодо комплексних дій під час здійснення

проекту;

 підхід до управління реалізацією проекту, який забезпечуватиме

ефективну взаємодію його учасників, захист їхніх інтересів.

Результатом реалізації організаційно-економічного механізму ТТП

промислового підприємства буде оновлення виробничої бази, підвищення

ефективності та конкурентоспроможності.

Виділення технологічної і когнітивної складової у структурі споживчої

цінності дає змогу обґрунтувати тип конкурентної стратегії підприємства –

на основі способу формування промисловим підприємством тих конкурентних

переваг, які можуть для того чи іншого сегменту ринку (цільової групи

споживачів) забезпечити більший внесок у створення споживчої цінності). І це

можуть бути не тільки ті переваги, які підприємство може формувати на основі

власних ресурсів. В умовах глобалізації важливо вміти посилювати свої

конкурентні переваги і на основі інтеграції з іншими виробниками – хоча б

у межах технологічного ланцюжка, який вибудовується за етапами створення
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цінності і може включати й аутсорсингові схеми, які в сучасному економічному

просторі є доволі поширеними, що аналізувалось нами раніше [68; 77].

Звідси можна зробити висновок, що важливою передумовою сталого і

динамічного зростання промислового підприємства (а, отже, – і його ринкової

цінності) є здатність менеджменту вибудувати правильну архітектуру бізнес-

процесів – за складовими, етапами і учасниками. В сукупності вони мають

максимізувати споживчу цінність кінцевої продукції, яка є предметом продажу

на ринку, використовуючи ресурси кожного із учасників з урахуванням їх здат-

ності створювати найбільш стійкі і відчутні конкурентні переваги в результаті

реалізації спроектованого ланцюжка створення споживчої цінності. Фаховість

менеджменту підприємства якраз і полягає в тому, щоб вибудувати бізнес-

процеси згідно цього критеріям.

Зважаючи на тенденцію до поширення динамічних мережевих структур

у промисловому секторі економіки, склад учасників багатьох бізнес-процесів

може виходити за межі одного підприємства. Для кожного підприємства, що

приймає рішення про входження до такої мережі (ланцюжка створення

споживчої цінності) важливо, щоб у результаті здійснення сукупності операцій

зі створення кінцевого продукту його частка була більшою, ніж частка інших

учасників. Тоді зростатиме і та частка доданої вартості, яка у вигляді прибутку

збільшуватиме його економічні результати.

Виходячи із цих міркувань, можна стверджувати, що саме з позицій

структури споживчої цінності промислові підприємства мають вибудовувати і

свою бізнес-модель – обираючи ті ланки у ланцюжку її створення, де воно має

можливість сформувати ключові конкурентні переваги.

Бізнес-модель – спосіб, який підприємство використовує для створення

цінності та отримання прибутку. До ключових елементів бізнес-моделі, які

визначають її основний зміст, відносять [248]:

 цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує компанія на основі своїх

продуктів і послуг;
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 система створення цієї цінності, яка включає постачальників і цільових

клієнтів, а також ланцюжки створення цінності;

 активи, які компанія використовує для створення цінності;

 фінансову модель компанії, що визначає структуру її витрат і способи

отримання прибутку.

Таким чином, бізнес модель відображає загальну картину того, як

підприємство буде створювати економічну цінність для покупців, акціонерів і

партнерів. Цінністю для споживачів є продукти чи послуги. І у бізнес-моделі

подається спосіб ведення бізнесу, за яким компанія має виділятися серед

конкурентів, відрізнятися від них. Вказуються також причини, з яких споживачі

надаватимуть перевагу саме цьому підприємству, а не будь-якому іншому.

Для успіху бізнес-моделі важливо чітко виділити цільових споживачів,

для яких важлива саме така цінність товару, яку пропонує компанія, і

технологію роботи з ними, яка охоплює канали постачання товару і управління

відносинами з покупцями. Від того, наскільки вірно буде побудовано

технологію роботи із споживачами, залежатиме їх лояльність до компанії і

розширення їх кола.

Із позицій ціннісно-орієнтованого управління важливо, щоб принципи,

покладені в основу побудови бізнес-моделі, забезпечували отримання надпри-

бутку на цільових ринках. Лише тоді можна вважати бізнес-модель успішною.

Тому важливо сформувати ефективну технологію управління фінансами –

починаючи від обґрунтування структури витрат, які буде нести фірма,

працюючи за обраною бізнес-моделлю, і до виявлення усіх джерел доходів

(у вигляді грошових потоків), які будуть формувати загальні доходи.

Незважаючи на те, що бізнес-модель промислового підприємства

формується залежно від способу, який підприємство використовує для

створення цінності та отримання прибутку, її будова залежить і від багатьох

інших факторів, що знаходяться як у зовнішньому, так і у внутрішньому

середовищі підприємства. До них належать:
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 поведінка споживачів стосовно зміни структури споживчої цінності

часі (тобто, протягом життєвого циклу відповідного продукту);

 поведінка конкурентів і ті моделі отримання прибутку, які вони

використовують;

 інституційні фактори зовнішнього середовища, які обмежують число

альтернатив вибору учасників процесів обміну товарами і ресурсами (серед них

і фактори інституціювання ринкового простору, що визначають можливості

виробників виступати учасниками певних типів інституційних ринків);

 ресурси, якими володіє підприємство (ті, що можуть формувати його

ключові компетенції, бути високо специфічними і захищеними від копіювання);

 корпоративна культура (внутрішнє інституційне середовище, яке

відображає норми й правила поведінки, що підтримуються усіма працівниками

підприємства і стосуються їх ставлення до роботи, відображають характер

організаційних відносин, а також відносин із зовнішнім середовищем);

 стиль лідерства, якому надає перевагу керівництво підприємства;

 особистісні світоглядні (ментальні) моделі працівників підприємства,

особливо носіїв ключових компетенцій.

Вплив кожного із зазначених факторів може бути різним – залежно від

ситуацій, в яких опиняється підприємство, реалізуючи своє соціально-

економічне призначення у суспільстві. Особливо значний вплив справляють

фактори інституціювання ринкового простору, оскільки вони визначають місце

окремого підприємства у інтеграційних зв’язках того чи іншого типу. А значить

– і спосіб створення споживчої цінності, якому надаватиме перевагу

підприємство при створенні бізнес-моделі і виборі конкурентної стратегії. Адже

бізнес-модель передбачає і формування інфраструктури, необхідної для

просування продукції на ринок так, щоб це було просто і зручно для покупця, і

водночас забезпечувало прибуток для підприємства. Важливо правильно

побудувати цю інфраструктуру, яка може бути не лише в межах даної компанії,

а й включати співробітництво з іншими фірмами, які тим чи іншим способом

доповнюють ланцюжок створення цінності.



259

259

Сучасними науковцями справедливо вказується, що бізнес-модель не

варто ототожнювати із стратегією, що інколи помилково робиться. В інших

випадках стратегію включають до складу бізнес-моделі як один з компонентів.

Це викликано тим, що бізнес-модель тісно пов’язана зі стратегією. Такий

взаємозв’язок між бізнес-моделлю і стратегією можна проілюструвати

за допомогою “рівняння цінності”. З даного рівняння випливає, що компанія

повинна визначити кращі бізнес-моделі для реалізації стратегії та на їх основі

розгорнути і реалізувати стратегію, спрямовану на створення цінності для

клієнтів. І це відповідає авторському визначенню стратегії підприємства –

як довгострокової моделі діяльності, що розробляється для досягнення

стратегічних цілей, спрямованих на зростання цінності бізнесу за рахунок

розвитку здатності підприємства до створення і нарощування споживчих

цінностей, втілених у продуктах, що виводяться на ринок. І це означає, що

в основі розробки стратегії має бути розуміння того, як саме можна в довго-

строковій перспективі підтримувати здатність підприємства до створення

споживчих цінностей. А також як досягти того, щоб навіть підприємства, які на

момент розробки стратегії були збитковими, в процесі реалізації вийти

у беззбитковий режим господарювання, нарощуючи свою здатність

до створення споживчої цінності.

Найбільш успішною буде бізнес-модель, яка опиратиметься на інновації –

починаючи від ідеї нової споживчої цінності (товару), способу її створення і

завершуючи новими підходами до роботи зі споживачами та партнерами для

того, щоб генерування доходів від продажу споживчої цінності відбувалося

протягом тривалого часу і забезпечило фірмі швидке зростання. З огляду на

динамічність ринкової кон’юнктури та преференцій споживачів, підприємство

з часом може втратити свою перевагу, закладену у структурі споживчої

цінності і реалізація обраної конкурентної стратегії може ускладнитись. Тому

основні акценти конкурентної стратегії мають відображатися у стратегії

інноваційній – для підтримання стратегічного набору конкурентних переваг

у розрізі бізнес-процесів підприємства відповідно до змін у структурі
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споживчої цінності кінцевого продукту. Тим самим можна реалізувати

інноваційний потенціал підприємства – як у сфері техніко-технологічного

оснащення бізнес-процесів, так і у сфері управління потоками матеріальних,

інформаційних і фінансових ресурсів, що відноситься до компетенцій

управлінського персоналу.

У багатьох випадках саме процесні інновації можуть стати

визначальними чинниками удосконалення структури споживчої цінності

продукції промислових підприємств, а значить – збереженні ними своїх

конкурентних переваг (що є обов’язкового передумовою реалізації стратегії

зростання). Як видно із рисунка, головною ланкою у формуванні таких

конкурентних переваг (їх можна назвати критичними, оскільки саме вони є

визначальними для створення споживчої цінності), є ключові компетенції

підприємства. Їх носіями є персонал підприємства, його знання і унікальні

навички у сфері використання технологічних та ринкових можливостей

підприємства. Тому в розвиток компетенцій сучасні підприємства мають

інвестувати достатньо коштів, щоб на їх основі можна було формувати

конкурентні переваги у  довгостроковій перспективі.

Отже, процес розробки бізнес-моделі є частиною стратегії бізнесу –

бізнес-модель описує, як фірма перетворює створену цінність у прибуток,

а стратегія фокусується на створенні стійкої конкурентної переваги. Однак

доцільно зазначити, що проектування бізнес-моделі не вимагає глибоких знань

про бізнес-середовище, в той час як розробка стратегії вимагає усебічного його

аналізу для того, щоб зрозуміти, які конкурентні стратегії можуть забезпечити

успіх бізнес-моделі. Необхідно виходити із того, що бізнес-модель – це метод

ведення бізнесу, який забезпечує конкурентну стійкість і швидке зростання

компанії. Стійкість бізнес-моделі досягається завдяки вірному баченню

менеджменту таких ключових аспектів створення цінності:

 яким чином продукція підприємства буде задовольняти потребу

споживача (тобто, яким набором функціональних характеристик) і тим самим

становитиме для нього споживчу цінність;
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 якою має бути вартість (ціна) даної продукції – щоб бути прийнятною

для споживача і, водночас, – для підприємства-виробника;

 чи можуть бути диференційовані потреби споживачів даної продукції і

наскільки місткими можуть бути їх цільові групи для того, щоб прийняти

рішення про сегментування ринку для різних цільових груп з урахуванням

економічної вигідності такого рішення;

 якою має бути структура ланцюжка створення цінності і чи може

підприємство в своїх організаційних межах повністю його сформувати. якщо ні,

то яким має бути місце підприємства в цьому ланцюжку і спосіб отримання

своєї частки створеної в ньому споживчої цінності і яких партнерів слід

долучати до його створення для того, щоб надати покупцю більше цінності

порівняно з альтернативними її варіантами;

 якою є бажана структура собівартості і чи забезпечуватиме вона

прийнятну норму прибутку (і яка норма прибутковості вважатиметься

прийнятною);

 який обсяг прибутку у розрізі планованого періоду підприємство може

отримати за спроектованим способом створення споживчої цінності;

 якому типу конкурентної стратегії слід надати перевагу підприємству

для закріплення (зміцнення) своєї позиції на ринку (лідерства за витратами,

диференціювання чи фокусування).

В основі бізнес-моделі діяльності промислового підприємства має бути

процес створення споживчої цінності. І це передбачає встановлення

відповідних орієнтирів при формуванні стратегії зростання підприємства.

Очевидно, що реалізація стратегії зростання можлива лише в  тому разі,

якщо підприємство при створенні споживчої цінності опиратиметься на свою

здатність формувати конкурентні переваги у тих чи інших бізнес-процесах.

Тому надзвичайно важливим етапом формування стратегії зростання є

дослідження структури споживчої цінності з позицій ключових для формування

конкурентних переваг компетенцій у розрізі бізнес-процесів, а відтак –

проведення діагностики існуючих конкурентних переваг підприємства
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у ланцюжку створення цінності і бізнес-процесах (під компетенціями будемо

розуміти ті знання і навички персоналу, а також організаційно-управлінські

здібності менеджменту підприємства, які дають змогу йому ефективно

використовувати ресурси у певній сфері діяльності). Така діагностика має

здійснюватися з урахуванням прогнозів зміни структури споживчої цінності

у планованій перспективі, оскільки такі зміни можуть потребувати нового

набору компетенцій для створення конкурентних переваг у новій господарській

(ринковій) ситуації.

Не менш важливо оцінити стійкість конкурентних переваг, які

підприємство може сформувати на основі існуючого набору компетенцій.

Для цього необхідно оцінити точки зростання, точки безпеки і точки

прибутковості. Точки зростання є відображенням можливості зростання

підприємства у майбутньому на основі наявності у нього ключових

компетенцій для створення споживчих цінностей на обраному сегменті ринку.

Точки безпеки відображають той набір важливих для створення

споживчих цінностей компетенцій, якого не мають конкуренти і не зможуть

його мати у періоді, який визначається стратегією, оскільки копіювання цих

компетенцій неможливе (є захист правовий чи організаційний).

Точки прибутковості дають змогу дати вартісну оцінку реалізації

споживчих цінностей, що складають основу стратегії зростання і виявити варі-

анти, що забезпечують максимальний дохід за мінімальних вкладень ресурсів.

Така оцінка має здійснюватися для усіх видів бізнес-ліній, якими має

займатися підприємство у стратегічному періоді. Для машинобудівних підпри-

ємств, що доволі часто є багатономенклатурними, цей етап є дуже важливим,

оскільки дає змогу своєчасно відмовитись від виробництва неперспективних

видів продукції, які втратили свою споживчу цінність у цільових споживачів і

ймовірність її позиціювання на інших ринках є також доволі низькою. Крім

того, можна буде визначити запас міцності для кожної із бізнес-ліній з ураху-

ванням різних варіантів цінової політики стосовно продукції – для підтримання

інтересу до неї споживача протягом періоду реалізації стратегії.
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У результаті реалізації зазначених напрямів оцінювання стійкості

конкурентних переваг із позицій ціннісно-орієнтованого управління буде

отримано певний набір конкурентних переваг, які підприємство має розвивати

у найближчому періоді. Без їх розвитку реалізація стратегії зростання буде

неможливою, оскільки не буде дотримане основне правило ціннісно-

орієнтованого управління – на ринок слід виводити продукцію, яка має най-

вищу з погляду цільового споживача цінність порівняно з іншими ринковими

аналогами. А сприйняття споживачем цінності, як зазначалось вище, залежить

від того, на якому ринку працює підприємство-виробник. Машинобудівні

підприємства працюють на ринку кінцевого і проміжного споживання і

особливості таких ринків суттєво впливають на співвідношення технологічної і

когнітивної складових споживчої цінності. Для ринку кінцевого споживання

(продукція масового споживання) доволі значущою складовою споживчої

цінності є когнітивна складова, а для ринку виробників – функціональна.

У сучасних умовах високої інтенсивності конкуренції та динаміки

структури споживчої цінності зростання підприємства можливе за рахунок

випереджаючого нарощування сукупності споживчих властивостей товару

відповідно до структури споживчої цінності. Це актуально також для ринку

виробників технологічна компонента буде набагато більше важити у цій

структурі, ніж когнітивна. На ринку товарів масового споживання когнітивна

складова буде також доволі значною, оскільки для масового споживача

сприйняття формується не тільки як результат раціонального мислення, а й під

впливом думок соціального середовища, в якому він перебуває, а також

власних емоційних чи іміджу преференцій. І для реалізації стратегії зростання

за рахунок розвитку ринку більше значення матиме управління операціями

за складовими бізнес-процесів, що даватиме змогу опиратися на конкурентну

стратегію лідерства за витратами. І цьому є логічне пояснення.

З урахуванням насиченості більшості сегментів ринку конкуруючими

за функціональними властивостями товарів-аналогів, суб’єктивністю оцінок

споживачами їх цінності для себе, все більшого значення у виборі споживачів
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(і навіть на ринках розвинених країн) набуває фактор ціни. Підтвердженням

цьому є стрімке зростання економіки Китаю, де основний акцент зроблено

на дешевизні продукції, досягається мінімізацією другорядних функціональних

характеристик.

В умовах стискання платоспроможного попиту на багатьох ринках

стратегія “лідерства за ціною” стає все більш популярною у сукупності

конкурентних стратегій промислових підприємств. Водночас здатність

підприємства використати її для розширення своєї присутності на ринку

залежить не тільки (і не стільки) від дешевизни ресурсів, вкладених

у виробничий процес, а й від того, чи відповідає продукція стандартам якості,

які уможливлюють її безпечне та економічно вигідне використання

споживачами. Це особливо стосується підприємств, які планують виходити на

ринки європейських країн – дотримання ними міжнародних стандартів якості

виробництва і продукції є обов’язковою умовою їх допуску на ці ринки.

Приблизно така ж закономірність у співвідношення технологічної і

когнітивної складової властива і для глобального ринку корпорацій – якщо їх

розглядати не як агентами домінуючого впливу по відношенню до решти

учасників ринку, а як конкуруючими учасниками ринку, що мають приблизно

однакову конкурентну силу. Очевидно, що боротьба за споживача між такими

контрагентами буде сильнішою і витрати на просування продукції будуть

набагато більшими. Причому в їх складі дуже значна роль відводиться тим, що

спрямовані на формування і підтримання позитивного іміджу компанії.

За низької інтенсивності конкуренції (всередині інституційних ринків)

зростання окремих учасників партнерських мереж чи стабільних мереж можли-

ве в основному за рахунок технологічної складової, яка забезпечуватиме висо-

кий рівень функціональних властивостей продукції проміжного споживання.

Для більшості із досліджених підприємств найбільш перспективною є

стратегія зростання, яка передбачає розвиток продуктів і ринків. Це має

пояснення, оскільки підприємства є багатономенклатурними і значна їх частина

працює на ринку кінцевої продукції. Деякі із машинобудівних підприємств
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області є учасниками технологічних ланцюжків зі створення технологічно

складної продукції. І реалізація стратегії зростання доцільна в складі такого

ланцюжка (стабільної або динамічної мережі). Водночас вони мають

забезпечувати продукцію функціональну конкурентоспроможність кінцевого

продукту і це мусить проявлятися у постійному удосконаленні технологічних

процесів, контролюванню і регулюванню параметрів (допусків).

Тому для підприємств, що планують реалізувати стратегію зростання,

на першому місці має бути сфера управління інноваційною діяльністю, для

чого необхідно розвивати їх інноваційний потенціал. Це необхідно для

підтримання стратегічного набору конкурентних переваг у розрізі бізнес-

процесів підприємства відповідно до змін у структурі споживчої цінності

кінцевого продукту. І конкурентна стратегія машинобудівних підприємств –

незалежно від того, на якому ринку вони працюють – виробників чи масових

споживачів, має опиратись на стратегію розвитку інноваційного потенціалу.

Відмінності лише в тому, що для тих продуктів, структура споживчої цінності

яких може динамічно змінюватися під впливом науково-технічного прогресу

(чи навіть суб’єктивних факторів сприйняття) у розвитку інноваційного

потенціалу мають переважати заходи, спрямовані на підвищення здатності

працівників підприємства до створення продуктових інновацій, а для

підприємств, що працюють на ринку виробників – процесних інновацій.

Водночас ті з підприємств, які працюють на ринку продукції масового

споживання, для реалізації стратегії розвитку ринків мають більше уваги

приділяти когнітивній складовій споживчої цінності – особливо в частині

управління іміджем, що також потребує стратегічного підходу для оптимізації

відповідних процесів.

Завоювання ринків збуту, залучення потенційних клієнтів не може бути

успішним без активної комунікаційної політики, в центрі якої має бути імідж

підприємства. За значної інформатизації суспільства, коли світосприйняття

формується через засоби масової комунікації, репутація підприємства, імідж

набуває статусу специфічного виду ресурсу, що формує економічну
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перспективу розвитку суб’єкта господарювання. Специфічність іміджу як

атрибуту підприємства проявляється в тому, що він існує незалежно від зусиль

самого підприємства: він є, навіть якщо і не розробляється спеціально, питання

тільки – який. А тому виникає потреба у постійній його оцінці та корекції для

визначення впливу іміджу на позиціювання підприємства на ринку, сприйняття

його споживачами у привабливому світлі. При цьому позитивний імідж сприяє

не лише залученню нових споживачів, але й полегшує доступ до обмежених і

специфічних ресурсів (інформаційних, технологічних, інтелектуальних тощо).

Необхідно підкреслити, що серед чинників впливу на ринкову ціну акцій

у класичній концепції Value Based Management імідж підприємства виділявся

передусім у зв’язку із ризикованістю інвестиційних рішень. Але питання

управління іміджем компанії розглядалось лише поверхово, без належного

напрацювання практичного інструментарію для проектування оптимальних

рішень у даній сфері. І лише пізніше, причому не в контексті управління

зростанням ринкової ціни, а в площині дослідження складових іміджу та

векторів їх впливу на кінцевий результат, такі роботи почали з’являтись [55; 59;

208; 283; 301]. Однак на сьогодні імідж-компонента суттєво впливає не лише на

інвестиційні процеси, а і лояльність споживачів продукції підприємства, тому

вважаємо, що її слід виокремити і навіть формувати для управління іміджем

відповідну функціональну стратегію. Тим більше, що господарська практика

засвідчує безумовний зв’язок іміджу підприємства із вибором споживачів. Така

багато аспектність впливу іміджу на поведінку учасників прийняття рішень дає

підстави для деталізованого дослідження чинників, що формують імідж

підприємства та їх значущості для отримання кінцевого результату –

це формування привабливого образу підприємства на ринку.

Згідно авторського визначення ціннісно-орієнтованого управління, його

основною метою є задоволення інтересів споживачів відповідно до їх запитів і

вимог. Максимальне задоволення потреб цільового споживача досягається

не лише повною відповідністю функціональних і цінових параметрів продукції
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його очікуванням, але й тим, наскільки ті чи інші характеристики приймаються

споживачем як цінні в момент вибору покупки.

В інформаційному суспільстві, коли уявлення людей про світ і процеси,

що відбуваються, значною мірою залежать від засобів масової комунікації,

акцент у побудові пріоритетів у споживача щодо визначення споживчої

цінності доцільно перенести із простого вибору продукту (роботи, послуги)

у формування рішення щодо надання переваги у придбанні саме даного

продукту. При цьому рішення щодо придбання виникає із можливості

задовольнити потребу споживача у разі специфічності й унікальності товару.

Отже, споживча цінність, а відповідно і рішення споживача у придбанні

певного продукту, формується під впливом певних факторів: як на основі

реальної потреби споживача, так і під впливом оцінок та думок зовнішнього

середовища. За таких умов значну роль відіграє імідж (репутація) підприємства,

що є певним образом, який свідомо складається з розрахунком на сприйняття

іншими інформації про дане підприємство.

Залежно від того, яка промислова продукція реалізується на ринку

споживчих товарів, формується підхід до означення споживчої цінності на них.

Відмінності у застосуванні між товарами проміжного споживання проми-

словими підприємствами (до яких належить велика кількість продукції

підприємств машинобудування) і товарами для безпосереднього споживання

населенням суттєво впливають на сприйняття іміджу підприємства.

Промислові товари проміжного споживання (наприклад, верстати та

інструменти, які виготовляються машинобудівними підприємствами) признача-

ються для виробництва інших товарів і послуг. Їх споживачами здебільшого є

юридичні особи, інші підприємства-товаровиробники. За цих умов споживча

цінність такого товару є абсолютно різною для кожного окремого споживача.

Чим менша роль такого товару у створенні готового продукту через

не співпадіння технічних характеристик і функціональних можливостей, тим

менш значимою є споживча цінність при виборі рішення щодо його придбання.
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І вплив іміджу самого промислового підприємства на вибір споживача є

незначним.

Якщо підприємство виготовляє товари масового споживання і в їх

характеристиках мають місце деякі відмінності залежно від підприємства

виробника, то для споживача на перший план виступають певні елементи

специфічності і унікальності товару. Ринок споживчих товарів здебільшого

формується під впливом засобів масової інформації і маркетингові технології

у формуванні споживчої цінності відіграють вирішальну роль. А формування

позивного іміджу підприємства стає першочерговою завданням менеджменту.

Отже, для машинобудівних підприємств, які працюють для різних типів ринку

(виробників чи прямого споживання населенням) підходи до формування

позитивного іміджу відрізняються.

Завдання управління іміджевою компонентою у споживчій цінності

розкривається через ефективність планування та здійснення вигідної взаємодії

підприємства з усіма зацікавленими учасниками ринку на основі зростання

показників опосередкованого впливу на поведінку споживачів. При цьому

когнітивна складова безпосередньо залежить від позитивного іміджу

промислового підприємства, оскільки вибір падає на споживання того

продукту, який приносить максимальну корисність, є найбільш цінним для

індивіда з відомих йому альтернативних замінників. Вона формується під

впливом комунікаційних технологій, таких як реклама, бренд, марка тощо.

Вплив іміджу на формування функціональної складової безпосередньо

відбувається за допомогою прямого діалогу виробника із споживачем, під час

проведення різного роду ярмарок, виставок обладнання та технологій, у процесі

проведення яких можна аналізувати пряму реакцію споживачів на даний товар.

Імідж формується по-різному для різних груп споживачів, виходячи із їх

очікувань щодо даного підприємства, оскільки одне і те ж підприємство

по-різному може сприйматися споживачами, інвесторами, партнерами,

державними структурами і органами. Наприклад, для широкого національного

загалу важливою є громадська позиція підприємства; для ринкових партнерів –
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надійність і відповідальність у відносинах; для персоналу – поточна робота

самого підприємства, його соціальна політика. Тому можна стверджувати, що

підприємство має декілька проявів іміджу; для кожної групи споживачів – свій.

Створення і підтримання позитивного іміджу, який сприяв б розвитку

підприємства, вимагає фінансових і матеріальних витрат. Тому для оцінки та

аналізу витрат на формування іміджу необхідно встановити, наскільки заходи,

що формують структуру іміджу, є корисними для підприємства. Тоді при

визначенні економічної доцільності витрат на формування корпоративного

іміджу є можливість ідентифікувати його як функцію корисності в межах

закону граничної корисності.

Згідно із законом граничної корисності існує тісний зв’язок вартості

заходів, що формують імідж підприємства, з їхньою корисністю для його

діяльності. Проте при цьому слід розмежовувати поняття корисності і цінності.

Корисними можуть бути заходи, що націлені на поліпшення іміджу

підприємства. Однак, якщо ці заходи є надмірними, занадто витратними, вони

втрачають свою цінність, і навпаки. З урахуванням зазначеного під цінністю

заходів надалі розумітимемо сукупність властивостей заходів, завдяки яким

вони здатні тим або іншим чином впливати на імідж і ділову активність

підприємства. Тоді, згідно логіки створення споживчої цінності, менеджмент

підприємства надаватиме перевагу тому заходу, який більшою мірою

сприятиме позиціюванню підприємства на ринку як виробника якісних і

прийнятних за ціною товарів.

Виділення іміджевої компоненти у структурі створення споживчої

цінності товару дає змогу менеджменту підприємства чіткіше визначити ті

сфери впливу на споживача, які знаходяться поза межами виробничого

процесу. З урахуванням значного впливу іміджу на сприйняття споживачем

цінності товару, а також значної кількості чинників, що формують імідж

підприємства, важливо виділи серед них ті складові, цілеспрямований вплив на

які буде більш результативним з точки зору максимізації цільової функції.
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Це завдання може бути за допомогою системи засобів економіко-математич-

ного моделювання.

Будь-які дії з формування позитивного іміджу підприємства потребують

витрат і важливо визначити такі напрями докладання зусиль для формування

позитивного іміджу підприємства, у яких співвідношення “витрати-результат”

були б оптимальними. Тобто, приймемо за вихідну гіпотезу, що за рахунок

розвитку іміджу підприємства за чітко визначеними складовими має бути

досягнуто найкращого впливу на поведінку споживачів, завдяки чому вони

надаватимуть перевагу продукції підприємства, а не його конкурентам.

У кінцевому підсумку це має втілитися у зростання маси прибутку від продажу

продукції, яку випускає підприємство.

Вирішення даного завдання полягає у виборі певної множини інфраструк-

турних та соціально-економічних елементів функціонування підприємства,

а також форми їх поєднання, що в сукупності створює імідж цього під-

приємства Такий вибір не може бути довільним. Вимагається, щоб вибір іміджу

був раціональним, тобто – імідж підприємства має задовольняти критерії щодо

вибору [40]. Найбільш очевидним критерієм є прибуток від реалізації продукції

споживачам. Прибуток підприємства має безпосередній зв’язок із його іміджем.

Звичайно, прибуток буває різним. У формалізованому поданні задачі (5.1)

кожне підприємство може враховувати свій варіант прибутку. За категоріаль-

ним змістом тут мається на увазі узагальнене поняття прибутку, яке вже потім

уточнюється для умов конкретного підприємства, особливостей його функціо-

нування, взаємозв’язку держструктурного іміджу, бізнес-іміджу, соціального

іміджу та (споживацького) іміджу підприємства, що формується у споживача.

Здатність підприємства активно використовувати інноваційні чинники

для забезпечення своєї конкурентоспроможності у стратегічному періоді через

створення і виведення на ринок нових споживчих цінностей безпосередньо

залежить від його інноваційного потенціалу. Це підкреслюється багатьма

науковцями. Адже успішне генерування і реалізація підприємством інновацій-

них рішень, які найбільше відповідають ринковому контексту в кожній його
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періодизації та просторовій локалізації, можливі лише за наявності високого

інноваційного потенціалу. Саме інноваційний потенціал підприємства, як

сукупність його внутрішніх елементів і зв’язків між ними, надають усій

виробничій системі гнучкості, здатності оперативно реагувати на динамічні

ринкові зміни.

Це завдання на сьогодні є особливо актуальним для вітчизняних

машинобудівників, які вимушені шукати шляхи виходу на ринки ЄС та інших

країн через те, що традиційні ринки Росії внаслідок агресивних дій з боку її

політичних кіл стали для більшості машинобудівників недоступними. Вихід

на ці ринки потребує передусім здатності підприємств до створення нових

продуктів, що можуть бути позитивно сприйняті на нових ринках, тобто,

матимуть для нових цільових груп споживачів цінність більшу, ніж продукція

традиційних виробників. За цих умов тільки інноваційна діяльність може стати

для підприємства основним джерелом формування конкурентних переваг, і для

цього воно мусить мати значний інноваційний потенціал.

Узагальнюючи домінуючі на сьогодні трактування науковцями терміну

“інноваційний потенціал підприємства” як сукупності різних видів ресурсів, які

перебувають у взаємозв’язку, та умов, що спонукають до оптимального

використання цих ресурсів з метою досягнення відповідних цілей інноваційної

діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому [74;

241; 256], зазначимо, що у цьому визначенні можна виділити два аспекти

діяльності менеджерів стосовно розвитку інноваційного потенціалу з позицій

ціннісно-орієнтованого управління: по-перше, це накопичення тих ресурсів, які

необхідні для створення споживчих цінностей, по-друге – створення мотивацій-

ної основи (умов) для активного включення працівників у інноваційний процес

відповідно до стратегічних цілей і планів інноваційної діяльності. Вирішення

першого завдання потребує чіткого алгоритму роботи з інформацією про стан

ринку і запити споживачів для того, щоб визначити пріоритетні напрями

розвитку інноваційного потенціалу – чи у сфері створення нових продуктів, чи

у сфері розвитку виробничих, управлінських технологій. Водночас розвиток
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інноваційного потенціалу має відбуватися з урахуванням того, якого роду

поведінковим установкам надає перевагу менеджмент підприємства, формуючи

стратегію його діяльності. Практика менеджменту показує, що такими

поведінковими стереотипами є активна, адаптивно-реактивна і обережно-

поступальна поведінки [329].

Адаптивно-реактивна властива тим промисловим підприємствам, які

надають перевагу пристосуванню до змін, що вже стались на ринку і порушили

ринкову рівновагу – стосовно платоспроможного попиту або змін у пріоритетах

споживачів або пропозиції аналогічних товарів конкурентами – відновлення

ринкових можливостей. Обережно-поступальна – тим підприємствам, що здатні

відчути “слабкі” сигнали ринкового середовища, які свідчать про можливість

настання певних змін. Активна ж поведінка підприємства полягає в його

прагненні самому впливати на середовище господарювання, щоб зробити його

сприятливішим для своєї діяльності (очевидно, що це під силу лише великим і

економічно потужним ринковим гравцям, які здатні лобіювати власні інтереси і

у владних структурах). Проте й невеликі підприємства, які проявляють актив-

ний тип поведінки, можуть впливати на ринок – своїми новими товарами, які

можуть викликати значний інтерес споживачів. Саме активний тип поведінки,

незважаючи на його ризикованість, забезпечує найбільше зростання ринкової

цінності підприємства. І саме він, на нашу думку, найбільше відповідає умовам

конкурентної боротьби в епоху глобалізації і динамічних ринкових змін,

а значить, має бути об’єктом уваги ціннісно-орієнтованого управління.

Активний тип ринкової поведінки відповідає інноваційному типу

розвитку підприємства і потребує значного інноваційного потенціалу для

реалізації нових проектів створення споживчих цінностей. В силу іннова-

ційності вони супроводжуються значними ризиками і для їх реалізації доволі

складно залучити інвесторів – без належного обґрунтування бізнес-планів.

Основною вимогою таких інвесторів є наведення переконливих аргументів на

користь того, що підприємство здатне зберегти фінансову стійкість, відшкодо-
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вуючи інвестиції і відновити здатність генерування потоків для максимізації

ринкової цінності у стратегічній перспективі.

Отже, у стратегічній перспективі розвиток інноваційного потенціалу

підприємства має відбуватись в контексті його здатності максимізувати потоки

створення цінності. Водночас, його техніко-технологічна та інвестиційна

складові мають бути збалансованими – щоб не перевищити рівень допустимих

ризиків, які можуть спричинити втрату економічної стійкості підприємства

у ході реалізації стратегії інноваційного розвитку. Якщо така стійкість буде

забезпечена, то основні параметри підприємства при здійсненні інноваційних

змін (наприклад, процесах технологічної модернізації виробничої системи)

знаходитимуться в допустимих межах. Розвиток інноваційного потенціалу

може розширити ці межі – через підвищення здатності підприємства

оперативно відгукуватися на зміни запитів і висот споживачів, переводячи його

виробничу систему на якісно вищий рівень. Тому важливою передумовою

відбору конкретних проектів розвитку інноваційного потенціалу підприємства є

прогнозний розрахунок показників ефективності і стійкості підприємства, які

значною мірою і визначають умови, можливості та доцільність їх реалізації.

Адже зростання інноваційного потенціалу потребує витрат і, залежно від

стратегії діяльності підприємства та сфери прирощування цінності, ці витрати

можуть бути доволі значними (якщо вони йдуть на придбання специфічних або

високоспецифічних ресурсів, необхідних для технологічного оновлення

виробничих процесів або на придбання нематеріальних активів у вигляді

ліцензій на виробництво продукції).

Разом з тим, інноваційний потенціал підприємства може зростати, якщо

на ньому будуть створені сприятливі умови для розвитку винахідництва та

раціоналізаторства – через відповідну систему стимулювання. Ця система має

спонукати працівників до інноваційного пошуку – вдосконалення своєї роботи

(у її технологічному аспекті) та поширення кращої практики її виконання на

інші робочі місця. Або ж спонукати працівників до створення нових зразків

продукції – у руслі технологічних можливостей підприємства і тенденцій
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розвитку споживчого попиту на цільових сегментах ринку. І тоді знімається

ризик опортуністичної поведінки персоналу – коли працівники не вважають

за потрібне використовувати свій знаннєвий і кваліфікаційний ресурс

повною мірою.

Отже, з позицій ціннісно-орієнтованого управління розвиток інновацій-

ного потенціалу має відбуватися для підвищення здатності підприємства

оцінювати тенденції розвитку ринку і споживчого попиту на його сегментах,

відповідно до чого створювати нові споживчі цінності для розширення своїх

ринкових можливостей. Це досягається поліпшенням якості його структурних

складових, ключову роль серед яких відіграє управлінський потенціал. Саме

завдяки професійності рішень управлінців підприємство зможе таким чином

сформувати свій ресурсний потенціал, щоб забезпечити його наповненість

інноваціями, тобто – об’єднати ресурсні можливості підприємства у його

інноваційні можливості (потенціал). Як випливає із суті ціннісно-орієнтованого

управління, ресурсна основа інноваційного потенціалу має формуватися

з урахуванням пріоритетності цілей створення споживчої цінності

(технологічна складова) і її нарощування через вплив на сприйняття

(когнітивна складова). Для зростання ринкових можливостей важливо, щоб

розвиток структурних складових інноваційного потенціалу здійснювався

обґрунтовано – для організації залучення першочергово тих ресурсів, які

можуть відігравати ключову роль у створенні цінностей.

Саме такими ресурсами є інформація, новітні управлінські технології, які

дають змогу перетворювати інформацію у ті знання, що стають основою нових

споживчих цінностей. Це забезпечується в результаті ефективної діяльності

ключових функціональних підсистем управління підприємством: управління

маркетингом і комунікаціями (когнітивна складова створення цінності),

виробничо-технологічними процесами (технологічна складова) та інвестиціями

(розширене відтворення і капіталізація). При цьому надзвичайно важливим

завданням менеджменту з погляду виявлення і реалізації нових ринкових

можливостей є усебічний аналіз маркетингового середовища – для виявлення
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ще відносно слабких сигналів ринку, які свідчитимуть про необхідність

здійснення змін у технологічній чи когнітивній складовій споживчої цінності.

Пропонуємо цей аналіз структурувати – досліджуючи особливості поведінки

споживачів на різних типах ринків, а також дії конкурентів.

Плануючи розвиток інноваційного потенціалу, необхідно враховувати,

якого роду ресурси мають бути при цьому задіяні, яким із них необхідно надати

пріоритетну перевагу. Це має відповідати як стратегічним цілям підприємства

у руслі стратегії його діяльності, так і здатності нових ресурсів забезпечити

якісний стрибок у розвитку та нарощуванні інноваційного потенціалу. Тобто

має забезпечуватися взаємна підтримка процесів інноваційних змін та їх

реалізації у вигляді зростання економічної потужності підприємства та його

ринкової цінності.

В умовах динамічних ринкових змін і високого рівня конкурентної

боротьби ці завдання не можуть бути вирішені без ефективного використання

людського капіталу у його інтелектуальному наповненні. Очевидно, що

у випадку невідповідності інтелектуальної складової інноваційного потенціалу

підприємства стратегічним цілям вони не можуть бути успішно реалізовані.

Можна стверджувати, що з позицій ціннісно-орієнтованого управління

розвиток інноваційного потенціалу підприємства є основою його інноваційного

розвитку, яка забезпечує зростання його здатності створювати споживчі

цінності, а значить – зростання конкурентоспроможності. Це втілюється

у зростанні обсягу грошових потоків від реалізації споживчих цінностей (CF),

а в підсумку – зростання доданої вартості (EVА), економічного потенціалу,

ринкової цінності підприємства і його інвестиційної привабливості.

Доцільно наголосити на тому, що в умовах нестабільної економіки і

динамічних ринкових змін інноваційні ризики значно зростають і це впливає на

обсяги грошових потоків. Окрім того, складно прогнозувати їх зміни

у довготривалому періоді, оскільки за високої нестабільності ринкових

процесів і процес дисконтування грошових потоків відбувається за ставкою, що

суттєво відрізняється від реальних змін вартості грошей у часі – через високий
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рівень інфляції. Разом із тим, наявність позитивного зворотного зв’язку

між інноваційною діяльністю і зростанням здатності підприємства виводити

на ринок нові споживчі цінності існує. Важливо тільки забезпечити фінансову

стійкість підприємства при здійсненні заходів, пов’язаних із реалізацією

ресурсної складової інноваційного потенціалу. І для цього попередньо мають

бути розраховані показники фінансової стійкості підприємства, причому

у динаміці кількох років, що вказуватиме на здатність зберігати економічну

стійкість навіть у періоди інноваційних змін.

За оцінками респондентів, найбільші ризики при реалізації проектів

розвитку інноваційного потенціалу були допущені підсистемою фінансового

менеджменту. Найвищу оцінку компетентності фахівців у недопущенні ризику

отримала служба головного інженера, яка обґрунтовувала і здійснювала

технологічні зміни.

Опитувані впевнені у тому, що залучені технології є достатньо гнучкими,

надійними в експлуатації і здатними забезпечувати необхідні параметри якості

при виробництві нових споживчих цінностей, що й було підтверджено

практикою діяльності підприємства після здійснення інноваційних змін.

Водночас респонденти вказали на вплив на ризики зростання інноваційного

потенціалу служби управління персоналом. Причому експерти в цілому

відзначають наявність у ключового персоналу необхідних компетенцій, проте

висловлюють сумніви у розмірі і формах стимулювання за успішне здійснення

інноваційних змін. І це пояснюється загальною економічною ситуацією та

політикою оплати праці в Україні. Потреба у збереженні робочого місця

за високого рівня безробіття примушує більшість працівників погоджуватися

на винагороду, що вони вважають недостатньою співвісного трудового внеску.

І це засвідчує важливість формування нових підходів для стимулювання

працівників – причому як у сфері виконання трудових обов’язків, так і у сфері

саморозвитку, необхідного для виконання нових завдань, вдосконалення своєї

професійної майстерності. Управління розвитком персоналу має здійснюватися
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для набуття працівниками нових фахових компетенцій, необхідних для

реалізації стратегічних цілей, визначених базовою і конкурентною стратегіями.

Програми розвитку корпоративного персоналу мають охоплювати

питання, які у конкретний відрізок часу є найбільш важливими для реалізації

стратегічних завдань. Це потребує використання взаємопов’язаних єдиною

системою цінності технологій мотивування, які би включали стратегічний,

тактичний і оперативний аспекти.

Політика розвитку машинобудівної корпорації є формою реалізації

корпоративної ідеології і корпоративної стратегії. Ідеологія є системою

концептуально оформлених ідей і поглядів. Стратегія є загальним планом

розвитку, що поширюється на підрозділи, охоплює напрямки діяльності. Вона

покликана сформувати системи заходів, прийняття яких полегшить виконання

місій підприємств завдяки реалізації корпоративних ідеологій і стратегій

у процесі діяльності корпорацій.

Аналіз практики діяльності вітчизняних корпорацій та літературних

джерел із загальних теорій управління, корпоративного менеджменту, галузевої

теорії корпоративного управління [13; 44; 64; 159; 162; 192; 207; 215; 218; 231;

241; 242; 248; 250; 254; 255; 257; 268; 284; 285; 290; 293; 295; 306; 309; 317]

дозволило виділити завдання політики розвитку машинобудівних корпорацій:

1) розроблення методів, прийомів і підходів до визначення сутності,

формування загальних характеристик політики;

2) виявляння напрямів, особливостей дії політики на ефективність

управління машинобудівними корпораціями;

3) деталізація, конкретизація, синтез і узагальнення інформації, що

потрібна для прийняття виважених рішень, які торкаються побудови й

використання систем менеджменту політикою, підвищення її ефективності;

4) стимулювання, формування і застосування систем заходів, що

полегшать попередження дисбалансу потреб в учасників корпоративних

відносин, посадових зловживань, неефективного управління машинобудівними

корпораціями  й корпоративних конфліктів.
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Її об’єктами є явище політики розвитку машинобудівних корпорацій,

процес забезпечення і формування систем заходів, прийняття яких полегшить

виконання місій підприємств завдяки реалізації корпоративних ідеологій й

стратегій у процесі діяльності суб’єктів господарювання. Суб’єкти політики є

аналогічними до суб’єктів управління корпораціями. Її предметом є складові

елементи і системи заходів.

Вивчення практики діяльності таких машинобудівних корпорацій, як

ВАТ “Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод”,

“Дрогобицький машинобудівний завод” і “Львівський завод газової апаратури”,

корпорація “Укравто”, ПАТ “Азовмаш”, “Автомобільна Компанія “Богдан

Моторс”, “ДАК”, “ЗАЗ”, “Конвеєр”, “Конвеєрмаш”, “КВЗ”, “Мотор Січ”,

“Новокраматорський машинобудівний завод” і “Холдингова компанія

“АвтоКрАЗ”, ПрАТ “Єврокар” та “ЛЛРЗ” дозволило встановити функції

політики розвитку підприємств:

а) апробаційна (надання інформації про ефективність її типів);

б) інформаційна (оновлення, фільтрація і збереження інформації);

в) компресійна (накопичення інформації);

г) комунікаційна (трансляція і ретрансляція інформації про методи

формування, реалізації корпоративних ідеологій й стратегій);

д) методична (надання інформації про методи, прийоми і підходи до її

формування, зміни й реалізації, покращення);

е) модифікаційна (надання інформації про фактори підвищення її

ефективності);

є) практична (її формування і реалізація відповідно до місій

машинобудівних корпорацій, мети управління ними, їх принципів й норм);

ж) прогнозна (перелічення довго-, середньо- і короткострокових

сценаріїв її формування, реалізації);

з) теоретична (збір інформації про методи формування і реалізації

корпоративних ідеологій, стратегій);
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В арсеналі засобів дії політики розвитку машинобудівних корпорацій на

керовані системи є адміністративні, економічні, загальні, організаційно-

психологічні, спеціальні й інші методи впливу.

Наслідки формування і реалізації політики розвитку машинобудівними

корпораціями – це наявність й використання систем заходів, результатами

якого є полегшення виконання ними місій завдяки досягненню компромісів між

учасниками корпоративних відносин в процесі реалізації корпоративних

ідеологій та стратегій, їх діяльності. Компроміси між сторонами в питаннях, які

торкаються розвитку підприємств, можуть досягатися моментально, тобто бути

“чистими”, знаходитися і прийматися учасниками через локальне, не тривале

конфліктування сторін, у процесі ведення затяжних масштабних корпоративних

війн.

Загальними характеристиками політики розвитку машинобудівних

корпорацій є:

1) довіра одних учасників корпоративних відносин до інших;

2) кваліфікованість, досвідченість і компетентність учасників;

3) актуальність і сучасність, прогресивність й взаємозалежність

корпоративних ідеологій та стратегій, сила впливу;

4) інерція, міцність і щільність взаємозв’язків між учасниками за

виконання функцій, які відводяться їм у процесі управління машинобудівними

корпораціями, діяльності підприємств.

Її роль і значення в тому, що вона бере участь у процесах апперцепції й

інтерпретації учасниками корпоративних відносин наслідків розвитку та резуль-

татів діяльності машинобудівних корпорацій. Політика розвитку підприємств

вказує на рушійні сили, які спонукають формування корисних, необхідних

моделей організаційної поведінки. Тому вона є складовим елементом парадигм

управління корпораціями, систем планування їх розвитку і функціонування.

Результатом деталізації, конкретизації і узагальнення ознак політики

розвитку машинобудівних корпорацій є не лише описання якостей й

формування її характеристики, що, на відміну від існуючих, узагальнює мету,
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завдання, предмет, імперативи, функції, методи, наслідки використання, риси,

роль та значення політики.

Підґрунтям для побудови систем, реалізації процесу управління

політикою розвитку машинобудівних корпорацій на засадах компетентнісного і

системно-функціонального підходів є імперативи її формування, реалізації.

Планування політики розвитку машинобудівних корпорацій є типом

трудового процесу, що реалізується з метою детермінації стану і перспектив її

використання. Розрізняємо стратегічну і тактичну політику. Продуктом першої

є вироблення програм, які окреслюють довгострокові завдання політики, що

переслідуються і прагнуть бути виконані учасниками корпоративних відносин.

Результатом другої є розроблення програм, які розкривають поточні і

оперативні завдання політики. Ці програми, як і стратегічні, мають відповідати

місіям підприємств, управління корпораціями й політики.

Організування політики розвитку машинобудівних корпорацій забезпечує

втілення ідей і результатів її планування на практиці. Це тип трудового

процесу, що реалізується з метою відображення історії, існуючого стану справ,

майбутніх тенденцій і динаміки політики. Проектування систем організування

менеджменту нею повинно здійснюватися зверху донизу. Його результатами є

визначення кваліфікації і компетентності, загальної кількості працівників, які

братимуть участь в процесі менеджменту політикою, розподіл й закріплення

за учасниками корпоративних відносин функцій, що відводяться їм у процесі

управління, встановлення форм, методів та рівнів відповідальності в випадках

неякісного, несвоєчасного виконання обов’язків, одержання механізмів

організування менеджменту нею.

Втілення ідей політики розвитку машинобудівних корпорацій на практиці

спонукає зростання навантаження і погіршення духовного, психологічного,

фізичного стану учасників корпоративних відносин. Важливого значення

набуває їх мотивування. Це тип трудового процесу, що реалізується з метою

спонукання персоналу, учасників до якісного і своєчасного виконання функцій,

які відводяться їм в процесі менеджменту політикою. Існують різні форми,
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методи мотивування учасників. Однак вважаємо за доцільне застосування як

матеріальних (фінансове стимулювання у вигляді виплати грошової винагороди

– основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних платежів тощо), так й

нематеріальних стимулів (похвала, зміна ставлення до працівників та інші).

Вибір форм і способів стимулювання залежить від переліку функцій, що

відводяться учасникам в процесі менеджменту політикою, рівня й якості їх

ділової активності. Одними з його наслідків є забезпечення і отримання

винагороди за кваліфікацію, компетентність, затрачені зусилля на виконання

поставлених завдань учасниками при виконанні функцій, які відводяться їм

у процесі менеджменту політикою.

Контролювання політики розвитку машинобудівних корпорацій є типом

трудового процесу, що реалізується з метою встановлення коректності дій і

діяльності, пов’язаних із менеджментом нею. Контролювання проводиться

через деталізацію, конкретизацію і узагальнення результатів оцінювання

ефективності менеджменту політикою, результативності її використання.

Оцінювання ефективності менеджменту здійснюється на підґрунті критеріїв.

В їх ролі можуть виступати фактичні і планові показники економічної користі

управління підприємствами, ефективності їхньої діяльності. Вихідними

даними, які одержуються в процесі контролювання, є інформація про

фактичний рівень відповідності політики меті корпорацій, управління ними,

задекларованим місіям політики, про недоліки і першопричини їх прояву,

що повинні попереджатися, усуватися засобами систем регулювання політики.

Регулювання політики розвитку машинобудівних корпорацій є типом

трудового процесу, що застосовується для корегування її відхилень і ліквідації

недоліків. У наслідок його використання системи планування, організування і

стимулювання політики мають удосконалюватися в керуючих, а контролю-

вання й регулювання – у керуючих та керованих системах. Це забезпечить і

дозволить методично покращувати керуючі й керовані системи, підвищити

ефективність менеджменту політикою, рівень її відповідності меті підприємств,

управління корпораціями, місіям політики.
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Суть технології менеджменту політикою розвитку машинобудівних

корпорацій полягає в її послідовному плануванні, організуванні, стимулювання,

контролюванні і регулюванні. Їх результати повинні знаходити відображення

в методах менеджменту політикою, у прийнятті рішень щодо неї, в створенні і

удосконаленні систем показників оцінювання ефективності політики.

Зміст процесу менеджменту політикою розвитку машинобудівних

корпорацій полягає в повній реалізації її планування, організування,

стимулювання, контролювання і регулювання. Їх реалізація забезпечує вплив

керуючих систем на керовані. Одним із його наслідків має бути виконання мети

політики системами менеджменту нею. Це повинно полегшити, прискорити і

підвищити ефективність виконання місій управління підприємствами.

Керуючі і керовані системи, методи й рішення, інші складові елементи

процесу менеджменту політикою розвитку машинобудівних корпорацій

представляють завершений цикл управління нею.

Кінцевими продуктами протікання процесу менеджменту політикою

розвитку машинобудівних корпорацій повинні бути формування і реалізація

політики, що не лише відповідатиме місіям підприємств, але й становитиме

суттєвий інтерес для учасників корпоративних відносин, зацікавить й прикує їх

увагу до корпорацій.

Узагальнення результатів аналізування практики діяльності машино-

будівних корпорацій, зокрема ВАТ “Бориславський експериментальний

ливарно-механічний завод”, “Дрогобицький машинобудівний завод” і

“Львівський завод газової апаратури”, корпорація “Укравто”, ПАТ “Азовмаш”,

“Автомобільна Компанія “Богдан Моторс”, “ДАК”, “ЗАЗ”, “Конвеєр”,

“Конвеєрмаш”, “КВЗ”, “Мотор Січ”, “Новокраматорський машинобудівний

завод” й “Холдингова компанія “АвтоКрАЗ”, ПрАТ “Єврокар” та “ЛЛРЗ”

дозволило встановити, що однією з основ формування і реалізації політики

розвитку підприємств є вирішення проблем організування в системах

управління корпораціями, серед яких неефективність положень про посаду

заступниками директорів із виробництва промислової продукції, як наслідок,
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невдала та непродуктивна організація їх діяльності, втрати робочого часу,

із побудовою організаційних структур управління корпораціями тощо.

Важливо підкреслити, що при впровадженні проекту переоснащення

виникає потреба внесення змін у допоміжні та обслуговуючі процеси тому

важливими вимогами до формування системи управління переоснащенням є

комплексність і системність, які забезпечують: по-перше, несуперечливість

процесів розвитку; по-друге, координованість дій учасників переоснащення;

по-третє, адекватність одержаних результатів новим умовам функціонування

підприємства.

3.2. Моделі оптимізації вартості основних засобів промислових
підприємств

Формування виробничої програми машинобудівних підприємств являє

собою складний та багатоетапний процес, який передбачає необхідність

взаємодії практично усіх підрозділів та посадових осіб апарату управління цих

підприємств. При цьому специфіка машинобудівного виробництва полягає

у тому, що попит на його продукцію безпосередньо визначається попитом

на продукцію, які виготовляють споживачі машинобудівних підприємств.

Якщо розглядати ухвалення виробничої програми підприємства

на плановий період як комплексне (інтегроване) управлінське рішення

у системі менеджменту машинобудівного підприємства, то його розробка

повинна базуватися на системі певних принципів. Запропонована нами система

принципів розробки та реалізації управлінського рішення щодо формування

виробничої програми машинобудівного підприємства на плановий період (рік)

включає такі принципи:

 принцип горизонтальної узгодженості управлінського рішення, який

передбачає спільну участь у виробленні рішення усіх структурних підрозділів

(відділів) на певному щаблі управлінської ієрархії підприємства та погодження

усіма ними доцільності прийняття такого рішення з точки зору компетенції та

повноважень кожного з цих підрозділів;
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 принцип вертикальної узгодженості управлінського рішення, який

передбачає обов’язкове затвердження (погодження) усіх рішень, що мають

стратегічне спрямування, на усіх щаблях управлінської ієрархії включно

з інституційним у межах компетенції та повноважень відповідних посадових

осіб;

 принцип відповідності управлінських рішень наявній організаційній

структурі управління підприємством, який постулює необхідність обґрунту-

вання створення певного структурного підрозділу або наділення його певними

функціями та підпорядкуванням з позиції раціонального поділу праці

працівників, що ухвалюють відповідні управлінські рішення;

 принцип диференційованого підходу до процесу формування та

прийняття управлінських рішень, згідно якого ті види управлінських рішень,

позитивний досвід щодо вдалого ухвалення та реалізації подібних до яких вже

існує на даному підприємстві, потребують спрощеної процедури їх вироблення

та ухвалення порівняно з рішеннями стосовно нових для даного підприємства

сфер діяльності;

 принцип верифікаційності управлінських рішень (незалежної перевірки

доцільності їх прийняття) насамперед стосовно рішень, що ухвалюються при

переході підприємства до нових видів діяльності, вибору нових контрагентів та

регіонів. Реалізація цього принципу у практиці діяльності машинобудівного

підприємства потребує формування такого механізму прийняття стратегічних

управлінських рішень, за якого особа, що ухвалює такі рішення та

відповідальна за його реалізацію повинна мати можливості перевірки

обґрунтованості таких рішень, які подають йому на затвердження нижчестоящі

структурні підрозділи.

Основою формування управлінських рішень стосовно розробки

виробничої програми машинобудівного підприємства повинен бути постійний

моніторинг ринків збуту його продукції у галузевому та регіональному

розрізах. При цьому можна запропонувати матричну форму такого
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моніторингу, коли його дані заносяться у відповідні клітинки таблиці,

загальний вигляд якої поданий нижче (табл. 3.5).
Таблиця 3.5

Загальний вигляд матриці моніторингу вартості основних засобів
промислових підприємств

Галузі (види економічної діяльності), що є потенційними
споживачами продукції даного машинобудівного підприємства

Потенційні регіони
збуту (країни, області,
міста, райони тощо) 1 2 …… N

1
2

…….
N

Джерело: згруповано автором

Стосовно показників, значення яких повинні міститися у кожній клітинці

матриці моніторингу ринків збуту продукції машинобудівного підприємства,

то до них слід передусім віднести такі:

 рівень зносу основних засобів підприємств відповідних галузей та

регіонів, що є або можуть стати споживачами продукції даного машино-

будівного підприємства, прогнозний обсяг вибуття таких основних засобів

у плановому періоді;

 рівень незадоволення поточного попиту на продукцію підприємств

відповідних галузей та регіонів, що є або можуть стати споживачами продукції

даного машинобудівного підприємства. Однією з основних ознак наявності

такого попиту є наявність надвисокої прибутковості активів та продукції

у таких підприємств;

 прогнозний темп зростання попиту на продукцію підприємств

відповідних галузей та регіонів, що є або можуть стати споживачами продукції

даного машинобудівного підприємства. Визначення величини цього темпу,

серед іншого, потребує використання трендових та факторних методів

прогнозування;

 рівень конкурентності на відповідних ринках збуту продукції даного

машинобудівного підприємства, частка такого ринку, яку має або у принципі

може отримати це підприємство.
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За таких умов прогнозний обсяг реалізації продукції даним

машинобудівним підприємством підприємствам певної галузі економіки

(чи промисловості) у певному регіоні буде визначатися за такою формулою:

рб
в

пассас
р ЧВ

Ф
РРООРОО ))(( +++= , (3.5)

де рО – прогнозний обсяг реалізації продукції даним машинобудівним

підприємством підприємствам певної галузі економіки (чи

промисловості) у певному регіоні  у плановому періоді

у грошових одиницях;

сО – фактичний обсяг реалізації продукції споживачами даної машинобу-

дівної продукції у попередньому періоді у даних галузі та регіоні;

аР – рівень незадоволення поточного попиту на продукцію підпри-

ємств відповідних галузей та регіонів, що є або можуть стати

споживачами продукції даного машинобудівного підприємства,

у частках одиниці до фактичного обсягу реалізації ними продукції;

пР – прогнозний темп зростання попиту на продукцію підприємств

відповідних галузей та регіонів, що є або можуть стати

споживачами продукції даного машинобудівного підприємства,

у частках одиниці;

вФ – рівень фондовіддачі основних засобів, які виготовляє дане

машинобудівне підприємство, відносно продукції, яку

виготовляють існуючі або потенційні споживачі даного

машинобудівного підприємства у певній галузі та регіоні;

бВ – прогнозний обсяг вибуття основних засобів, які виготовляє дане

машинобудівне підприємство, у плановому періоді у підпри-

ємств даної галузі та регіону;

рЧ – частка ринку збуту, яку має або у принципі може отримати дане

машинобудівне підприємство у даній галузі та регіоні, частка

одиниці.
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На підставі даних про можливий прогнозний обсяг реалізації продукції

даним машинобудівним підприємством підприємствам певної галузі економіки

(чи промисловості) у певному регіоні у плановому періоді у грошових

одиницях, обчислений за наведеною вище формулою (3.5) структурним

підрозділом даного підприємства, до функцій якого відносить аналізування

попиту на продукцію (наприклад, службою маркетингу), можна здійснити

попередній вибір пріоритетних напрямів виробництва та збуту продукції цим

підприємством у галузевому та регіональному розрізах. Однак, при цьому такі

напрями (кожен з яких відповідає певній клітинці у табл. 3.5) необхідно

поділити на такі три групи:

 напрями, у яких дане машинобудівне підприємство працювало

тривалий час і за якими в останній проміжок не відбулося суттєвих змін, які б

ускладнили процес реалізації даним підприємством продукції. За цими

напрямами процес розробки, прийняття та реалізації управлінського рішення

щодо виготовлення та реалізації продукції здійснюється за спрощеною

(у певній мірі автоматичною) процедурою;

 напрями, у яких дане машинобудівне підприємство безпосередньо

не працювало, але має досвід подібних до них сфер діяльності (або досвід

збуту у регіонах із подібними до даного характеристиками). За цими

напрямами процес розробки, прийняття та реалізації управлінського рішення

щодо виготовлення та реалізації продукції здійснюється за процедурою, що

передбачає середній рівень складності такого процесу;

 напрями, у яких дане машинобудівне підприємство ніколи не

працювало, та не має досвіду роботи у подібних до них сфер діяльності (або

досвіду збуту у регіонах із подібними до даного характеристиками). За цими

напрямами процес розробки, прийняття та реалізації управлінського рішення

щодо виготовлення та реалізації продукції машинобудівним підприємством

здійснюється за ускладненою процедурою, що передбачає ретельне оцінювання

усіх можливих наслідків ухвалення такого рішення.
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Якщо розглядати процес формування управлінських рішень щодо

розробки виробничої програми машинобудівного підприємства, то потрібно

насамперед проаналізувати рух горизонтальних та вертикальних інформаційних

потоків між підрозділами апарату управління підприємствами та його

окремими посадовими особами, які приймають участь у такому процесі.

Стосовно руху горизонтальних потоків інформації у процесі розробки

управлінських рішень, що розглядаються, то нами пропонується розповсюдити

механізм оберненого зв’язку, що використовується в основному при організації

вертикальних (скалярних) інформаційних потоків. З цією метою необхідно, щоб

процес формування управлінських рішень щодо розробки виробничої програми

машинобудівного підприємства передбачав такі основні етапи:

1) аналізується відповідність існуючої організаційної структури

управління підприємством рівню складності та послідовності процесу такої

розробки. Огляд літературних джерел та власні дослідження показали, що

раціональна організаційна структура управління машинобудівним підприєм-

ством, що є достатньо адаптованою до механізму ухвалення обґрунтованих

виробничих рішень повинна передбачати наявність серед інших таких

структурних підрозділів в апараті управління цим підприємством: відділ збуту

та формування цін; виробничо-технічний відділ; відділ матеріально-технічного

постачання; відділ праці та заробітної плати; планово-економічний відділ.

Очевидно, що назви цих підрозділів можуть бути дещо іншими, але їх функції

у процесі вироблення управлінського рішення, а також взаємозв’язки повинні

наближатися до поданих нижче на рис. 3.7 та у табл. 3.6. При цьому слід

відзначити, що доцільною є наявність у керівника підприємства заступників,

кожному з яких відповідає п’ять перелічених вище напрямів діяльності, тобто:

прогнозування цін та обсягів збуту, виробничо-технічне планування;

планування праці та заробітної плати; планування та організація матеріально-

технічного постачання та економічне обґрунтування діяльності підприємства.
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Рис. 3.7. Загальна схема організації взаємозв’язку між підрозділами апарату управління
у процесі оптимізації вартості основних засобів промислових підприємств

Джерело: згруповано автором
Таблиця 3.6

Функції підрозділів апарату управління у процесі оптимізації вартості
основних засобів промислових підприємств

Склад інформації яку передає даний підрозділ іншому,
а саме:Назва

підрозділів
апарату

управління
машино-
будівним
підпри-
ємством

Функції
підрозділу
у процесі
розробки

управлінських
рішень щодо
формування
виробничої
програми

підприємства

відділу
збуту та
форму-

вання цін

вироб-
ничо-

техніч-
ному

відділу

відділу
праці та

заробітної
плати

відділу
мате-

ріально-
технічного
постачання

планово-
еконо-

мічному
відділу

1 2 3 4 5 6 7
Відділ збуту
та
формування
цін

Прогнозування
попиту на
продукцію та
ціну у розрізі
ринків збуту;
розрахунок
витрат на збут

-

Дані про
види про-
дукції, що
потенційно
можуть
мати попит

- -

Дані про
витрати на
збут за
видами
продукції

Виробничо-
технічний
відділ

Аналізування
технічних
вирішень
виробів,
встановлення
норм витрат
ресурсів
за видами
продукції

- -

Дані про
норми
витрат
праці на
одиницю
продукції
за її
видами

Дані про
норми
витрат
матеріалів
на
одиницю
продукції
за її
видами

Дані про
витрати на
часу
машин та
облад-
нання на
виготов-
лення
продукції

Виробничо-
технічний

відділ

Відділ
праці та заробітної

плати

Відділ
матеріально-
технічного
постачання

Відділ
збуту та

формування
цін

Планово-
економічний

відділ
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Продовження табл. 3.6
1 2 3 4 5 6 7

Відділ праці
та
заробітної
плати

Розрахунок
чисельності
працівників та
їх заробітної
плати - - - -

Розмір
заробітної
плати
у складі
собі-
вартості
продукції
за кожним
її видом

Відділ
матеріально-
технічного
постачання

Розрахунок
потреби
у матеріалах та
організація їх
постачання - - - -

Розмір
матеріаль-
них витрат
у складі
собі-
вартості
продукції
за кожним
її видом

Планово-
економічний
відділ

Розрахунок
повної
собівартості
одиниці
продукції
за кожним її
видом,
порівняння
з прогнозною
ціною та
прийняття або
неприйняття
попереднього
рішення про
доцільність
виготовлення та
реалізації того
чи іншого виду
продукції у тому
чи іншому
регіоні

Повідом-
лення про
своє
рішення
за кожним
видом
продукції;
завдання
провести
уточнену
оцінку

Повідом-
лення про
своє
рішення
за кожним
видом
продукції;
завдання
провести
уточнену
оцінку

Повідом-
лення про
своє
рішення
за кожним
видом
продукції;
завдання
провести
уточнену
оцінку

Повідом-
лення про
своє
рішення
за кожним
видом
продукції;
завдання
провести
уточнену
оцінку

-

Джерело: згруповано автором

2) у випадку невідповідності (або неповної відповідності) фактичної

організаційної структури управління певним підприємством поданим

на рис. 3.7 та у табл. 3.6 характеристикам механізму ухвалення рішення

про виробництво та реалізацію продукції здійснюється відповідні зміни у неї;

3) планово-економічний відділ підприємства на підставі обчисленої ним

повної собівартості одиниці продукції за кожним її видом (та регіоном

реалізації) порівнює її величину з прогнозною ціною та визначає попередню
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прогнозну оцінку прибутку від реалізації одиниці продукції. Якщо розмір

такого прибутку не перевищує мінімально припустиму з точки зору

рентабельності підприємства його величину, то висновок про доцільність її

виготовлення та реалізації у певному регіоні буде негативним. Якщо ж розмір

такого прибутку перевищує мінімально припустиму з точки зору рентабель-

ності підприємства його величину, то планово-економічний відділ обчислює

запас міцності показника прибутку та розподіляє його між окремими

показниками, що формують цей запас. При цьому до таких показників

слід насамперед віднести:

 показник гуртової ціни продукції;

 показник матеріальних витрат на одиницю продукції (без урахування

витрат на збут продукції);

 показник заробітної плати працівників на одиницю продукції

(без урахування витрат на збут продукції);

 показник витрат на збут на одиницю продукції.

Тоді запас міцності за кожним з таких показників можна обчислити

за формулою:

,

1
∑

=

∆= п

і

і

Рі

РПЗі
(3.6)

де Зі – прогнозний запас міцності і-того показника;

П∆ – запас міцності прибутку на одиницю певного виду продукції,

який виготовляє або планує виготовляти дане підприємство;

іР – значення і-того показника, що впливають на розмір прибутку;

п – кількість показників, що розглядаються.

4) обчисливши прогнозні запаси міцності за кожним із показників, що

впливають на розмір прибутку від реалізації продукції, планово-економічний

відділ передає ці значення відповідним структурним підрозділам, які відпо-

відають за обчислення певних показників з тим, щоб вони повторно оцінили

обґрунтованість їх обрахунку та надали висновок про рівень імовірності того,
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що прогнозні значення цих показників будуть задовольняти межі міцності.

Саме таким чином можна здійснити реалізацію принципу оберненого зв’язку

у випадку горизонтальних потоків руху інформації на підприємстві.

Що стосується руку вертикальних потоків інформації у процесі

обґрунтування та ухвалення управлінських рішень щодо розробки виробничої

програми підприємства, то з метою удосконалення їх організації нами

пропонується створення на підприємстві інституту експертних рад при

керівниках середньої та вищої ланки управління підприємством.

Такі ради доцільно створювати при кожному з заступників керівника

підприємства, що відповідають за п’ять вище перелічених напрямів діяльності,

та при керівникові підприємства. В експертні ради при заступниках керівника

підприємства включаються представники усіх підрозділів апарату управління,

що знаходяться у його підпорядкуванні, а також підрозділів, які безпосередньо

пов’язані з цими підрозділами потоками інформації.

В експертні ради при керівникові підприємства доцільно включати

представників кожної з експертної рад, що створені при його заступниках.

Тоді залежно від того, у яку групу напрямів виробництва та збуту

продукції машинобудівним підприємством у галузевому та регіональному

розрізах згідно наведеного вище групування потрапляє конкретний напрям

обирається відповідний рівень складності процедури розробки і ухвалення

управлінського рішення щодо виробництва та реалізації продукції

підприємством:

 для управлінських рішень, що розробляються та ухвалюються

за спрощеною процедурою, достатньо позитивного рішення керівника

планово-економічного відділу (але з обов’язковим використанням описаного

вище механізму оберненого зв’язку) та подальшого затвердження цього

рішення (можливо, сукупності однотипних рішень) керівником підприємства;

 для управлінських рішень, що розробляються та ухвалюються за дещо

ускладненою процедурою, окрім позитивного рішення керівника планово-

економічного відділу, необхідні також і позитивні відзиви від експертної ради
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при заступнику керівника підприємства з економіки та подальше затвердження

цього рішення керівником підприємства;

 для управлінських рішень, що розробляються та ухвалюються за

ускладненою процедурою, окрім позитивного рішення керівника планово-

економічного відділу, необхідні також і позитивні відзиви від усіх експертних

рад при заступниках керівника підприємства, а також ради при керівникові

підприємства та подальше затвердження цього рішення керівником

підприємства.

Таким чином, впровадження експертних рад при керівниках підприємства

дозволяє здійснити комбінування двох типів організаційних управління ним:

лінійно-штабної та матричної.

Слід відзначити, що у сучасних умовах розвитку економіки України

проблеми, пов’язані з постачанням та збутом продукції, стають не менш

актуальними, ніж питання організації її виробництва. У зв’язку з цим постає

необхідність формування науково обґрунтованих механізмів розробки,

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері матеріального постачання

та збуту продукції на підприємствах.

На теперішній час у літературі найбільш глибоко проаналізованими та

зведеними у дієві алгоритми є питання управління матеріальними запасами та

поставками матеріальних ресурсів на підприємствах. У той же час проблеми

управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства не

знайшли вирішення у вигляді конкретних алгоритмів та математичних моделей.

Слід відзначити, що обсяги та умови збутової діяльності підприємства

безпосередньо впливають на розмір його дебіторської заборгованості.

При цьому її величина здебільшого визначається умовами підприємств щодо

розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови суворі, менше клієнтів

підприємства купують його товари в кредит, зменшується обсяг продажу

товарів, отже, зменшується величина дебіторської заборгованості за рахунками

клієнтів. З іншого боку, якщо розрахункові умови послаблюються, з’являється

більше замовників, зростає товарооборот і сума дебіторської заборгованості
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за рахунками клієнтів. Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебітор-

ську заборгованість за рахунками клієнтів, має як переваги, так і вади: основна

перевага – це зростання обсягів продажу товарів; основна вада – необхідність

понесення підприємством додаткових фінансових витрат на утримання

на балансі рахунків дебіторів. Отже, дебіторську заборгованість підприємства

слід розглядати як об’єкт управління та оптимізації.

Очевидно, що підприємство може позбутися частини своєї дебіторської

заборгованості, запропонувавши потенційним покупцям своєї продукції певний

розмір цінової знижки за умови пришвидшення розрахунків за відвантажену

ним продукцію. Для того, щоб побудувати математичні моделі управління

дебіторською заборгованістю машинобудівного підприємства введемо такі

позначення:

П – чистий прибуток підприємства за старого рівня цін;

нП – чистий прибуток підприємства після зниження ціни на а%;

Д – поточний середньорічний розмір дебіторської заборгованості

підприємства;

нД – поточний середньорічний розмір дебіторської заборгованості

підприємства;

рО – обсяг реалізації продукції за старого рівня цін;

рнО – обсяг реалізації продукції за нового рівня цін;

фТ – фактична середня тривалість обороту дебіторської заборгованості

за старого рівня цін на продукцію;

Т∆ – зниження середньої тривалості обороту дебіторської заборгова-

ності за умови зниження цін на продукцію підприємства на а%.

Тоді отримуємо такі залежності:

120
75,0аО

ПП рн
н −= , (3.7)

де 0,75 – коефіцієнт, що враховує частку чистого прибутку у складі

прибутку до оподаткування;
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120 – параметр, що враховує оподаткування операцій з продажу

продукції підприємства податком на додану вартість;

.
ф

ф
н Т

ТТаДД
∆−

×−=
100
1

(3.8)

Відповідні показники, обраховані за формулами (3.7) та (3.8), наведено

у табл. 3.7. При цьому розглядалася можливість реінвестувати вивільнений

внаслідок такого зниження ціни розмір дебіторської заборгованості машино-

будівного підприємства під 25% річних. Як свідчать дані, які наведено

у табл. 3.7, різниця між прибутком від реінвестування вивільненого розміру

дебіторської заборгованості підприємства та зниженням величини чистого

прибутку підприємства внаслідок зменшення цін на продукцію буде

максимальною при ціновій знижці у розмірі 2,4%. За таких умов тривалість

обороту дебіторської заборгованості зменшиться на 20 днів, а розмір

дебіторської заборгованості скоротиться на 21 435 тис. грн.

Таким чином, реалізація у практиці діяльності машинобудівних

підприємств методичних підходів щодо формування механізмів розробки,

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері виробництва та збуту їх

продукції, які викладені у даному підрозділі роботи, дозволить підприємствам

підвищити ефективність своєї виробничо-господарської діяльності за рахунок

більшої формалізації та обґрунтованості процедури вироблення та реалізації

відповідних управлінських рішень.

Порядок роботи фінансово-кредитної установи над пропозицією

інвестиційних проектів включає два взаємопов’язаних етапи. На першому етапі

здійснюються якісна оцінка проекту за економічними критеріями, що включає

оцінку фінансового стану засновників проекту, оцінку сфери діяльності, в якій

реалізуються інвестиційний проект, ринкову життєздатність, обґрунтованість

попереднього плану проекту та здійснюється підготовка техніко-економічного

обґрунтування.
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Таблиця 3.7

Показники дебіторської заборгованості і прибутку промислового підприємства залежно від зменшення
середньої тривалості обороту заборгованості (у випадку зниження цін на промислову продукцію)

Значення показників за умови зниження середньої тривалості обороту дебіторської
заборгованості внаслідок зниження цін на продукцію підприємства, днівНазва показників,

одиниці виміру 5 10 15 20 25 30 35
1. Цінова знижка у % до вартості реалізованої

продукції, % 0,5 1,1 1,7 2,4 3,2 4,0 4,9
2. Величини чистого прибутку підприємства після

зниження цін на продукцію, тис. грн. 175255,9 174150,6 173045,3 171755,78 170282,04 168808,3 167150,34
3. Зниження величини чистого прибутку

підприємства внаслідок зниження цін
на продукцію, тис. грн. 921,09 2026,39 3131,70 4421,22 5894,96 7368,70 9026,66

4. Дебіторська заборгованість підприємства
за товари, роботи і послуги після зменшення
тривалості її обороту, тис. грн. 227754 222367 217028 211522 205859 200262 194525

5. Зниження дебіторської заборгованості
підприємства за товари, роботи і послуги після
зменшення тривалості її обороту, тис. грн. 5203 10590 15929 21435 27098 32695 38432

6. Ставка реінвестування вивільненого розміру
дебіторської заборгованості підприємства,
частка одиниці 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

7. Прибуток від реінвестування вивільненого
розміру дебіторської заборгованості
підприємства, тис. грн. 1300,7440 2647,5520 3982,1850 5358,8227 6774,422 8173,7874 9608,0558

8. Різниця між прибутком від реінвестування
вивільненого розміру дебіторської
заборгованості підприємства та зниженням
величини чистого прибутку підприємства
внаслідок зменшення цін на продукцію,
тис. грн. 379,66 621,16 850,49 937,60 879,46 805,09 581,40

Джерело: згруповано автором
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На другому етапі проект оцінюється за фінансовими критеріями, тобто

проводиться його якісна оцінка: реальність вартості проекту та графіку його

фінансування, обґрунтованість прогнозу експлуатаційних витрат та доходів по

проекту, економічна ефективність. На базі отримання критеріїв робиться

висновок про прийнятність проекту і ризиків, пов’язаних з його реалізацією; та

приймається фінансове рішення, яке на відміну від інвестиційного включає

спектр питань щодо організації фінансування. Результати таких рішень

виступають базою для фінансового аналізу інвестиційного проекту та

прийняття інвестиційного рішення.

Оцінка проекту за економічними критеріями розпочинається з оцінки

партнерів. Вивчаються фінансовий стан кожного з партнерів, їх досвід, стан

на ринку товарів та послуг, репутація тощо. На стадії попереднього аналізу

основними завданнями виступають виявлення зацікавленості партнерів

у реалізації проекту та визначення їх здатності виконувати комерційні та

фінансові зобов’язання. Основою кредитоспроможності позичальника виступає

надійний фінансовий стан. Наведений показник має певну структуру,

розміщення та використання коштів (як власних, так і позичкових). Він також

певним чином розподіляється та показує можливість ефективного

використання прибутку.

Окрім цього, стабільне фінансове ставище сучасного промислового

підприємства свідчить про його здатність своєчасно виконувати власні

фінансові зобов’язання (кредитоспроможність, платоспроможність), в тому

числі відсутність заборгованості по заробітній платі.

Визначення фінансового стану підприємства на основі низки показників

платоспроможності та кредитоспроможності також виступає об’єктом

економічного аналізу.

Слід відмітити, що аналіз фінансового стану повинен охоплювати

інформацію про діяльність компанії в динаміці. Отримані результати

порівнюються з середніми для такої галузі, а також з результатами основних

конкурентів. Аналіз кредитних відносин підтверджує, що кредитоспроможність
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позичальника тісно пов’язана з фінансовою стійкістю. Ґрунтовна перевірка

платоспроможності позичальника та надійності проекту передує визначенню

можливостей участі фінансово-кредитної установи в його фінансуванні.

При оцінюванні фінансових критеріїв проекту, проводиться аналіз

реальності вартості проекту та графіку його фінансування, обґрунтованості

прогнозу експлуатаційних витрат та доходів по проекту та економічної

прийнятності проекту. Фінансова оцінка базується на інформації, що отримана

та проаналізована в процесі розгляду всіх інвестиційних аспектів проекту.

Повнота і надійність інформації, коректність аналітичних методів

однаково впливають на вагомість результатів аналізу. Оцінка проекту за еконо-

мічними та фінансовими критеріями уособлює методичний підхід до аналізу

проектів переоснащення і є основною при прийнятті інвестором рішення

про участь у проекті.

Для фінансової оцінки проекту в динаміці використовується концепція

дисконтування очікуваних чистих потоків грошових коштів. Окремого

значення чистий потік грошових коштів набуває в початкові періоди реалізації

проекту, коли починають здійснюватися інвестиції. Притік грошових коштів

почнеться у певний період, коли виручка від реалізації продукції перевищує усі

витрати за проектом.

З розрахунком чистого потоку грошових коштів безпосередньо пов’язана

загальна сума інвестицій, що складається з витрат на основні кошти (основні

активи), передвиробничих потреб та оборотних коштів. Обґрунтованість

загальної суми інвестицій визначає реальність вартості проекту та графіку його

фінансування.

Головним завданням прогнозу експлуатаційних витрат та доходів

по проекту є перевірка синхронності надходження та витрачання грошових

коштів, тобто перевірка майбутньої ліквідності підприємства. В умовах ринку

це найсерйозніша проблема, оскільки велика прострочена заборгованість є

передумовою до банкрутства.
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Після проведення фінансового аналізу результатом якого буде позитивне

рішення щодо реалізації проекту, здійснюються такі розрахунки, що

дозволяють визначити можливість організації фінансування:

 визначаються внески учасників проекту в статутний капітал та

обґрунтовуються розміри статутного капіталу та оборотного капіталу;

 обчислюється потреба у зовнішніх джерелах фінансування;

 головний кредитор доопрацьовує інвестиційний проект та економічну

частину техніко-економічного обґрунтування, розробляє оптимальну організа-

ційну та фінансову схему реалізації проекту та після узгодження з ініціатором

проекту здійснює пошук інвесторів та забезпечує комплекс відповідних

інвестиційних та страхових угод, якщо це обумовлено. За домовленістю

з ініціатором проекту участь кредитора може бути обмежена наданням будь-

якої з наведених нижче послуг: оцінкою проекту, фінансовим консультуванням,

розробкою фінансової схеми реалізації проекту;

 здійснюються розрахунки використання та погашення кредиту

з врахуванням домовленостей з іншими фінансово-кредитними інституціями,

умов кредитування тощо;

 складається результуюча таблиця грошового потоку з врахуванням

фінансування та фондів, які залишаються в розпорядженні засновників проекту

та на які може покладатися стягнення заборгованості;

 розраховуються показники покриття заборгованості надходження

коштів від проекту;

 розраховуються показники покриття заборгованості за різних

несприятливих умов;

 обчислюються показники економічної прийнятності проекту.

Економічна прийнятність проекту визначається фінансово-кредитними

установами на основі коефіцієнтів-критеріїв мінімізації кредитного ризику.

Світова практика показує, що коефіцієнт K1 “борг/власний капітал” має

відповідати щонайменше 70:30, тобто відношення заборгованості позичальника

до свого власного капіталу не повинно перевищувати 2,33:
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( ) ,1 E
DLK += (3.9)

де L – зобов’язання позичальника, грн.;

D – борг за кредитом, грн.;

E – власний капітал, грн.

Другий коефіцієнт К2 – коефіцієнт обслуговування боргу, який означає

відношення чистого прибутку позичальника за кожний фінансовий рік під час

періоду надання фінансування до сукупної суми виплат боргу. До чистого

прибутку включається прибуток після оподаткування, амортизація та витрати

на сплату відсотків. Коефіцієнт обслуговування боргу має бути не нижчим,

ніж 1,3. Такий коефіцієнт розраховується як:

( )
( ) ,2 ID

AIPatK
+

++= (3.10)

де Pat – прибуток після оподаткування, грн.;

I – відсоткові платежі, грн.;

D – частина боргу, що погашається (грн.);

A – амортизаційні відрахування, грн.

Зазначені критерії аналізуються на етапі затвердження схеми

фінансування проекту, після чого підписуються всі заплановані угоди

про надання коштів для фінансування проекту.

Таким чином, фінансова оцінка представляє собою складну процедуру,

що підсумовує результат техніко-економічного обґрунтування проекту з метою

організації фінансування проекту. Вона базується на обробці та аналізі маси

даних, підготовлених у процесі техніко-економічного обґрунтування, що,

у свою чергу, підтверджує необхідність виділення в механізмі ПФ

інформаційної стадії, де будуть проходити оцінка та відбір проектів.

Такий підхід відбиває тенденції розвитку ринку ПФ. Так, англійські

банки зазвичай беруть участь у ПФ виступаючи лише як консультанти

на початковій фазі проекту, не інвестуючи кошти та, тим самим, зменшуючи їх

рівень проектних ризиків. Це стало однією з послуг, що надають банки,
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які спочатку проводять аналіз проекту, а потім доводять його до рівня, що

дозволяє здійснювати кредитування. Розроблений першокласним банком такий

проект розглядається кредиторами як додаткова гарантія життєздатності

проекту [166].

Оцінка вартості капіталу для інвестування є достатньо складною і

включає як перший етап – поелементну оцінку вартості капіталу з різних

визначених джерел фінансування, так і другий – вибір оптимального варіанта

за допомогою показника WACC (середньозваженої вартості капіталу фірми),

і третій – подібну WACC оцінку ризиків для кореляції коефіцієнта

дисконтування [166].

Вартість капіталу за методикою WACC визначається за формулою:

,iiSCWACC = (3.11)

де Сі – вартість виду капіталу в інвестиційному портфелі підприємства, грн.;

Si – частка цього виду капіталу в загальному обсязі капіталу

для фінансування проекту.

Подібним чином розрахований показник WACC може бути використаним

інвестиційних розрахунках як норма дохідності інвестицій. В подальшому він

коригується на показники норми дохідності (інтересів), який закладається

у розрахунки власне інвестором, а також уточнюється з погляду впливу

інфляційного чинника.

Інфляційний чинник, як правило, розраховується за допомогою формули

Фішера:

,RIIRr ++= (3.12)

де r – номінальна дохідність проекту, десятковий дріб;

R – реальна дохідність проекту, десятковий дріб;

I – річний темп інфляції, десятковий дріб;

У моделях чистої теперішньої вартості та індексу прибутковості перед-

бачається, що грошові надходження проекту реінвестують за необхідною

ставкою прибутковості фірми.
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Чиста теперішня вартість – це різниця між оціночною величиною

грошових потоків фірми у майбутньому та вартістю початкових інвестицій:

( ) ( )∑ ∑
= = +
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де It – грошові інвестиційні потоки у період І;

CFt – грошовий потік у період t

r – необхідна ставка прибутковості інвестицій, %;

t – період часу, років;

n – тривалість інвестиційного проекту, років.

Якщо маємо справу з початковими інвестиціями, які внесено на початку

існування проекту єдиним пулом, то формула перетворюється на похідну:
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Кінцева вартість проекту – це вартість, яка акумулюватиметься до кінця

періоду функціонування проекту, якщо його грошові надходження були

реінвестовані у проект:
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−+
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STV ,

1
(3.15)

де St – грошові надходження проекту в кінці періоду t, грн.;

n – тривалість проекту, років.

Ситуація спрощується, якщо проект економічно обґрунтований. В цьому

випадку врахування витрат за проектом не ускладнюється. Методика, що

використовується для контролю, приблизно така ж, як і при аналізі виконання

бюджету, тобто скорегованого на фактичний обсяг отриманого результату та

аналіз відхилень.

Практична реалізація інноваційно-інвестиційних проектів залежить від

забезпечення фінансовими ресурсами, проблема залучення яких у діяльність

конкретного підприємства залишається невирішеною. Реальна спроможність

підприємства використовувати власні та залучати додаткові фінансові ресурси
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має базуватися на прибуткових його результатах та відповідного стійкого

фінансового стану [147]. В умовах становлення інноваційної моделі розвитку

економіки орієнтація технічного й організаційного розвитку промислового

підприємства на кінцеві результати діяльності є одним з найбільш важливих

завдань управління. Впровадження інновацій можна назвати необхідною

умовою розвитку виробництва, підвищення якості продукції та зростання

виробничих можливостей підприємства. Тому постійне покращення якості

з використанням інноваційних технологій повинно стати пріоритетним

напрямом розвитку сучасних промислових підприємств.

Розвиток інноваційної бази підприємства здійснюється завдяки модер-

нізації устаткування, технічному оновленню, реконструкції і розширенню,

новому будівництву. Після проведеної діагностики та оцінки поточного рівня

розвитку техніко-технологічної бази підприємства можна робити обґрунтова-

ний вибір конкретного напряму його інноваційного розвитку.

Відмінна особливість техніко-технологічного переоснащення промисло-

вого підприємства полягає в тому, що, окрім усього іншого, при даній формі

відтворення основних виробничих фондів оновлюється лише їх активна

частина. У процесі техніко-технологічного переоснащення можливе часткове

перелаштування побутових, складських і виробничих приміщень.

Програма техніко-технологічного переоснащення виробництва на

підприємстві – це синтез певних рішень. До неї включають всі нововведення

(новації) за їх видами на всіх етапах нововведень із зазначенням виконавців цих

змін. Ця програма є системною процедурою визначення підходів щодо таких

питань, як освоєння нової продукції, оновлення парку основних фондів,

техніко-технологічних, конструкторських, організаційних та інших змін.

ПАТ “Одеський завод поршневих кілець” є спеціалізованим підпри-

ємством із проектування, розробки та виробництва поршневих кілець до

двигунів внутрішнього згоряння автомобільної, тракторної та комбайнової

техніки. Підприємство почало свою виробничу діяльність у 1925 як невелике

авторемонтне підприємство, а в 1947 воно було переформоване на випуск
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поршневих кілець. Сьогодні ПАТ “Одеський завод поршневих кілець” може

запропонувати більше 110 комплектів кілець різної конструкції, діаметром

від 62 до 130 мм, як комплектуючих для ремонту техніки, з метою її

ефективної експлуатації. Фахівцями заводу спільно з ученими Інституту чорної

металургії Національної Академії Наук України, освоєно виробництво верхніх

компресійних і маслоз’ємних кілець із спеціального профільного сталевого

прокату, що дозволило, зрештою, створити конкурентноспроможну продукцію

відомим світовим виробникам аналогічної продукції.

ПАТ “Одеський завод поршневых кілець” є єдиним спеціалізованим

підприємством із виробництва поршневих кілець в Україні, на якому

виконується повний технологічний цикл виробництва, починаючи з отримання

заготовок і закінчуючи маркіруванням і упаковкою. Завод є постачальником

продукції на такі крупні конвеєри з виробництва тракторів, автомобілів та іншої

техніки України, а також таких країн як Угорщина, Болгарія, Румунія, Індія,

В’єтнам та ін. У даний час практично всі верхні компресійні кільця

виготовляються із спеціального сталевого прокату.

Завод намагається йти в ногу з часом. Постійно розширюється та

оновлюється номенклатура продукції, що випускається. Вся продукція заводу

сертифікована. Комплекти поршневих кілець виробництва ПАТ “Одеський

завод поршневих кілець” легко розпізнаються, оскільки піддаються лазерному

клеймуванню логотипом і знаком “ОЗПК”.

Сьогодні ПАТ “ОЗПК” виробляє понад 50 типорозмірів і конструкцій

поршневих кілець діаметром від 72 до 130 мм. Основна продукція, яку

виробляє ПАТ “ОЗПК” це поршневі кільця для двигунів тракторів (“Бєларусь”,

“ЮМЗ”, “Т-40”, “Кіровець”, ДТ-75, Т-150, МТЗ-8С/100), комбайнів “Нива”,

Дон-1200, Дон-1500, а також автомобілям (“КАМАЗ” і “ГАЗ”), двигунам

ЯМЗ 236 у 238.

Матеріали, які використовуються і в основному виробництві – сталева

стрічка, чавун, хромовий ангідрид, абразиви. Сталева стрічка виробляється на

дочірньому підприємстві “ОЗПК Дніпро” (м. Дніпро). Сировиною для
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виробництва сталевої стрічки є дріт, вироблена на ТОВ “Стальканат-Сілур”.

Для вироблення сталевої стрічки дріт транспортується в Дніпропетровськ,

сталеву стрічку транспортують. Чавун використовуваний для виробництва

поршневих кілець, виробляють в Україні (м. Запоріжжя).

Хромовий ангідрид постачається ТОВ “Макрохім” (м. Київ). Абразивні

матеріали виготовляються ЗАТ “Запорізький абразивний комбінат”. Таким чином,

матеріали які використовуються у виробництві, є доступними і виробляються в

Україні. Протягом звітного періоду відбулись зміни цін на матеріали.

Спостерігається динаміка росту цін. Таким чином ціна сталевої стрічки виросла

на 11%, чавуна – на 20%, хромового ангідриду на 1%, абразивів – на 30%.

Зважаючи на достатньо високий попит на продукцію підприємства ПАТ

“Одеський завод поршневих кілець” та його обмежені виробничі потужності,

власниками підприємства було прийняте рішення про проведення техніко-

технологічного переоснащення виробничого цеху підприємства. Інвестиційним

проектом техніко-технологічного переоснащення передбачається, що вироб-

ництво не зупинятиметься; нове технологічне устаткування буде встановлено

на вільних виробничих площах, а старе устаткування виведене з експлуатації

одразу після введення нового.

Реалізація проекту (крім збільшення обсягів виробництва) дозволить

підвищити конкурентоспроможність продукції і, відповідно, ціни на неї. Перед-

бачається, що обсяг виробництва збільшуватиметься щороку у зв’язку

зі зростаючим попитом на продукцію підприємства, а ціна кінцевої продукції,

норми витрати матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, їхні закупівельні

ціни і чисельність персоналу зміняться лише одного разу при переході

зі старого устаткування на нове. Термін, протягом якого відбуватиметься

зростання обсягу виробництва 5 років. Цей термін (зі значною мірою

умовності) можна прийняти за термін (строк) реалізації проекту.

Реалізація запропонованого проекту потребує придбання, транспорту-

вання і монтажу нового технологічного устаткування і, відповідно, інвестицій

в основні фонди. Засвоєння інвестицій в основні фонди відбуватиметься
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протягом звітного року, який прийнято за нульовий рік реалізації проекту.

Це означає, що всі необхідні роботи із заміни старого устаткування на нове

будуть проведені у звітному (нульовому) році. Проектом техніко-техно-

логічного переоснащення передбачено, що нове устаткування буде введене

в експлуатацію (а старе устаткування, відповідно, виведене з експлуатації)

з 1 січня першого року реалізації інвестиційного проекту. Виведене

з експлуатації старе устаткування буде реалізоване іншому підприємству

за залишковою вартістю.

Збільшення обсягів виробництва, зростання закупівельних цін на мате-

ріальні і паливно-енергетичні ресурси, а також зміна норм витрати цих ресурсів

призводять до зміни потреби в обігових коштах. Оскільки обсяги виробництва

щорічно зростатимуть, відповідно зростатиме і потреба в сировині, матеріалах,

напівфабрикатах, паливі та інших складових товарно-матеріальних запасів (ТМЗ).

Тому, необхідно розрахувати обсяг інвестицій на поповнення ТМЗ у кожному році

реалізації проекту. Проектом передбачено, що інвестування у поповнення ТМЗ

(тобто закупівля додаткових обсягів сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо)

починається з першого року реалізації проекту. Вихідна інформація для визна-

чення обсягу капіталовкладень наведена у табл. 3.8 і табл. 3.9. При цьому обсяг

капіталовкладень в основні фонди (КОФ) обчислюється так:

,здеммтрустОФ ФККККK −+++= (3.16)
де Куст – вартість нового устаткування, тис. грн.;

Ктр – витрати на транспортування устаткування, тис. грн.;

Км – витрати на монтаж нового устаткування, тис. грн.;

Кдем – витрати на демонтаж старого устаткування, тис. грн.;

Фз – залишкова вартість устаткування, що демонтується і надалі

реалізується, тис. грн.
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Таблиця 3.8

Техніко-економічні показники роботи виробничого цеху промислового підприємства
(у звітному періоді)

Показники Значення
1. Обсяг виробництва продукції в натуральному вимірі, тис. шт. 115,90
2. Ціна одиниці продукції (без ПДВ), грн. 60,00
3. Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ), тис. грн. 6954,00
4. Витрати на виробництво та збут продукції, тис. грн. 6004,00

у тому числі:
4.1. Вартість сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, тис. грн. 3167,08
4.2. Вартість допоміжних матеріалів, тис. грн. 97,82
4.3. Витрати на паливо технологічне, тис. грн. 317,93
4.4. Енерговитрати, тис. грн. 244,56
4.5. Основна заробітна плата виробничого персоналу (з нарахуваннями), тис. грн. 146,74
4.6. Амортизація основних фондів, тис. грн. 391,30
4.7. Загальновиробничі витрати цеху, тис. грн. 513,58
4.8. Загальногосподарські витрати, тис. грн. 770,37
4.9. Витрати на збут (комерційні витрати), тис. грн. 354,62
5. Повна собівартість 1 од. реалізованої продукції, грн. 51,75
6. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 950,00
7. Середньорічна вартість ОФ, тис. грн. 5802,00
8. Середньорічні залишки обігових коштів, тис. грн. 9664,50

зокрема товарно-матеріальні запаси: 1729,00
8.1. Сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати тис. грн. 1464,56
8.2. Допоміжні матеріали тис. грн. 67,80
8.3. Паливо тис. грн. 176,29
8.4. Запасні частини для ремонтів тис. грн. 20,34
9. Чисельність персоналу, осіб 95,00

Джерело: згруповано за даними [222]
Таблиця 3.9

Вхідна інформація щодо проекту технічного переозброєння промислового підприємства

Показники Значення
Вартість нового устаткування, тис. грн. 1500
Витрати на транспортування нового устаткування, у % від його вартості 8
Витрати на монтаж нового устаткування, у % від його вартості з доставкою 9
Первісна вартість устаткування, що виводиться з експлуатації, тис. грн. 120
Залишкова вартість устаткування, що виводиться з експлуатації, тис. грн. 40
Витрати на демонтаж старого устаткування, у % від його залишкової вартості 7
Норма амортизації для устаткування, що виводиться з експлуатації, % 16
Зміна обсягу виробництва, % щороку 4
Зміна ціни 1 од. продукції, % 7
Зміна норм витрати матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, % 2
Зміна закупівельних цін на матеріальні і паливно-енергетичні ресурси, % 2
Зміна чисельності персоналу, % -2

Джерело: згруповано за даними [222]
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Обсяг інвестицій на поповнення ТМЗ (Ктмз) визначається сумарно

за складовими ТМЗ:

,....... чзпмднмсТМЗ ККККK +++= (3.17)

де Кс.м.н. – інвестиції на поповнення запасів сировини, основних

матеріалів, покупних напівфабрикатів, тис. грн.;

Кд.м. – інвестиції на поповнення запасів допоміжних матеріалів, тис. грн.;

Кп – інвестиції на поповнення запасів палива, тис. грн.;

Кз.ч. – інвестиції на поповнення запасів запасних частин для ремонту,

тис. грн.

Обсяг інвестицій на поповнення запасів сировини, основних матеріалів,

покупних напівфабрикатів у першому році реалізації проекту обчислюється

за формулою:

( ),1........0
.

1
..

1
.. −= цнv

зв
нмснмс kkkK (3.18)

де зв
нмс ..0 – запаси сировини, основних матеріалів, покупних напів-

фабрикатів у звітному році, тис. грн.;
1
vk – коефіцієнт (індекс) зміни обсягу виробництва продукції

у першому році реалізації проекту;

kн – коефіцієнт зміни норм витрати матеріальних і паливно-

енергетичних ресурсів;

kц – коефіцієнт зміни цін закупівлі цих ресурсів.

Відповідно, що

грн., тис.,121201
100

2100
100

2100
100

410056,14641
.. =










 −+⋅





 +⋅










 +⋅=нмсK

а натомість 1
..0 нмс  = 1464,56+120,12 = 1584,68 тис. грн.

У другому та наступних роках реалізації проекту обсяг інвестицій на

поповнення запасів сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів

визначається так:

( ),10 .
21

..
2

.. −⋅= vнмснмс kK (3.19)

( ),10 .
32

..
3

.. −⋅= vнмснмс kK (3.20)
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де 1
..0 нмс – запаси сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів

у першому році реалізації проекту, тис. грн.
32 , vv kk – коефіцієнти зміни обсягу виробництва у другому, третьому і

подальших роках реалізації проекту.

грн., тис.,39631
100

410068,15842
.. =





 −+⋅=нмсK

( ) грн., тис.,92651
100

410039,6368,15843
.. =





 −+⋅+=нмсK

4
.. нмсK =(63,39+65,92+1584,68)(1,04-1) = 68,56 тис. грн.,

5
.. нмсK =(63,39+65,92+68,56+1584,68)(1,04-1) = 71,30 тис. грн.

Аналогічним чином розраховується обсяг інвестицій на поповнення

запасів допоміжних матеріалів (Кд.м.) і палива (Кп)

грн., тис.,46141
100

2100
100

2100
100

410029,1761 =










 −+⋅





 +⋅










 +⋅=пK

10п =176,29+14,46 = 190,75 тис. грн.,

грн., тис.,6371
100

410075,1902 =




 −+⋅=пK

( ) грн., тис.,9471
100

410063,775,1903 =




 −+⋅+=пK

4
пK =(7,63+7,94+190,75)(1,04-1) = 8,25 тис. грн.,
5
пK =(7,63+7,94+8,25+190,75)(1,04-1) = 8,58 тис. грн.

Обсяг інвестицій на поповнення запасів запчастин для ремонтів у зв’язку

зі збільшенням вартості основних фондів розраховується тільки у першому році

реалізації проекту:

( ),10
... −= оф

зв
чзчз kK (3.21)

де зв
чз.0 – обігові кошти у запасних частинах у звітному році, тис. грн.;

kоф – коефіцієнт збільшення вартості основних фондів за проектом.

чзK . =20,34·(1,3043-1) = 6,189 тис. грн.
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( ),10
... −⋅= оф

зв
чзчз kK (3.22)

де ОФ – середньорічна вартість основних фондів у звітному році,

тис. грн.

,3043,1
5802

100

91500
100

81500

100
8150015005802

=




















































 ⋅




 +⋅

+⋅++

=ОФK

Результати проведених розрахунків представимо у табл. 3.10.
Таблиця 3.10

Розрахунок обсягу інвестицій промислового підприємства
на поповнення запасів ТМЗ, тис. грн.

Показник 1 2 3 4 5
Інвестиції на поповнення
запасів сировини, основних
матеріалів, покупних
напівфабрикатів 120,130 63,39 65,92 68,56 71,30
Інвестиції на поповнення
запасів допоміжних матеріалів 5,560 2,93 3,05 3,17 3,30
Інвестиції на поповнення
запасів палива 14,460 7,63 7,94 8,25 8,58
Інвестиції на поповнення
запасів запчастин для ремонтів 6,189 – – – –
Загалом 146,339 73,95 76,91 79,98 83,18

Джерело: згруповано автором

Загальний обсяг інвестицій у нульовий рік реалізації проекту (К0)

дорівнює обсягу капіталовкладень в основні фонди ( ОФK ). Загальний обсяг

капіталовкладень у першому, другому і наступних роках реалізації

проекту (К1, К2, ...Кn) дорівнює обсягу інвестицій на поповнення ТМЗ

( 1
ТМЗK , 2

ТМЗK ,. 3
ТМЗK ).

Результати розрахунку обсягу необхідних інвестицій представимо

у вигляді табл. 3.11.
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Таблиця 3.11

Розрахунок обсягу інвестицій промислового підприємства, тис. грн.

Показник 0 1 2 3 4 5
Інвестиції
в основні фонди 1728,6 – – – – –
Інвестиції на
поповнення ТМЗ – 146,339 73,95 76,91 79,98 83,18
Загальний обсяг
інвестицій 1728,6 146,339 73,95 76,91 79,98 83,18

Джерело: згруповано автором

Проектом технічного оновлення передбачено, що джерелами

фінансування інвестиційного проекту є кошти, запозичені через механізм

проектного фінансування. Передбачається, що загальний обсяг інвестицій

в основні фонди складає 1728,6 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції (виручка від реалізації) визначається

за роками реалізації проекту з урахуванням зміни обсягу виробництва

продукції в натуральному вимірі і зміни цін на неї. Розрахунок обсягу

реалізованої продукції (виручка від реалізації) за роками реалізації проекту

представимо в табл. 3.12.
Таблиця 3.12

Обсяг реалізованої промислової продукції (виручка від реалізації)
за роками реалізації проекту

Роки 1 2 3 4 5
Обсяг виробництва
продукції в натуральному
вимірі, тис. шт. 120,54 125,36 130,37 135,59 141,01
Ціна одиниці продукції
(без ПДВ), грн. 64,20 68,69 73,50 78,65 84,15
Обсяг реалізованої
продукції (без ПДВ),
тис. грн. 7738,41 8611,30 9582,66 10663,58 11866,44

Джерело: згруповано автором

Витрати на сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати

у першому році реалізації проекту визначаються з урахуванням зміни обсягу

виробництва, норм витрати і цін закупівлі цих ресурсів:

( ),........
.

1
..

1
.. цнv

зв
нмснмс kkkBB ⋅= (3.23)
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де зв
нмсB .. – вартість сировини, основних матеріалів і покупних напів-

фабрикатів у звітному році, тис. грн.

У другому і наступних роках реалізації проекту ці витрати визначаються

тільки з урахуванням зміни обсягу виробництва:

.21
..

2
.. vнмснмс kBB ⋅= (3.24)

Витрати на допоміжні матеріали у перший рік реалізації проекту

визначаються аналогічно:

( ),........
.

1
.

1
.. цнv

зв
мдмд kkkBB ⋅= (3.25)

де зв
мдB .. – вартість допоміжних матеріалів у звітному році, тис. грн.

У другому і наступних роках реалізації проекту:

.21
.

2
.. vмдмд kBB ⋅= (3.26)

Втім, варто зауважити, що на практиці стаття “Допоміжні матеріали” не є

стовідсотково змінною статтею витрат.

Витрати на паливо (а також енергію) у перший рік визначаються так:

( )[ ] ,.......1 1
)()(

1
)( цнv

зв
ЕП

зв
ЕПЕП kkkBBB ⋅−+⋅=  (3.27)

де зв
EPB )( – витрати на паливо (енергію) у звітному році, тис. грн.

У другому і наступному роках:

( ) ( )( ) ,1 2112
)( vЕПЕПЕП kBBB  −+⋅= (3.28)

( ) ( )( ) ,1 3223
)( vЕПЕПЕП kBBB  −+⋅= (3.29)

де  – частка умовно-постійних витрат (далі – УПВ) за відповідними

статтями собівартості.

Частку УПВ за статтею “Паливо” можна прийняти на рівні 40%,

“Енергія” – 20%.

Витрати на основну заробітну плату виробничого персоналу у першому

році реалізації проекту обчислюються з урахуванням скорочення чисельності

персоналу і зміни обсягу виробництва:

( ) ,1 11
vч

ЗВ
ч

ЗВ kkЗПkЗПЗП ⋅−+⋅⋅=  (3.30)
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де ЗПзв

–
витрати на основну заробітну плату виробничого персоналу

(з нарахуваннями) у звітному році, тис. грн.;

kч – коефіцієнт скорочення чисельності персоналу.

Частка УПВ за цією статтею дорівнює 60%.

Оскільки, починаючи із другого року реалізації проекту, чисельність

персоналу не змінюється, то витрати за статтею “Основна заробітна плата

виробничого персоналу (з нарахуваннями)” будуть залежати тільки від зміни

обсягу виробництва. Тобто:

( ) ,1 2112
vkЗПЗПЗП ⋅−+=  (3.31)

де ЗП2 – витрати на основну заробітну плату виробничого персоналу

(з нарахуваннями) у другому році, тис. грн.

Амортизація основних фондів у першому році реалізації проекту

визначається з урахуванням зміни вартості основних фондів за рахунок

введення і виведення устаткування:

,1
виввиввввв

зв NОФNОФАА −+= (3.32)

де Азв – витрати за статтею “Амортизація основних фондів” у звітному

періоді, тис. грн.;

ОФвв – первісна вартість основних фондів, що вводяться

в експлуатацію, тис. грн.:

,мтрустВВ КККОФ ++= (3.33)

де ОФвив – первісна вартість основних фондів, що виводяться з експлуа-

тації, тис. грн.

Nвв і

Nвив

– норми амортизації для введених і виведених основних фондів,

част. од.

Амортизація введеного в експлуатацію устаткування обчислюється

методом прискореної амортизації. При використанні методів прискореної

амортизації Nвв буде змінюватися за роками реалізації проекту.

Проектом передбачено, що очікуваний строк експлуатації нововведених

основних фондів складає 10 років. Варто зауважити, що річна сума
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амортизаційних відрахувань за вже діючими основними фондами може бути

прийнята на незмінному рівні (Азв). Тому, у другому та подальших роках

реалізації проекту витрати за статтею “Амортизація основних фондів” (Аn)

розраховуються так:

,n
вввв

звn NОФАА += (3.36)

де n
ввN – розрахована норма амортизації за нововведеними основними

фондами у n-му році реалізації проекту, част. од.

Норма амортизації звичайна = 1,0
10
1 =

Прискорена норма амортизації = 2,01,02 =⋅ .

Розрахунок амортизації представимо в наступній табл. 3.13.

Як видно з розрахунків акумульована сума амортизаційних відрахувань

за 5 років інвестування проекту складе 1187,18 тис. грн., залишкова вартість

обладнання – 578,62 тис. грн.
Таблиця 3.13

Розрахунок амортизаційних відрахувань промислового підприємства

Рік
Первісна
вартість,
тис. грн.

Норма
амортизації

Щорічна
амортизація,

тис. грн.

Акумульовані
амортизаційні
відрахування,

тис. грн.

Залишкова
вартість,
тис. грн.

1 1765,8 0,2 353,1600 353,160 1412,6400
2 1765,8 0,2 282,5280 635,688 1130,1120
3 1765,8 0,2 226,0224 861,7104 904,0896
4 1765,8 0,2 180,8179 1042,528 723,2717
5 1765,8 0,2 144,6543 1187,183 578,6173
6 1765,8 0,2 115,7235 1302,906 462,8939
7 1765,8 0,2 92,57878 1395,485 370,3151
8 1765,8 0,2 74,06302 1469,548 296,2521
9 1765,8 0,2 59,25042 1528,798 237,0017
10 1765,8 0,2 237,0017 1765,800 0

Джерело: згруповано автором

Інші витрати (загальновиробничі витрати цеху, загальногосподарські

витрати і витрати на збут) обчислюються з урахуванням зміни обсягу

виробництва:
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( ) ,111 n
v

n
інш

n
інш

n
інш kBBB  −+⋅= −− (3.37)

де 1−n
іншB – інші витрати, що мали місце у році, який передував

розрахунковому, тис. грн.;

n – розрахунковий рік;
n
vk – коефіцієнт зміни обсягу виробництва у n-му році.

Частку умовно-постійних витрат за статтями інших витрат можна

прийняти на рівні 80%. Витрати на виробництво і збут продукції

розраховуються як сума витрат за окремими статтями і зводяться до кошторису

витрат. Проведемо розрахунки та зведемо дані до табл. 3.14.
Таблиця 3.14

Кошторис витрат промислового підприємства на виробництво і збут продукції, тис. грн.

Витрати за рокамиСтатті витрат 1 2 3 4 5
Сировина, основні матеріали 3426,81 3564,00 3706,34 3854,79 4008,87
Допоміжні матеріали 105,89 110,05 114,45 119,10 123,74
Паливо технологічне 338,72 346,79 355,10 363,66 372,47
Енерговитрати 262,66 270,97 279,78 288,58 297,87
Основна заробітна плата

виробничого персоналу
(з нарахуваннями) 146,01 148,45 150,90 153,34 155,79

Амортизація основних фондів 461,98 460,51 446,57 435,57 426,76
Загальновиробничі витрати цеху 517,74 521,89 526,05 530,21 534,37
Загальногосподарські витрати 776,48 782,84 788,96 795,32 801,67
Витрати на збут 357,55 360,25 363,18 366,11 369,05
Разом 6393,83 6565,76 6731,33 6906,68 7090,59

Джерело: згруповано автором

Як видно з проведених розрахунків всі складові кошторису витрат на

виробництво і збут продукції за час реалізації проекту зростуть. Загальні

витрати на виробництво і збут продукції зростуть із 6393,83 до 7090,59 тис. грн.

Визначивши прогнозний обсяг реалізованої продукції і прогнозні витрати

на виробництво і збут продукції, слід розрахувати прогнозні показники

прибутку. Прогнозний прибуток від реалізації продукції n-го року (Пn)

обчислюється як різниця між чистою виручкою від реалізації (ЧВРn) і

витратами на виробництво та збут продукції (Вn):
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.ппп ВЧВРП −= (3.38)

Окрім того, за роками реалізації проекту потрібно визначити річний

приріст прибутку, спричинений реалізацією проекту (∆Пn). Приріст прибутку

визначається як різниця між прибутком, що створений підприємством у n-му

році (Пn) і прибутком звітного року (Пзв), тобто:

.звпп ППП −=∆ (3.39)

Розрахунок прогнозних розмірів прибутку від реалізації продукції

проведемо в табл. 3.15.
Таблиця 3.15

Розрахунок прогнозних розмірів промислового підприємства
від реалізації продукції, тис. грн.

Роки 1 2 3 4 5
Обсяг реалізованої продукції
(без ПДВ) 7738,41 8611,30 9582,66 10663,58 11866,44
Витрати на виробництво і збут
продукції 6393,83 6565,76 6731,33 6906,68 7090,59
Прибуток 1344,58 2045,54 2851,33 3756,9 4775,85
Приріст прибутку відносно
базового року 394,58 1095,54 1901,33 2806,9 3825,85

Джерело: згруповано автором

Як видно з проведених розрахунків обсяг реалізованої продукції зростає.

Темп зростання обсягу реалізованої продукції випереджає темп зростання

витрат на виробництво та збут продукції, що свідчить про збільшення розміру

прибутку. Так за аналізований період прибуток зріс з 1344,58 тис. грн.

у першому році до 4775,85 тис. грн. у п’ятому році. Приріст прибутку

в п’ятому році відносно першого року становить 3825,85 тис. грн.

Важливим моментом при визначенні ефективності інвестиційного

проекту є прогноз вхідних і вихідних грошових потоків (CF) за роками

реалізації проекту. Прогноз грошових потоків здійснюється за схемою,

що наведена у табл. 3.16.
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Таблиця 3.16

Прогноз грошових потоків промислового підприємства, тис. грн.

РокиНайменування показника 0 1 2 3 4 5
I. Інвестиції
у тому числі:
в основні фонди 1728,6 0 0 0 0 0
на поповнення ТМЗ 0 146,339 73,95 76,91 79,98 83,18
II. Приріст прибутку
від реалізації продукції 0 394,58 1095,54 1901,33 2806,9 3825,85
III. Приріст податку на
прибуток (за ставкою 18 %) 0 71,02 197,20 342,24 505,24 688,65
IV. Приріст чистого прибутку
(IV = II – III) 0 323,56 898,34 1559,09 2301,66 3137,20
V. Приріст амортизації
основних фондів 0 353,16 282,53 226,02 180,82 145,65
VI. Додаткові надходження: 0
у тому числі:
залишкова вартість
устаткування 0 - - - - 57,8617
вивільнення обігових коштів 0 - - - - -
VII. Позитивний  грошовий
потік (VII= IV + V + VI) 0 676,72 1180,87 1785,11 2482,48 3340,71
VIII. Чистий грошовий потік
(VIII = VII – I) -1728,6 530,3766 1106,923 1708,201 2402,498 3257,529
Коефіцієнт дисконтування
(при 12%) 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
IX. Дисконтований грошовий
потік (IX = VIII) -1728,6 473,63 882,22 1216,24 1527,99 1847,02
накопичений дисконтований
грошовий потік -1728,6 -1254,97 -372,76 843,48 2371,47 4218,49
Дисконтований негативний
грошовий потік 1728,6 130,68 58,94 54,76 50,87 47,16
Дисконтований позитивний
грошовий потік 0 604,31 941,16 1271,00 1578,86 1894,18

Джерело: згруповано автором

Приріст амортизації основних фондів (∆Аn) обчислюється аналогічно

розрахунку приросту прибутку від реалізації продукції (∆Пn).

У розрахунках дисконтованого грошового потоку (а також показників

ефективності проекту технічного оновлення) ставку дисконту r слід обґрунтувати

самостійно, використовуючи для цього навчальну літературу і ділову інформацію.

У процесі дисконтування за теперішній час слід прийняти рік, що передує

введенню нового устаткування в експлуатацію, тобто звітний (нульовий) рік.
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Після проведених розрахунків можна зробити наступні висновки. При

ставці 12% дисконтований накопичений дисконтований за п’ять років існування

проекту становить 4218,49 тис. грн.

Окупність проектів при ставці дисконтування 12% відбувається в третій

рік існування проекту. Після проведених розрахунків можна стверджувати, що

проект повинен бути прийнятий для реалізації, і його реалізація матиме

значний позитивний вплив на розвиток підприємства.

Для оцінки економічної ефективності (доцільності) проекту технічного

оновлення підприємства можуть застосовуватися різні методичні підходи.

Перший методичний підхід базується на прогнозуванні грошових потоків

і передбачає розрахунок наступних показників:

1) чистої теперішньої вартості проекту (NPV);

2) індексу прибутковості (РІ);

3) дисконтованого періоду окупності (DРВ);

4) внутрішньої норми доходності (IRR).

Розрахунок цих показників виконується традиційним шляхом.

Проведемо розрахунки показників:

1) чиста теперішньої вартості проекту (NPV) = 4218,490 тис. грн.;

2) індекс прибутковості ( ) 72,2
959,2188
1,5947 ==РІ ;

3) дисконтований періоду окупності

( ) ( ) ( ) ;306,2
24,1216
76,372111 рокуDPB =−⋅−++=

4) внутрішня норми доходності ( ) %.100≥ІRR

За результатами проведених розрахунків першого методичного підходу

проект необхідно прийняти.

Другий методичний підхід передбачає визначення абсолютної

ефективності інвестицій, яка характеризує загальну величину очікуваного

економічного ефекту від інвестицій. Для цього розраховують два взаємо-

пов’язані статичні показники:
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1) рентабельність інвестиційного проекту (норму прибутку на вкладений

капітал, коефіцієнт ефективності капіталовкладень), %:

%,100⋅∆=
К
ЧПE (3.40)

де ∆ЧП – приріст чистого прибутку, спричинений інвестиціями, тис. грн.;

К – сума інвестицій, тис. грн.

Відповідно, що %;72,18100
6,1728

56,323 =⋅=E

1) зворотний показник – строк окупності інвестицій (Т), роки:

.1001 ⋅=
∆

=
ЕЧП

КТ (3.41)

.342,5
1872,0
1 рокиТ ==

В якості К прийнято обсяг капіталовкладень в основні фонди, а ЧП∆ –

приріст чистого прибутку у першому році реалізації інвестиційного проекту.

За другим методичним підходом рентабельність інвестиційного проекту

становить 18,72%, а термін окупності 5,432 роки.

У зв’язку з цим, із метою оцінки економічної ефективності

інвестиційного проекту доречно скористатися третім методичним підходом.

Він ґрунтується на таких принципових положеннях.

1). Термін реалізації інвестиційного проекту на практиці неможливо

точно визначити, що робить недоцільним його використання при оцінці

ефективності інвестиційних проектів.

2). У розрахунках економічної ефективності інвестицій слід враховувати

період (тривалість) інвестування – кількість років інвестування до та після

введення об’єкта в експлуатацію.

3). Ефективність інвестицій вимірюється виключно отриманим прибутком,

а не грошовим потоком, до складу якого входить амортизація. Внаслідок

врахування амортизації ефективність інвестиційних проектів штучно завищується.
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4. Для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів

зі значними обсягами капіталовкладень рекомендується розраховувати

динамічні показники ефективності – дисконтований коефіцієнт ефективності

(Е) і дисконтований строк окупності (Т) інвестицій.

Процедура розрахунку динамічних показників ефективності включає такі

етапи. На першому етапі визначається загальна сума приведених інвестицій

із урахуванням їх нарощення і дисконтування (Кпр). У загальному випадку Кпр

розраховується таким чином:

( ) ( )
( ) ,
1

1
1

1
t

n

mt
t

t
m

t

t

пр r
r

Кr
К

+
+

++
=

∑∑
== (3.42)

де Кt – сума інвестицій t-го року, тис. грн.;

r – коефіцієнт дисконтування, частка од.;

m – кількість років інвестування до введення об’єкта в експлуатацію;

n – кількість років інвестування після введення об’єкта в експлуатацію.

У розрахунках за формулою (3.42) інвестиції з нарощенням і дискон-

товані інвестиції слід приводити до року, що передує введенню об’єкта

в експлуатацію. У нашому випадку Кпр обраховується так:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
11111 5

5

4

4

3

3

2
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+

+= (3.43)

Проведемо розрахунки описані вище за першим етапом. Розрахунки

представимо в табл. 3.17.

На другому етапі прогнозовані річні прирости чистого прибутку слід

дисконтувати за таку кількість років, щоб отримана сума досягла або

перевищила приведені інвестиції, тобто:

( ) ,
11

пр

T

i
i
i К

r
ЧП ≥
+

∆∑
=

(3.44)

де і = 1, 2…Т; Т – кількість років експлуатації об’єкта до повної окупності

інвестицій (дисконтований строк окупності інвестицій);
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iЧП∆ – приріст чистого прибутку у і-му році, тис. грн.

Відповідно, що Кпр = 2188,959 тис. грн.
Таблиця 3.17

Загальна сума приведених інвестицій промислового підприємства із урахуванням їх
нарощення і дисконтування, тис. грн.

РокиНайменування показника 0 1 2 3 4 5
I. Інвестиції
у тому числі:
в основні фонди 1728,6 0 0 0 0 0
на поповнення ТМЗ 0 146,40 73,95 76,91 79,98 83,18
Дисконтований негативний
потік (12%) 1728,6 130,68 58,94 54,76 50,87 47,16

Джерело: згруповано автором

При виконанні розрахунків на цьому етапі доцільно скористатися

табл. 3.18.
Таблиця 3.18

Розрахунок дисконтованого приросту чистого прибутку промислового підприємства

Період інвестуванняНайменування показника 0 1 2 3 4 5
I. Приріст чистого прибутку

у і-му році експлуатації
об’єкта (∆ЧПі), тис. грн. 0 394,58 1095,54 1901,33 2806,9 3825,85

Коефіцієнт дисконтування 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
II. Дисконтований приріст

чистого прибутку

( ) ,
1

1






+

⋅= ir
III тис. грн.

- 352,36 873,15 1353,75 1785,19 2169,26

Джерело: згруповано автором

Тоді ∆ЧПd = 6533,70 тис. грн. що більше КПР, яке становить

2188,959 тис. грн.

На третьому етапі потрібно знайти середньозважений дисконтований

приріст чистого прибутку ( dЧП∆ ):

На заключному етапі розраховуються дисконтований коефіцієнт ефектив-

ності (Е) і дисконтований строк окупності (Т) інвестицій.
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( )i
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1
(3.45)

Дисконтований коефіцієнт ефективності обчислюється за формулою:

%,100⋅∆=
пр

d

К
ЧПE (3.46)

.597,0
959,2188
74,1306 ==E

Дисконтований строк окупності інвестицій розраховується так:

.1001 ⋅=
∆

=
ЕЧП

К
Т

d

пр (3.47)

.68,1
597,0
1 рокиТ ==

Провівши розрахунки за всіма методичними підходами видно. що проект

є прибутковим, економічно вигідним із позитивним грошовим потоком та

чистою теперішньою вартістю та прийнятним терміном окупності.

Ґрунтуючись на проведених розрахунках даний проект потрібно прийняти.

3.3. Механізми реалізації управлінських рішень щодо забезпечення
технічного розвитку промислових підприємств

Однією із основних особливостей прийняття управлінських рішень

у сфері фінансово-інвестиційної діяльності підприємств є значний рівень

невизначеності їх результатів. Серед іншого причиною цього є значний

проміжок часу реалізації таких рішень, що суттєво ускладнює здійснення

відповідних прогнозних оцінок. Отже, прийняття фінансово-інвестиційних

рішень на підприємствах у більшості випадків передбачає розгляд низки

альтернатив, кожна з яких характеризується певними сподіваними результа-

тами її реалізації. Внаслідок різних причин такі результати не є, як правило,

чітко детермінованими, тобто існує певний рівень їх невизначеності. Неповний

обсяг інформації, на основі якої приймається більшість управлінських рішень
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на підприємстві, створює суттєві проблеми у процесі їх розробки та ухвалення

щодо вибору якнайкращого управлінського рішення серед наявної множини

альтернативних рішень.

Невизначеність як брак інформації для прийняття управлінських рішень

являє собою багатогранне та багатоаспектне поняття, яке важко формалізується

та може бути диференційованим за різними видовими ознаками. Нами пропо-

нується така класифікація видів невизначеності результатів управлінських

рішень, що ухвалюються на підприємствах (рис. 3.8):

1) за причинами виникнення невизначеності:

 внутрішня, яка зумовлена можливістю точно передбачити поведінку

складових елементів виробничої системи підприємства;

 зовнішня, яка зумовлена неможливістю точно передбачити поведінку

та тенденції зовнішнього по відношенню до підприємства середовища;

2) за тривалістю існування:

 тимчасова, яка існує на даний момент часу, але може зникнути

внаслідок того, що з часом зникнуть причини цієї невизначеності;

 постійна, стосовно якої причини її існування залишаються у часі

незмінними;

3) за можливістю усунення:

 невизначеність, яку неможливо усунути;

 невизначеність, яку можна частково усунути внаслідок збору та

обробки додаткової інформації, необхідної для прийняття управлінського

рішення;

 невизначеність, яку можна повністю усунути внаслідок збору та обробки

додаткової інформації, необхідної для прийняття управлінського рішення;

4) за ступенем непередбачуваності наслідків реалізації управлінських

рішень:

 повна, коли наслідки реалізації управлінських рішень є повністю

невідомими. Такий вид невизначеності на практиці зустрічається нечасто;
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 часткова, коли існує певна часткова (обмежена) інформація

про наслідки реалізації управлінських рішень.

Рис. 3.8. Класифікація видів невизначеності результатів прийняття управлінських рішень
щодо забезпечення технічного розвитку промислових підприємств

Джерело: згруповано автором

Види невизначеностей результатів прийняття управлінських рішень
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Невпорядкована
невизначеність

Упорядкована
невизначеність2.  За тривалістю

існування

5.  За стійкістю рівня
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підприємства

Тимчасова
невизна-
ченість

Постійна
невизна-
ченість



325

325

Даний вид невизначеності, своєю чергою, поділяється на декілька класів,

а саме:

 неупорядкована невизначеність, коли сподівані результати реалізації

управлінських рішень подаються без надання інформації про можливі ситуації,

у яких може опинитися об`єкт управління. При цьому можливими є такі

інформаційні ситуації:

а) коли відомі лише межі коливання сподіваних результатів прийняття

управлінських рішень;

б) коли відомі межі коливання та математичне сподівання результатів

прийняття управлінських рішень;

в) коли відомі межі коливання функції розподілу ймовірностей

результатів прийняття управлінських рішень;

г) коли відома функція розподілу ймовірностей результатів прийняття

управлінських рішень;

 упорядкована невизначеність, коли сподівані результати прийняття

управлінських рішень за кожною з альтернатив подвоюються у чіткій

відповідності до можливих ситуацій (“станів природи”), у яких може опинитися

об’єкт управління. При цьому можливими є такі інформаційні ситуації:

а) коли відомі лише значення сподіваних результатів прийняття

управлінських рішень у ситуації, в якій може опинитися об’єкт управління;

б) коли відомі межі коливання імовірності настання кожної ситуації, в

якій може опинитися об’єкт управління;

в) коли відома імовірність настання кожної ситуації, в якій може

опинитися об’єкт управління.

5) за стійкістю рівня невизначеності у часі:

 статична, коли рівень невизначеності залишається незмінним протягом

усього періоду реалізації управлінського рішення;

 динамічна, коли рівень невизначеності змінюється протягом періоду

реалізації управлінського рішення;

6) за можливістю управління (зниження) рівнем невизначеності:
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 некерована, рівень якої у принципі неможливо знизити;

 керована, рівень якої можна знизити, а саме:

– за рахунок збору та обробки додаткової інформації, необхідної для

виявлення умов функціонування об’єкта управління та перед-

бачення тенденцій його розвитку;

– за рахунок диверсифікації рівня невизначеності, зокрема внаслідок

застосування певної комбінації управлінських рішень, які в цьому

випадку розглядаються не як альтернативи, а як взаємодоповнюючі

стратегії.

Слід відзначити, що зниження рівня невизначеності за рахунок збору та

обробки додаткової інформації, необхідної для прийняття найкращого

управлінського рішення, потребує реалізації комплексу заходів, основними

серед яких є такі:

1) пошук додаткових джерел вхідної інформації;

2) досягнення максимально можливого обсягу вхідної інформації, яку

можна отримати з усіх можливих джерел;

3) застосування найдосконаліших технологій обробки вхідної інформації

шляхом:

 використання сучасних методів прогнозування та інших еконо-

метричних методів;

 залучення найбільш досвідчених та кваліфікованих працівників та

експертів;

 використання прогресивних інформаційних систем та технологій.

Очевидно, що реалізація таких заходів, не гарантуючи повного усунення

невизначеності процесу прийняття управлінських рішень, потребує певних

витрат, пов’язаних із здійсненням цих заходів. Тому важливим є оцінка

доцільності понесення таких витрат; при цьому ця оцінка сама по собі буде

характеризуватися певним рівнем невизначеності. Основний принцип оцінки

доцільності здійснення додаткових витрат  на збір та обробку інформації для

прийняття управлінських рішень повинен полягати у тому, що такі витрати є
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доцільними, якщо викликане ними зниження рівня невизначеності дозволить

прийняти краще рішення, реалізація якого призведе до отримання додаткового

зиску, що перекриє витрати на збір та обробку додаткової інформації. Таким

чином, для реалізації цього принципу необхідно заздалегідь мати інформацію

про потрібні витрати, пов`язані із покращенням інформаційного забезпечення

процесу прийняття управлінських рішень, та сподівання зниження рівня

невизначеності цього процесу внаслідок понесення цих витрат.

Слід відзначити, що механізм прийняття певного управлінського рішення

на підприємстві повинен передбачати ідентифікацію невизначеності процесу

його прийняття за ступенем непередбачуваності наслідків реалізації

управлінського рішення та відповідно до результатів цієї ідентифікації а також

деяких інших чинників (зокрема, схильності менеджерів підприємства до

ризикових дій) обирати найкращий в даній ситуації  критерій прийняття

раціонального управлінського рішення (рис. 3.9).

Серед запропонованих на рис. 3.9 підходів до прийняття управлінських

рішень в умовах невизначеності нами пропонується принцип раціональності.

Даний принцип базується на твердженні про те, що в умовах невизначеності

намагатися побудувати механізм вибору найкращого (оптимального) рішення

серед існуючих альтернатив є неможливим внаслідок обмеженості наявної

інформації. Однак, за певних умов можна обрати альтернативу, яка може

вважатися раціональною, тобто такою, що у будь-якій ситуації, в якій може

опинитися об’єкт управління, є кращою ніж низка інших альтернатив, що

розглядалися. При цьому слід намагатися, щоб таких (гірших) альтернатив було

достатньо багато. Щоб досягати цього необхідно, щоб наявність альтернатив

суттєво перевищувала кількість ситуацій, в яких може опинитися об`єкт

управління. З цією метою потрібно розширювати множину альтернатив, зокрема

шляхом пошуку певних їх комбінацій (змішаних стратегій), та зменшувати

кількість можливих ситуацій, зокрема шляхом відкидання ситуацій з низькою

імовірністю їх настання та поєднанням ситуацій, за якими результати прийняття

управлінського рішення за усіма альтернативами суттєво не відрізняються.
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Рис. 3.9. Схема вибору найкращого підходу до прийняття управлінських рішень щодо
забезпечення технічного розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності

Джерело: згруповано автором
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Зокрема, можна показати, що у випадку, коли існую дві ситуації, в яких

може опинитися об’єкт управління, та трьох альтернатив прийняття управлін-

ського рішення, завжди знайдеться альтернатива, яка у будь-якій із цих двох

ситуацій буде кращою ніж одна із двох інших альтернатив.

Проілюструємо механізм застосування запропонованого принципу раціо-

нальності на прикладі вибору підприємством інвестиційного проекту, який

планує реалізувати (табл. 3.19). При цьому припускаємо, що обсяги потрібних

інвестицій за усіма проектами є однаковими.
Таблиця 3.19

Показники фінансового результату реалізації промисловим підприємством
інвестиційних проектів

Значення фінансового результату реалізації інвестиційного проекту,
тис. грн.

Номер
варіанту
проекту Ситуація 1 Ситуація 2 Ситуація 3 Ситуація 4 Ситуація 5

1 2 3 4 5 6
1 90 99 116 125 140
2 65 97 123 142 161
3 78 94 113 131 149
4 92 97 105 112 117
5 104 105 105 105 106
6 75 90 120 140 160
7 100 102 106 109 112
8 85 95 120 135 151
9 99 100 101 102 104
10 98 101 110 114 118
11 101 102 102 102 103
12 81 93 111 129 147

Джерело: згруповано автором

Як бачимо із даних табл. 3.19, у нашому випадку фінансові результати

із зростанням номеру ситуації, в якій може опинитися інвестиційний проект

зростають, однак це зростання для різних варіантів проекту відбувається

з різними темпами. З метою зіставлення фінансових результатів за інвести-

ційними проектами у різних ситуаціях проведемо їхнє ранжування; при цьому

проекту з більшим розміром фінансового результату у певній ситуації буде

відповідати більше рангове значення (табл. 3.20).
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Таблиця 3.20

Показники ранжування варіантів інвестиційних проектів за величиною фінансових
результатів від реалізації промисловим підприємством

Ранг варіантів проекту за величиною фінансових результатівНомер
варіанту
проекту Ситуація 1 Ситуація 2 Ситуація 3 Ситуація 4 Ситуація 5 Мінімальний

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

Джерело: згруповано автором

Якщо імовірність настання ситуацій, у яких може опинитися інвести-

ційний проект, є невідомою, то як випливає з інформації, що була наведена

у табл. 3.20, згідно із запропонованим принципом раціональності вибору

варіанту управлінських рішень, раціональними варіантами реалізації

інвестиційного проекту у даному випадку будуть варіанти №1 та №10 (за яких

мінімальне значення рангового показника є максимальним). При цьому, якщо ці

два варіанти зіставити між собою, використовуючи принцип міні максималь-

ного вибору теорії стратегічних ігор, то найкращим з них виявиться варіант

№10, за яким мінімальна величина фінансового результату є більшою. Отже,

раціональним варіантом управлінського рішення згідно запропонованого

підходу у даному випадку є варіант №10.

Припустимо тепер, що відомою є імовірність настання кожної ситуації,

яка розглядається, що становить: для ситуації 1-0,05; для ситуації 2-0,15; для

ситуації 3-0,4; для ситуації 4-0,25; для ситуації 5-0,15. Тоді дані, які наведено

у табл. 3.20 (остання графа), можна інтерпретувати як мінімально можливий

ранг кожного варіанту проекту із імовірністю 1. Однак, можна визначити також

і мінімально можливий ранг кожного варіанту проекту за умови, що імовірність
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його фактичного отримання буде меншою одиниці. У цьому випадку величина

мінімально можливого рангу буде поступово зростати для кожного варіанту

(за рахунок виключення з розгляду рангів із меншими значеннями), однак буде

одночасно зменшуватися імовірність отримання такого рангового значення

(за рахунок поступового зменшення кількості ситуацій, що розглядаються).

Відповідні розрахунки для прикладу, що розглядається, наведені у табл. 3.21.

Як свідчать її дані, у випадку, якщо використовувати імовірність 0,8 чи нижче,

то найкращим варіантом проекту буде варіант №2.
Таблиця 3.21

Показники мінімально можливих рангових значень фінансових результатів реалізації
промисловим підприємством інвестиційних проектів за їх варіантами

та імовірності отримання результатів

Рангові значення у порядку зниження імовірності
Мінімальний

ранг
при п’яти
ситуаціях

Мінімальний
ранг

при чотирьох
ситуаціях

Мінімальний
ранг

при трьох
ситуаціях

Мінімальний
ранг

при двох
ситуаціях

Мінімальний
ранг

при одній
ситуації

Номер
варіанту
проекту

ранг
імо-
вір-

ність
ранг

імо-
вір-

ність
ранг

імо-
вір-

ність
ранг

імо-
вір-

ність
ранг

імо-
вір-

ність
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 6 1,0 7 0,95 7 0,80 7 0,45 9 0,40
2 1 1,0 6 0,95 12 0,80 12 0,65 12 0,40
3 3 1,0 3 0,95 8 0,80 9 0,40 9 0,25
4 4 1,0 5 0,60 5 0,45 5 0,20 7 0,05
5 3 1,0 3 0,95 3 0,80 12 0,20 12 0,15
6 1 1,0 2 0,85 11 0,80 11 0,65 11 0,40
7 4 1,0 4 0,95 5 0,60 10 0,20 11 0,15
8 4 1,0 5 0,85 10 0,80 10 0,65 10 0,40
9 1 1,0 2 0,60 2 0,45 8 0,20 9 0,05
10 6 1,0 6 0,85 6 0,70 8 0,20 9 0,15
11 1 1,0 1 0,85 2 0,70 10 0,20 11 0,05
12 2 1,0 4 0,85 7 0,70 8 0,40 8 0,25

Макси-
мальний

ранг 6 1,0 7 0,95 12 0,80 12 0,65 12 0,40

Джерело: згруповано автором

Запропонований підхід до вибору раціонального управлінського рішення

характеризується достатньою простотою обрахунків, але має той недолік, що

шкала рангових значень варіантів рішень не показує на скільки кожне рішення

у кожній ситуації є кращим (гіршим) із точки зору сподіваних результатів його
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прийняття, ніж інші рішення. Усунути цей недолік можна, якщо під раціо-

нальним рішенням розуміти таке, фінансові результати реалізації якого у будь-

якій ситуації є не меншими від середнього значення цих результатів

у відповідній ситуації, в якій може опинитися об’єкт управління.

Як випливає із даних табл. 3.19, середнє значення фінансового результату

реалізації варіантів інвестиційного проекту, що розглядається становить:

 у першій ситуації – 89 тис. грн.;

 у другій ситуації – 97,9 тис. грн.;

 у третій ситуації – 111 тис. грн.;

 у четвертій ситуації – 120,5 тис. грн.;

 у п’ятій ситуації – 130,7 тис. грн.

За даними табл. 3.19 можна побачити, що сподівана величина фінансових

результатів за варіантами проекту перевищує в усіх ситуаціях середнє значення

цих результатів для варіанту №1, тобто з цих позицій даний варіант є

найкращий.

У загальному випадку можна заперечувати такий алгоритм вибору

раціонального управлінського рішення в умовах невизначеності (рис. 3.10):

спочатку визначається множина варіантів рішення, за якими у будь-якій ситуації

величина сподіваних результатів перевищує середню за усіма варіантами їх

величину у відповідній ситуації. Якщо така множина існує (тобто вона не є

пустою), то найбільш раціональним буде те рішення з даної множини, для якого

математичне сподівання результатів того прийняття буде найбільшим. Якщо ж

у таку множину не потрапляє жоден варіант рішення, то будується нова множина

рішень, у яку включають ті варіанти управлінського рішення, за якими в усіх

ситуаціях, сумарна імовірність настання яких перевищує заздалегідь встановлену

величину, сподіваний результат у цих ситуаціях перевищує середній результат за

даною ситуацією за усіма варіантами рішення. При цьому, якщо у цю множину

потрапляє декілька рішень, то обирається те із них, для якого математичне

сподіване результатів його прийняття буде найбільшим. Зрештою, якщо і у другу

множину не потрапить жодний із варіантів управлінського рішення, то будується
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множина тих варіантів цього рішення, за якими математичне сподіване їх резуль-

татів перевищує середнє за усіма варіантами та обирається той варіант із даної

множини, для якого відношення математичного сподівання перевищення резуль-

татів його прийняття порівняно із середніми значеннями цих результатів

до математичного сподівання недоотримання результатів прийняття даного

варіанту рішення порівняно з середніми значеннями цих результатів є найбільшим.

Рис. 3.10. Вибір раціонального управлінського рішення щодо забезпечення
технічного розвитку промислових підприємств в умовах невизначеності

Джерело: згруповано автором

Створення  вихідного масиву інформації:
• результати прийняття кожного варіанту рішення у кожній ситуації;
• імовірність настання кожної ситуації

Визначення середнього результату прийняття рішення за усіма варіантами у кожній ситуації

Формування множини А варіантів рішення, за якими результати їх прийняття у кожній
ситуації перевищують середні результати за усіма варіантами

Обирають той варіант рішення за яким математичне
сподіване є найбільшим

У множині А
є елементи

Встановлення припустимого рівня імовірності перевищення результатів прийняття варіантів
рішення їх середньої величини за ситуаціями

Формування множини В варіантів рішень, за якими з припустимим рівнем імовірності
результати їх прийняття перевищують середню їх величину за ситуаціями

Обирають той варіант рішення за яким математичне
сподіване є найбільшим

У множині В
є елементи

Формування множини С варіантів рішень, за якими математичне сподівання їх результатів
перевищує середнє з усіма варіантами

Обирають той варіант з множини С, для якого відношення математичного сподівання
перевищення результатів його прийняття порівняно із середніми значеннями цих результатів
до математичного сподівання недоотримання результатів є найбільшим

Реалізація раціонального варіанту управлінського рішення



334

334

Реалізація запропонованого підходу до вибору раціонального варіанту

управлінського рішення в умовах обмеженого обсягу вхідної інформації,

необхідної для його прийняття, дозволить менеджерам підприємства

здійснювати обґрунтовані управлінські дії, які дозволять отримати достатньо

високі результати його фінансово-господарської діяльності. Зокрема, це

стосується управлінських рішень щодо вибору підприємством раціональної

структури джерел фінансування своєї інвестиційної діяльності.

Від того, наскільки правильною та обґрунтованою є стратегія

підприємства стосовно організації фінансового забезпечення інвестиційних

проектів його розвитку, залежить ефективність виробничо-господарської

діяльності даного підприємства, рівень його фінансової надійності та

платоспроможності. У зв’язку з цим постає проблема визначення критеріїв

доцільності та ефективності залучення коштів для фінансування майна

підприємства залежно від джерел їх надходження, а також розроблення науково

обґрунтованого механізму прийняття управлінських рішень щодо раціоналізації

структури джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку підприємства.

Розглянемо випадок вибору найкращого джерела фінансування певного

інвестиційного проекту розвитку підприємства з двох альтернативних джерел

коштів, а саме: коштів від емісії звичайних (простих) акцій та банківського

кредиту. Основна ідея такого вибору повинна полягати у врахуванні того факту,

що діапазон коливання величини сподіваного прибутку теперішніх акціонерів

підприємства від реалізації ними інвестиційного проекту за рахунок банківського

кредиту (або інших видів позичкових коштів) є, як правило, ширшим

від діапазону можливого коливання величини даного прибутку у випадку,

коли для реалізації проекту використовуються кошти від емісії звичайних акцій.

Припустимо, що деякий інвестиційний проект, межі коливання рівня

прибутковості інвестицій у який є відомими, фінансується виключно за рахунок

банківського кредиту. Тоді у випадку, коли нижня межа коливання сподіваного

прибутку теперішніх акціонерів після реалізації ними інвестиційного проекту

за рахунок позики є невід’ємною (за таких умов підприємству не загрожує
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банкрутство і, отже, ставка банківського процента за користування кредитом не

буде диференціюватися залежно від розміру), справедливими є такі рівняння:

п
k EKEKПП ×−×+= max

0
maxmax ; (3.47)

п
k EKEKПП ×−×+= min

0
minmin (3.48)

де kПmax , kПmin – відповідно верхня та нижня межа коливання сподіваного

прибутку теперішніх акціонерів після реалізації ними

інвестиційного проекту вартістю К за рахунок кредиту;
0
maxП , 0

minП – відповідно верхня та нижня межа коливання величини

початкового прибутку підприємства;

К – вартість реалізації проекту (потрібні інвестиції у проект);

Еmax, Emin – відповідно верхня та нижня межа коливання

прибутковості інвестицій у реалізацію проекту.

При цьому слід відзначити, що нами розглядається прибуток

підприємства  до сплати процентів за позикою та податку на прибуток.

Якщо ж даний проект фінансується виключно за рахунок емісії звичайних

акцій, то у цьому випадку справедливими будуть такі рівняння: aПmax , aПmin

( ) 




 −⋅+=

В
КKEПП a 1max

0
maxmax , (3.49)

( ) 




 −⋅+=

В
КKEПП a 1min

0
minmin , (3.50)

де aПmax , aПmin
– відповідно верхня та нижня межа коливання сподіваного

прибутку теперішніх акціонерів підприємства після

реалізації ними інвестиційного проекту вартістю К

за рахунок коштів від емісії звичайних акцій;

В – прогнозна величина ринкової вартості акцій підприємства

після реалізації запланованого інвестиційного проекту

(припускаємо, що акції підприємства купуються за їх

ринковою вартістю).
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Якщо відомими є значення математичного сподівання фінансових

результатів діяльності підприємства до та після реалізації інвестиційного

проекту то необхідною умовою доцільності залучення зовнішніх джерел

фінансування є:

 для банківського кредиту – перевищення математичного сподівання

прибутку за проектом розміру процентів за користування позикою;

 для емісії звичайних акцій – перевищення математичного сподівання

прибутку теперішніх акціонерів підприємства після здійснення емісії розміру

математичного сподівання прибутку підприємства до здійснення емісії (тобто

отримання теперішніми акціонерами певного розміру емісійної премії).

Розглянемо тепер процедуру вибору оптимального співвідношення між

двома видами джерел фінансування – коштами від емісії звичайних акцій та

банківським кредитом. Спробуємо дати формалізований опис даної процедури.

З цією метою узагальнимо вираз (3.49) на випадок часткового фінансування

проекту вартістю K  за рахунок банківського кредиту. Відповідно, що тоді

вираз (3.49) трансформується у такий:

( )( ) ( ) ,
1

11maxmax 





−−
−⋅−−+=




KB
KEKКЕПП Пmах

Оак (3.51)

де акПmax
– величина верхньої межі коливання сподіваного прибутку

теперішніх акціонерів підприємства як функція від α ;

α – питома вага коштів від емісії акцій (у даному випадку

звичайних) у структурі джерел фінансування інвестиційного

проекту вартістю К.

Таким же чином можна трансформувати вираз (3.51). Тоді цей вираз

набере такого вигляду:

( )( ) ( ) ,
1

11min
0
minmin 





−−

−⋅⋅−−+=



КB
КEKKEПП n

ak (3.52)

де akПmin – величина нижньої межі коливання сподіваного прибутку

теперішніх акціонерів підприємства як функція від α .
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Таким самим чином можна визначити величину сподіваного прибутку

теперішніх акціонерів підприємства за будь-якого розміру його сподіваного

сукупного прибутку після реалізації інвестиційного проекту у діапазоні

від ( )min
0
min KEП +  до ( )max

0
max KEП + . При цьому таке визначення доцільно

здійснювати у дискретному варіанті, поділивши даний інтервал на декілька

рівних проміжків.

Тоді задачу оптимізації структури джерел фінансування інвестиційного

проекту можна сформувати таким чином: знайти значення показника структури

джерел інвестування модернізації основного капіталу промислового

підприємства ( )10 ≤≤ , за якого досягається раціональне співвідношення

між прибутковістю підприємства із точки зору його теперішніх акціонерів та

ступенем ризику його діяльності. Інакше кажучи, обрана структура джерел

фінансування інвестиційного проекту повинна забезпечувати, з одного боку,

достатньо високий середній рівень отриманих фінансових результатів,

а з іншого – відсутність значного коливання цих результатів.

Розглянемо випадок невизначеності фінансових результатів діяльності

підприємства, тобто відсутності відомостей про функцію розподілу імовірності

прибутку підприємства до та після реалізації інвестиційного проекту. За таких

умов розв’язання поставленої задачі потребує застосування методів теорії

стратегічних ігор. При цьому з метою розв’язання задачі вибору структури

джерел капіталу  нами пропонується використовувати принцип раціональності,

який базується на твердженні про те, що в умовах невизначеності намагатися

побудувати механізм вибору найкращого (оптимального) рішення серед

існуючих альтернатив є неможливим внаслідок обмеженості наявної

інформації. Однак, за певних умов можна обрати альтернативу, яка може

вважатися раціональною, тобто такою, що у будь-якій ситуації, в якій може

опинитися об’єкт управління, вона є кращою ніж низка інших альтернатив, що

розглядалися. При цьому слід намагатися, щоб таких (гірших порівняно

з обраною) альтернатив було достатньо багато.
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Проілюструємо запропонований підхід до прийняття управлінських

рішень в умовах невизначеності на прикладі знаходження раціональної

структури зовнішніх джерел фінансування інвестиційного проекту розвитку

підприємства. Тоді послідовність вирішення цієї задачі буде містити такі етапи:

1) визначаємо кількість ситуацій, в яких цілком може опинитися

промислове підприємство, кожна з яких буде характеризуватися певною

сукупною величиною прибутку підприємства після реалізації ним

інвестиційного проекту;

2) ділимо діапазон можливого коливання сукупного прибутку підприєм-

ства на декілька рівних проміжків відповідно до обраної кількості ситуацій;

3) для кожної ситуації визначаємо сподівану величину прибутку

теперішніх акціонерів підприємства за різної величини показника структури

капіталу (частки коштів від емісії акцій або частки банківського кредиту). При

цьому такий розрахунок здійснюється аналогічно визначенню величини

верхньої та нижньої межі коливання сподіваного прибутку теперішніх

акціонерів підприємства за формулами (3.51) та (3.52);

4) для кожної ситуації обчислюємо середню за усіх можливих значень

показника структури джерел фінансування інвестиційного проекту величину

сподіваного прибутку теперішніх акціонерів підприємства;

5) для кожної ситуації та для кожного значення показника структури

капіталу обчислюємо відношення сподіваного прибутку акціонерів

підприємства до його середньої величини;

6) обираємо таке значення показника структури джерел фінансування

інвестиційного проекту, за якого за усіх ситуацій досягається максимальне

значення показників, обрахованих на п’ятому етапі розрахунків (якщо за таким

критерієм визначити раціональне значення показника структури джерел

фінансування не вдається, то обираємо те із них, за якого мінімальне значення

показників, обрахованих на п’ятому етапі за кожною ситуацією, є найбільшим).

Спробуємо тепер формалізувати запропонований підхід до раціоналізації

структури джерел фінансування інвестиційного проекту розвитку
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підприємства. При цьому для спрощення математичних виразів моделей,

що описують запропонований підхід, будемо в якості однієї зі змінних величин

розглядати частку банківського кредиту у структурі джерел фінансування проекту.

Для цього введемо такі позначення:  – частка банківського кредиту

у структурі джерел фінансування інвестиційного проекту розвитку підпри-

ємства ( ) −= 1 ; П – сукупний прибуток підприємства після реалізації ним

інвестиційного проекту. Цей показник теж являє собою змінну величину,

значення якої знаходяться в інтервалі між мінімально можливим прибутком

підприємства після реалізації проекту min
0
minmin KEПП +=  і максимально

можливим рівнем прибутку промислового підприємства після реалізації

проекту max
0
maxmax KEПП += .

Тоді для певного значення П прибуток теперішніх акціонерів

підприємства як функція від   буде визначатися за такою формулою, яка являє

певну модифікацію формул (3.51) та (3.52):
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де акП – прибуток теперішніх акціонерів підприємства як функція

від показника структури джерел фінансування  .

Для того, щоб визначити середню за різних значень показника структури

капіталу   величину прибутку акціонерів підприємства, інтегруємо вираз

(3.53) і отримуємо:
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де ( )ПП ак
сер – середня за різних значень показника структури капіталу 

величина прибутку теперішніх акціонерів підприємства

як функція від П;

ln – позначка натуральних логарифмів.
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Прирівнявши вираз (3.53) до виразу (3.54) та провівши низку

перетворень, остаточно отримуємо:

,
ln

1








−

−=

KB
BК

В
р (3.54)

де р – таке значення показника структури джерел фінансування інвести-

ційного проекту розвитку підприємства, за якого в усіх ситуаціях,

в яких може опинитися підприємство, величина прибутку його

теперішніх акціонерів дорівнює середній за можливих значень

показника структури капіталу величині прибутку теперішніх

акціонерів підприємства.

Слід відзначити, що не існує такого показника структури капіталу  ,

за якого в усіх ситуаціях відношення прибутку теперішніх акціонерів підпри-

ємства до середньої величини цього прибутку перевищувало б одиницю.

Дійсно, як показує аналіз результатів зіставлення виразів (3.53) і (3.54), якщо

0>− пВЕП , то, щоб виконувалася така умова, показник   повинен перевищу-

вати р . І, навпаки, якщо 0<− пВЕП , то значення показника   повинно бути

меншим ніж р . Отже, розрахований за формулою (3.54) показник структури

джерел фінансування інвестиційного проекту розвитку підприємства з точки

зору запропонованого вище підходу відповідає критерію раціональності:

за такого показника в усіх можливих ситуаціях, в яких може опинитися

підприємство, прибуток його теперішніх акціонерів після реалізації проекту

буде не меншим від середньої за усіх можливих значень показника структури

капіталу величині прибутку цих акціонерів (а, точніше, дорівнювати їй).

При цьому аналіз виразу (3.54) дозволяє стверджувати, що розрахований

за формулою (3.54) показник апріорі знаходиться в межах від нуля до одиниці,

тобто відповідає умові меж показника структури джерел фінансування

інвестиційного проекту.
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Очевидно, що показник структури капіталу, розрахований за формулою

(9), не можна вважати оптимальним, так як при такій постановці задачі його

вибору, коли не розглядаються імовірнісні параметри сподіваного прибутку

підприємства, наявної інформації недостатньо для проведення оптимізації

цього показника. Але, вибір фінансовими менеджерами підприємства розрахо-

ваного за формулою (3.54) значення показника структури джерел фінансування

слід вважати достатньо обґрунтованим та таким, який забезпечує достатньо

високі сподівані фінансові результати діяльності підприємства порівняно

з багатьма іншими можливими альтернативними рішеннями щодо вибору

структури джерел фінансування інвестиційного проекту. При цьому слід також

зазначити, що в реальних умовах, особливо, якщо економіка є нестабільною,

встановити імовірнісні параметри сподіваного прибутку підприємства з при-

пустимим рівнем точності досить часто є неможливим. Тому запропонований

підхід до раціоналізації структури джерел фінансування розвитку підприємства

може мати широке практичне застосування.

Вирішенню проблем із прийняттям ефективних управлінських рішень

щодо забезпечення технічного розвитку промислових підприємств сприяє

формування раціональних організаційних структур управління, наприклад

машинобудівними корпораціями. На практиці це можна досягти, розробивши

методи формування структур управління на засадах імітаційного моделювання,

а також пропозицій і рекомендацій щодо менеджменту створенням структур.

Останнім часом все більшої популярності в Україні набувають такі

методи, що можуть використовуватися для формування структур управління.

Це методи аналогій, аналітичний чи експертних процедур, організаційного

моделювання, розподілу за продукцією, структуризації цілей і завдань (поділу

за функціями) тощо. Вони мають нормативний характер, є одноманітними,

передбачають надмірну концентрацію уваги на аналогах структур. Ними не

враховуються весь спектр особливостей створення ОСУ, що пов’язані

з врахуванням корпоративних конфліктів і правильним розподілом функцій
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між учасниками корпоративних відносин, із формуванням машинобудівними

корпораціями оптимальної кількості служб і підрозділів, учасників.

Автор пропонує нижче метод побудови організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями, що загально описує етапи їх

формування, перелічує і характеризує основні кроки із забезпечення розвитку

структур управління на засадах імітаційного моделювання, компетентнісного й

системно-функціонального підходів. Приділення уваги етапам, дотримання

кроків дозволяє досягнути експертам мету і виконати завдання структур, які

задаються загальними теоріями (функцій, систем, системного аналізу, управління,

управлінських кадрів і корпоративного менеджменту), принципами корпоратив-

ного управління, галузевою теорією корпоративного менеджменту, теорією

організаційних структур управління та місіями підприємств на практиці.

Організаційна структура управління машинобудівною корпорацією – це

форма розміщення служб і підрозділів, логіка структурування яких забезпечує

кооперацію й виконання функцій учасниками корпоративних відносин, що

відводяться їм у процесах розвитку та менеджменту підприємством, з метою

покращення результатів його діяльності. Ця дефініція дозволяє її тлумачити як

функціональну структуру управління. Це структура, що досягає власну мету і

виконує свої завдання, яка бере участь у процесі формування суті корпоратив-

ного управління. Завдання ОСУ визначаються учасниками.

Формалізовано метод побудови організаційних структур управління

машинобудівними корпораціями можна представити як трансформування

множини заходів, що пов’язані з проектуванням структур управління, в методи

і методичні рекомендації, за якими проектування повинно проводитися для

виконання підприємствами основних завдань. Такий підхід відповідає виразу:

CBA →× , (3.55)

де A – кількість заходів, що пов’язані з проектуванням;

B – кількість методів і методичних рекомендацій з проектування;

C – множина завдань, які виконуються на етапах проектування.
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Припускаємо, що методи і методичні рекомендації із проектування

організаційних структур управління машинобудівними корпораціями є

оптимальними, тобто, коли Bb ∈ . Тоді:

extr
c
bb

opt
→= 1

1 , (3.56)

де
opt

b1 – оптимальні методи і методики, методичні рекомендації

з проектування;

repBb =1 – презентуючий елемент 1b  з множини складових елементів

B структури управління;

c – оптимальний вихідний параметр побудови структури.

Завдання (b), що покладаються на організаційні структури управління

машинобудівних корпорацій, відповідають меті і місіям заснування, розвитку

підприємств (p). Вони виконуються учасниками корпоративних відносин

шляхом реалізації функцій, які делегуються їм у процесі менеджменту

корпораціями, діяльності підприємств.

Можна припустити, що z є критерієм ефективності методів і методичних

рекомендацій з проектування організаційних структур управління машино-

будівними корпораціями. Ефективність виконання етапів, зв’язків і досягнення

результатів проектування, побудови й покращення структур управління

значною мірою залежить від основних принципів менеджменту підприєм-

ствами (s). Рівень економічної і соціальної ефективності також залежить від

принципів менеджменту корпораціями (табл. 3.22), особливостей середовища

діяльності (l), бюджету ресурсів, соціального і економічного ефектів синергізму

(k), результативності управління корпораціями (A), рівня виконання місії (p) і

завдань (b) підприємствами та розраховується так:

),,,,,,,,( 1 lAsEEbpGqfz = , (3.57)

де z – ефективність проектування;

G – групи чинників економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями;
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q – кількість принципів корпоративного управління;

E1 – рівень врахування p (місії) і b (завдань) методами, що застосо-

вуються в методиках і методичних рекомендаціях із проекту-

вання, та їх виконання у процесі побудови чи покращення

структур управління;

E2 – критерій оцінювання ефективності виконання завдань b ОСУ і

у наслідок цього досягнення місії p.

Таблиця 3.22

Принципи реалізації управлінських рішень щодо забезпечення технічного розвитку
промислових підприємств

Перелік директив Назви
1 2

Перша Про адаптивність, активізацію і взаємозалежність менеджменту
господарськими товариствами, що є емітентами акцій й
які відокремлюють функції стратегічного та тактичного управління,
машинобудівними корпораціями (ІКС)

Друга Про збалансування потреб учасників корпоративних відносин
в машинобудівних корпораціях

Третя Про зв’язок і гармонізацію інтересів учасників корпоративних
відносин в машинобудівних корпораціях

Четверта Про компетентнісний, процесно-структурований і системно-
функціональний підходи до управління корпораціями

П’ята Про врахування потреб учасників корпоративних відносин
в машинобудівних корпораціях

Шоста Про гармонійність, гуманність і гнучкість управління машинобудів-
ними корпораціями

Сьома Про демократичність і динамічну рівновагу управління
машинобудівними корпораціями

Восьма Про дієвість механізмів прийняття і оптимізації управлінських
рішень, що торкаються виробничо-господарської діяльності
машинобудівних корпорацій

Дев’ята Про ефективність управління машинобудівними корпораціями
Десята Про ієрархічність, консолідацію і інтеграцію управління

машинобудівними корпораціями
Одинадцята Про кваліфікаційні і професійні вимоги до членів рад директорів,

виконавчих органів, машинобудівних корпорацій
Дванадцята Про керованість машинобудівних корпорацій
Тринадцята Про консультативні ради машинобудівних корпорацій
Чотирнадцята Про оптимізацію систем, технологій і процесу розподілу функцій,

повноважень, обов’язків, відповідальності між учасниками
корпоративних відносин машинобудівних корпорацій

П’ятнадцята Про підготовку, найм і використання машинобудівними
корпораціями послуг експертів з управління
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Продовження табл. 3.22

1 2
Шістнадцята Про планування, організування, мотивування, контролювання,

регулювання і менеджмент діяльністю машинобудівних корпорацій
Сімнадцята Про пластичність і політику розвитку машинобудівних корпорацій
Вісімнадцята Про підпорядкування інтересів машинобудівних корпорацій

інтересам учасників корпоративних відносин
Дев’ятнадцята Про попередження корпоративних конфліктів в машинобудівних

корпораціях
Двадцята Про порядок володіння в машинобудівних корпораціях корпоратив-

ними цінними паперами
Двадцять перша Про порядок роботи в машинобудівних корпораціях з копіями

реєстрів акціонерів корпорацій у архівах фондового ринку і лістинг
корпоративних цінних паперів

Двадцять друга Про послідовність виконання етапів процесу управління
машинобудівними корпораціями

Двадцять третя Про гласність і прозорість інформації, управління машинобудівними
корпораціями

Двадцять четверта Про процедуру порушення позовів проти учасників корпоративних
відносин у випадках, коли їх дії, діяльність (бездіяльність) завдають
шкоди машинобудівним корпораціям

Двадцять п’ята Про роботу з ризиками у процесі управління машинобудівними
корпораціями

Двадцять шоста Про канали зв’язку між керуючими і керованими системами
машинобудівних корпорацій

Двадцять сьома Про своєчасність і повноцінність задоволення машинобудівними
корпораціями потреб учасників корпоративних відносин

Двадцять восьма Про методи управління машинобудівними корпораціями
Двадцять дев’ята Про системність, соціально-економічну спрямованість, стійкість

у корпораціях балансу потреб учасників корпоративних відносин
Тридцята Про ризикову поведінку в процесі управління машинобудівними

корпораціями
Тридцять перша Про типові механізми мотивування машинобудівними корпораціями

учасників корпоративних відносин, корпоративної культури,
моніторингу і діагностики поточного стану менеджменту діяльністю
підприємств, рейтингового оцінювання їх конкурентоспроможності

Тридцять друга Про умови і надання пільг, преференцій машинобудівним
корпораціям

Тридцять третя Про урегулювання питання використання машинобудівними корпора-
ціями корпоративних цінних паперів у процесі управління ними

Тридцять четверта Про відповідальність в машинобудівних корпораціях учасників
корпоративних відносин

Тридцять п’ята Про функції стратегічного і тактичного управління машинобудівними
корпораціями

Тридцять шоста Про цілеспрямованість управління машинобудівними корпораціями

Джерело: систематизовано автором

На відміну від існуючих, наведена описова модель кодексу корпоратив-

ного управління є поліфункціональною і універсальною. Це дозволяє машино-
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будівним корпораціям використовувати обов’язкові уніфіковані принципи

корпоративного управління.

Фактори ефективності розвитку і управління машинобудівними

корпораціями є економічними умовами діяльності підприємств, за яких

здійснюється менеджмент і формуються механізми управління, що визначає

його якість й ефективність, та за яких погіршується, не змінюється чи

покращується стан корпорацій.

Групування факторів економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями здійснюємо за кластерами (групами)

чинників – “А” і “Б”, першу з яких ділимо на підгрупи, означуємі як “Фактори

з кластерів А1... А3”. У другій групі чинників передбачаємо виділення підгрупи

факторів під назвою “Чинники з кластеру Б”. Ці поділяємо на ще менші

підгрупи факторів, які впливають на ефективність управління промисловими

корпораціями. Позначаємо їх як “Чинники груп А1.1 ...А3.1, А1.n ...А3.n, Б1.1 ...Б1...n”.

Останні агрегуємо за рисами фактори, що відповідають тому чи іншому

кластеру – (А1.1.1 ...А3.n.n, Б1.1.1 ...Б1.n.n). При цьому групування факторів плануємо

проводити і за такими ознаками, як відношення до об’єкта, за ієрархією й

природою походження.

Основні результати кластеризації чинників економічної ефективності

управління машинобудівними корпораціями подаємо далі. Групи факторів

розділяємо на зовнішні або чинники кластеру “А” і внутрішні (фактори групи

“Б”). Перші розбиваємо на мета-, макро- і мезоекономічні чи чинники кластерів

“А1”, “А2”, “А3”, другі – на мікроекономічні й фактори групи “Б1”. Своєю

чергою, кластер “А1” розділяємо на непереборні сили, глобальні і міжнародні

чинники (фактори груп “А1.1”, “А1.2” і “А1.3”); у другому випадку – на

географічні чинники або фактори кластеру “А2.1”, історично-політичні чинники

(фактори групи “А2.2”), законодавчо-нормативні чинники чи фактори кластеру

“А2.3”, ринкові чинники (фактори групи “А2.4”), ресурсно-сировинні чинники

або фактори кластеру “А2.5”, інституціональні та страхові чинники (“А2.6, А2.7”);

у третьому – на адміністративно-муніципальні фактори (чинники групи “А3.1”);
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в четвертому – на маркетингові, вартісно-майнові, організаційно-управлінські,

психологічні, соціокультурні, фінансово-економічні, інвестиційно-кредитні,

інтелектуально-креативні, науково-технічні, технологічні, техніко-економічні,

логістично-збутові фактори (чинники кластерів “Б1.1 ...Б1.13”).

Зауважимо, що у процесі групування факторів економічної ефективності

розвитку і управління машинобудівними корпораціями за відношенням до

об’єкта й природою походження, чинники здатні бути автономними та

паралельно розглядатися частинами, похідними від менших підгруп факторів та

їх кластерів, впливаючих на результативність менеджменту. Для прикладу,

чинники групи “А2.5” можуть бути елементом кластеру факторів “А2.4”,

а чинники групи “А2.7” – похідними від факторів кластеру “А2.6”. Теоретично

передостанні і останні здатні одночасно визначати, підпорядковуватись одні

одним, переплітатися, бути суміжними, виступати складовими й похідними від

чинників групи “А2.4” тощо, але виділені розглядаємо як відносно автономні.

Кластеризовані чинники економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями за рівнем ієрархії наводимо в табл. 3.23.

У результаті групування чинників економічної ефективності розвитку і

управління машинобудівними корпораціями за ієрархією отримуємо нові

кластери факторів в кількості 7 одиниць: E, De, Ei, Bp, Fe, Sec і Rf-чинники.

Вони доповнюють і розширюють перелік кластерів, що отримується при

групуванні факторів за ознаками “відношення до об’єкта” та “природою

походження” до тридцяти. Це дозволяє бачити кожен чинник у складі і

структурі відповідних кластерів факторів, зорієнтуватися в загальній кількості

й різновидах, у цілому полегшити виконання операцій з ними. Все це разом

виділяє її з-поміж існуючих варіантів групування чинників.

Важливу роль у процесі кластеризації факторів економічної ефективності

управління промисловими корпораціями відіграє врахування сутності і

структури їх груп. Теоретична цінність і практичне значення його результатів

полягає у тому, що результати порівняння сутності й структури кластерів є

підгрунтям для опису якостей та формування їх загальної характеристики.
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Таблиця 3.23

Групи факторів економічної ефективності реалізації управлінських рішень щодо
забезпечення технічного розвитку промислових підприємств

Перелік груп чинників за
Ієрархією

ланцюговою (скалярною)
Відношенням
до об’єкта і
природою нелінійною

частковою повною
1 2 3 4

А1.1 Fm-фактори* А1, А1 (А1.1) Ά1
А2,3 Gi-чинники А2, А2 (А2.3) Ά2
А2.4 M-фактори А3, А3 (А2.4) Ά3
А2.2 Hp-чинники А4, А4 (А2.2) Ά4
А2.1 Ng-фактори А5, А5 (А2.1) Ά5
– E-чинники А6 Ά6
– De-фактори А7 Ά7

Б1.1 Ma-чинники А8, А8 (Б1.1) Ά8
А2.3 Lr-фактори А9, А9 (А2.3) Ά9
А3.1 Am-чинники А10, А10 (А3.1) ά10
А2.6 I-фактори А11, А11 (А2.6) ά11
А2.7 In-чинники А12, А12 (А2.7) ά12
А2.5 Rc-фактори А13, А13 (А2.5) ά13
– Ei-чинники А14 ά14

Б1.7 Ic-фактори А15, А15 (Б1.7) ά15
Б1.9 St-чинники А16, А16 (Б1.9) ά16
Б1.2 Oe-фактори Б1, Б1 (Б1.2) ά17
Б1.3 Om-чинники Б2, Б2 (Б1.3) ά18
Б1.4 P-фактори Б3, Б3 (Б1.4) ά19
– Bp-чинники Б4 ά20

Б1.5 S-фактори Б5, Б5 (Б1.5) ά21
– Fe-чинники Б6 ά22

Б1.6 Icr-фактори Б7, Б7 (Б1.6) ά23
Б1.8 T-чинники Б8, Б8 (Б1.8) ά24
Б1.10 F-фактори Б9, Б9 (Б1.10) ά25
Б1.11 Lm-чинники Б10, Б10 (Б1.11) ά26
Б1.12 Se-фактори Б11, Б11 (Б1.12) ά27
Б1.13 It-чинники Б12, Б12 (Б1.13) ά28

– Sec-фактори Б13 ά29
– Rf-чинники ά30

*Примітка. Непереборні сили (квантові), глобально-міжнародні, ринкові, історико-політичні,
природно-географічні, етнокультурні, демографічно-економічні, маркетингові, законодавчо-
нормативні, адміністративно-муніципальні, інституціональні, страхові, ресурсно-сировинні,
інженерно-інфраструктурні, інвестиційно-кредитні, науково-технічні, організаційно-економічні,
організаційно-управлінські, психологічні, біологічно-фізіологічні, соціокультурні, інформаційно-
технічні, фінансово-економічні, інтелектуально-креативні, технологічні, техніко-економічні,
логістично-збутові, соціально-економічні, сек’юритизаційні, решта.

Джерело: згруповано автором
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Fm-фактори. Це непереборні сили, властиві для метарівня національної

суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають або будуть

мати вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і корпоративного

управління в машинобудуванні.  Сюди відносимо фактор часу і простору (t й

s-чинники).

Gi-чинники. Це глобально-міжнародні події, властиві для мега- чи квазі-

рівня національної суспільної господарської системи держави, що діяли,

впливають або будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку

і управління машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо найважливіші

події зовнішньої політики країни, найвизначніші світові події, що впливають на

державу, рівень розвитку трансрівня економіки країни (вплив інтеграційних

процесів, ситуація у прикордонних регіонах, стан транскордонного

співробітництва).

M-фактори. Це ринкові сили і події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають

чи будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо умови, що

діють на попит і пропозицію, визначають ціни, поведінку продавців й покупців

промислової продукції, кредиторів, позичальників, інтереси та спонукання

людей, колективів, які виникають під його впливом і ринкової кон’юнктури,

конкуренції, прагнення до отримання прибутку й змушують покращувати

виробництво, підвищувати ефективність.

Hp-чинники. Це історико-політичні події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають

або будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку і

управління машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо політичні

рішення, події і історичні факти, що стосуються часу й процесу зародження,

розвитку та становлення країни.

Ng-фактори. Це природно-географічні умови розвитку країни, властиві

для макрорівня національної суспільної господарської системи держави, що
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діяли, впливають чи будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку

підприємств і корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо

доступність мінеральних ресурсів, клімат, умови виробництва, використання

промислової продукції, територіальне розташування.

E-чинники. Це етнокультурні події, властиві для макрорівня національної

суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають або будуть

мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо звичаї, традиції і вірування

народностей й народів, що становлять населення країни.

De-фактори. Це демографічні і економічні події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо динаміку

валового внутрішнього продукту, рівень інфляції і його зміни, динаміку курсу

національної валюти держави, що впливають на рівень доходів, стан зайнятості

й вартість робочої сили, величину відсоткових ставок за кредитами, вартість

ресурсів, які купуються підприємствами, структуру попиту на групи

промислової продукції, її експортерів та імпортерів, ознаки, з котрих

формуються характеристики населення країни.

Ma-чинники. Це маркетингові сили і події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо екологію,

природні ресурси, правову, політичну і економічну системи держави, структуру

й склад її населення, його традиції, матеріальне становище та економічну

культуру, кон’юнктуру ринку, фінансові кола, системи управління підприємст-

вами, місце і роль служб маркетингу в організаційних структурах управління,

структури управління, фахівців із маркетингу, маркетингових посередників,

засоби масової інформації, контактні аудиторії, постачальників, споживачів



351

351

промислової продукції, конкуренцію, фонди й громадські організації,

громадськість.

Lr-фактори. Це законодавчі події, властиві для макрорівня національної

суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають або будуть

мати вплив на економічну ефективність розвитку і управління машинобудів-

ними корпораціями. Сюди відносимо законодавство, регуляторну діяльність

уряду країни, вплив політичних і громадських організацій.

Am-чинники. Це адміністративно-муніципальні сили і події, властиві для

макро- й мезорівня національної суспільної господарської системи держави, що

діяли, впливають чи будуть мати вплив на рівень економічної ефективності

розвитку підприємств і корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди

відносимо економічні і адміністративні заходи регіональних й місцевих органів

влади з стимулювання підприємницької діяльності на теренах ввірених їм

регіонів та міст країни, попередження випадків прояву недобросовісної

конкуренції на обласних і локальних ринках й розвитку секторів “тіньової

економіки”, пропаганди, популяризації та укорінення застосування соціально-

економічної прерогативи підприємствами тощо.

I-фактори. Це інституціональні сили і події, характерні для макрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку і управління

машинобудівними корпораціями.

In-чинники. Це страхові події, властиві для макрорівня національної

суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають чи будуть

мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо розвиненість

страхування у країні (рівень його законодавчо-нормативного забезпечення,

підтримання і протекції, фіктивності, кількість страховиків, вірогідність

настання страхових подій, частота втілення ризиків в життя, невідомі

обставини й форс-мажорні події (UC та FME (Х-фактор), інноваційність,

гнучкість, довговічність та ефективність інструментів, методів і підходів
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до страхування, суми премій й виплат за страховими випадками, розміри

втрат страховиків, розгалуженість страхової мережі, відсоток капіталізації

та фінансування АТ страховими компаніями (ринком і навпаки).

Rc-фактори. Це ресурсно-сировинні умови розвитку країни, властиві для

макрорівня національної суспільної господарської системи держави, що діяли,

впливають або будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку

і управління машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо наявність і

забезпеченість ресурсами й сировиною, контрольованість, регульованість їх

споживання з боку уряду країни, складність документарного оформлення права

на розвідку покладів, розроблення природних, синтезу штучних матеріалів

згідно із вимогами міжнародного та вітчизняного правового поля, техніко-

технологічні умови їхнього видобування і виробництва у державі, розвиненість

добувної, переробної промисловості, технологій створення матеріалів, імпорт і

експорт ресурсів та сировини країною.

Ei-чинники. Це інженерні і інфраструктурні умови розвитку країни,

властиві для макрорівня національної суспільної господарської системи

держави, що діяли, впливають або будуть мати вплив на економічну

ефективність розвитку і управління машинобудівними корпораціями. Сюди

відносимо забезпеченість країни вільними водними і земельними угіддями,

освоєність цих ділянок, загальний стан й розвиток інфраструктури у державі,

відстані між ресурсо-сировинною базою, її об’єктами, підприємствами та

споживачами промислової продукції, становище акцій на фондових ринках,

котирування і об’єми продажів останніх, ефективність існуючої й інтенсивність

створення нової інформаційної та соціальної інфраструктури, інше.

Ic-фактори. Це інвестиційно-кредитні події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають

чи будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку підприємств

і корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо міжнародні

події, сталість країни до них, політичну і соціально-економічну ситуацію

у державі, інфляційні очікування, прогнозовану та фактичну інфляцію,
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стабільність міжнародних платіжних засобів і національної грошової одиниці

країни, ефективність гарантій уряду держави, відсотки за кредитами, терміни

повернення, доступність зовнішніх й внутрішніх запозичень для підприємств та

населення країни, кількість “проблемних” кредитів, гнучкість, окупність і

реалістичність інвестиційних проектів.

St-чинники. Це науково-технічні події, властиві для макрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо рівень науково-технічного

прогресу у державі, кількість науково-дослідних установ, наукових кадрів,

інженерів, проведених науково-дослідних, інших розробок на теренах країни,

інноваційність зразків і промислової продукції, технологічність, купівельну

спроможність, забезпеченість високотехнологічною продукцією підприємств,

населення держави.

Oe-фактори. Це організаційно-економічні події, властиві для макро- і

мікрорівня національної суспільної господарської системи держави, що діяли,

впливають чи будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку

підприємств і корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо

різні ситуації, що мають місце за результатами і наслідками роздержавлення й

реструктуризації української економіки, формування, розподілу та пере-

розподілу, других дій із майном підприємств і оцінювання його вартості,

первинної й вторинної емісії корпоративних цінних паперів.

Om-чинники. Це організаційно-управлінські події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи держави, що діяли, впливають

або будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо так званий людський чи

h-фактор, забезпеченість країни експертами з управління, рівень їх дефіциту

у підприємств, присутність, міру використання і розвиненість ефективних

механізмів управління корпораціями, домінування й частоту (періодичність)
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застосування адміністративних, економічних, психологічних та комбінованих

методів впливу на працівників.

P-фактори. Це психологічні умови розвитку працівників і персоналу

підприємств, властиві для мікрорівня національної суспільної господарської

системи країни, що діяли, впливають чи будуть мати вплив на рівень

економічної ефективності розвитку промислових підприємств і корпоративного

управління в машинобудуванні.

Bp-чинники. Це біологічно-фізіологічні умови розвитку працівників і

персоналу підприємств, властиві для мікрорівня національної суспільної

господарської системи країни, що діяли, впливають або будуть мати вплив на

економічну ефективність розвитку і управління корпораціями. Сюди відносимо

збуджуваність і моторику працівника, хімічні, фізіологічні, фізичні й біологічні

параметри, моральний, психічний та загальний стан здоров’я працівників, його

відповідність задекларованим нормативам і нормам, професійну придатність

персоналу підприємств.

S-фактори. Це соціокультурні події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо системи

життєвих цінностей, що складаються з традицій, звичаїв, стереотипів,

справляючих істотний вплив на споживання у рамках даної території, які

можуть бути зовсім іншими в іншому місці й котрі формують поведінку

споживачів промислової продукції, ставлення учасників корпоративних

відносин один до одного, підприємств, конкурентів, продавців, суспільства.

Fe-чинники. Це інформаційні і технічні події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо забезпеченість підприємств

комп’ютерною технікою, технологіями і системами, розгалуженість і
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розвиненість інформаційних мереж, загальний стан та поширеність

застосування у процесах виробництва продукції.

Icr-фактори. Це фінансово-економічні події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або

будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо структуру і загальний стан

статутного й позичкового капіталів підприємств, їх дебіторську та кредитор-

ську заборгованість, ліквідність, фінансову стійкість, ділову активність, прибут-

ковість та рентабельність, КСП і інвестиційну привабливість, розміри

реінвестованого прибутку.

T-чинники. Це умови фізіологічного, розумового і творчого розвитку

працівників й персоналу підприємств, властиві для мікрорівня національної

суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або будуть мати

вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і корпоративного

управління в машинобудуванні. Сюди відносимо обставини, що діють

відповідним чином на окремих чи групи працівників, які генерують відповідні

ідеї, обґрунтовують їх, залучаються до створення нових зразків промислової

продукції і розроблення інноваційних проектів на підприємствах.

F-фактори. Це технологічні події, властиві для макро- і мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо появу і широке викори-

стання нових матеріалів, інноваційність технологічних рішень, значимість

технологічних досягнень у розвитку науки, виробництв й підприємств.

Lm-чинники. Це техніко-економічні події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо виробничі і

матеріально-технічні особливості галузі, розміщення підприємств, джерела

формування, склад парку й виробничу структуру основних засобів, технічний
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рівень виробництва, завантаженість, змінність роботи та виробничу потужність

устаткування, кількість проведених ремонтів і модернізацій, форми

відтворення, фондовіддачу, фондоємкість й фондоозброєність праці.

Se-фактори. Це логістично-збутові події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають чи

будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку і управління

машинобудівними корпораціями. Сюди відносимо джерела формування, склад,

структуру і забезпеченість підприємств запасами, умови їх збереження, протяж-

ність переміщення матеріалів по логістичному ланцюгу, тривалість циклу

обслуговування замовлення, якість сервісу, обсяги, вимоги до виробництва

промислової продукції, умови продажу й кооперації, маневреність, адаптив-

ність та стійкість роботи підприємств.

It-чинники. Це соціально-економічні події, властиві для мікрорівня

національної суспільної господарської системи країни, що діяли, впливають або

будуть мати вплив на економічну ефективність розвитку підприємств і

корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо матеріальну

достатність працівників, освіту, системність приросту величин основних і

додаткових виплат, якість обслуговування, соціально-економічну забезпече-

ність персоналу промисловим підприємством, імідж у працюючих і ставлення

сторонніх спостерігачів до останнього.

Sec-фактори. Це події у сфері корпоративної безпеки, властиві для всіх

рівнів національної суспільної господарської системи держави, що діяли,

впливають чи будуть мати вплив на рівень економічної ефективності розвитку

підприємств і корпоративного управління в машинобудуванні. Сюди відносимо

фактори, що характерні для квазі-, макро-, мезо- і мікрорівнів національної

суспільної господарської системи країни, які діяли, впливають або будуть мати

вплив на економічну ефективність управління корпораціями.

Rf-чинники. Це окремі чи сукупність чинників, що впливають на еконо-

мічну ефективність розвитку і управління машинобудівними корпораціями, які

з тих або інших причин й обставин не входять до жодної із перелічених груп.
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Сюди відносимо варіанти поєднання різних явищ, характерних для мета-,

макро-, мезо- і мікрорівня.

Наявність характеристик груп чинників економічної ефективності

розвитку і управління машинобудівними корпораціями, що висвітлюють не

лише їх сутність і структуру, а й виявляють фактори, які включаються до того

чи іншого кластеру, також полегшує виконання операцій із чинниками.

Кластеризація факторів і групи чинників економічної ефективності

розвитку і управління машинобудівними корпораціями, які відображаємо

у монографії, є умовними. Умовність обумовлюється тим, що кожен фактор і

кластер чинників є особливими за характерами й характеристиками. Тому

у кожному конкретному випадку їх вплив на економічну ефективність

розвитку підприємств є різним.

Отже, процес побудови (створення і забезпечення розвитку) організацій-

них структур управління машинобудівними корпораціями можна описати як:
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де Z – створені структури управління.

Забезпечення виконання місії   організаційними структурами управління

машинобудівних корпорацій дозволить своєчасне і повноцінне задоволення

потреб учасників корпоративних відносин, що можемо відобразити так:
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де ( )
a

DZ 1 – поетапне проектування a -ї структури управління підпри-

ємства 1D ;
'Z – довільні типи структур;

′= 11 EE ,

( )Еее ∈11

– критерій оцінювання ефективності виконання   ОСУ і,

у наслідок цього, досягнення  .
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Нехай аа АА ∈
min

– стратегія проектування організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями. Вона реалізується в процесі

менеджменту ними і діяльності підприємств. Тоді формула (3.59) повинна

набувати вигляду:
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де ( )
minаFZ – нові (удосконалені) структури управління, що враховують

 ,
n

U ,

 ,  , – рівень виконання   і   підприємствами, їх бюджети ресурсів;

1bВа = – презентуючий елемент ab  з множини складових елементів B

структур;

bc = – оптимальний вихідний параметр проектування;

в – оптимальні методи і методичні рекомендації з проектування.

Результатом визначення параметрів проектування організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями є детермінація критеріїв

оцінювання їх ефективності. Ними є рівень оптимальності методів і методич-

них рекомендацій щодо проектування незалежно від тенденцій й динаміки

середовища діяльності, забезпеченості ресурсами, що застосовуються в процесі

проектування, його відповідності.

Для того, щоб розробити нову чи вибрати потрібну стратегію проекту-

вання організаційних структур управління машинобудівними корпораціями

необхідно сформувати принципи, мінімізувати кількість методів і підходів до

побудови й перегляду систем менеджменту політикою розвитку підприємств,

оптимізувати методики та методичні рекомендації з проектування.

Розроблення і вибір стратегій проектування організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями має передбачати їх квантифікацію,

результати якої повинні бути основою для формулювання імператив побудови

та перегляду структур управління. При цьому її передбачаємо проводити через

факторизацію структур.
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Факторизація є процедурою, що допомагає відобразити сутність і

структуру, специфіку побудови й удосконалення організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями у вигляді вибірки істотних

репрезентативних характеристик, які слугують підґрунтям для прогнозування

можливостей використання математичної мови під завдання та у процесі

покращення економіко-математичного апарату.

Головним принципом квантифікації є представлення сутності і змісту,

особливостей побудови й удосконалення організаційних структур управління

машинобудівними корпораціями в вигляді, що забезпечує порівняння

параметрів та властивостей типів структур управління. Його результати є базою

для порівняння актуальності структур, їх ефективності і значущості для

підприємств. Вони також дозволяють оцінити рівень відповідності ОСУ   ,

встановити і проаналізувати зв’язки між факторами, які його визначають.

Наступним принципом квантифікації є означення і проведення

порівняльного аналізу критеріїв побудови й удосконалення організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями, що не отримуються ні

під час, ні у наслідок реалізації стратегій проектування та покращення. До них

відносимо, як правило, ті, які не “виконуються” через вплив на підприємства

чинників середовища діяльності.

Суть квантифікації організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій, вибір істотних репрезентаційних характеристик залежить від змісту

інформації і структури систем проектування, що визначають його специфіку й

особливості проведення на підприємствах. Математично це інтерпретуємо як:
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де nn ...1= – загальна кількість істотних репрезентаційних характеристик

структур управління;

nn ...1= – кількість характеристик структур у процесі реалізації

стратегій проектування;

аn є Аn – підбірка характеристик ОСУ у процесі реалізації стратегій

проектування;

bzn (an) – інформаційна цінність комплексу характеристик A

структури n  у процесі реалізації стратегій проектування, що

розробляються або вибираються на інституційних рівнях z;

Bz – інформаційна цінність підбірки характеристик B  структури n

у процесі реалізації стратегій проектування, які розробля-

ються чи вибираються на управлінських рівнях z;

сxn(an) – інформаційна цінність комплексу характеристик C

структури n  у процесі реалізації стратегій проектування, що

розробляються або вибираються на функціональних і

технічних рівнях nx, ;

Сх – інформаційна цінність стратегій проектування;

Kn (an) – корпоративна цінність стратегій проектування.

Результатами розроблення нових чи вибору серед існуючих стратегій

проектування організаційних структур управління машинобудівними корпо-

раціями мають бути встановлення аналогових і їх власних істотних

репрезентаційних характеристик, квантифікація та факторизація структур

управління, порівняння ефективності їхніх типів.

Аналізування варіантів проектування організаційних структур управління

машинобудівних корпорацій проводимо на підґрунті результатів їх факто-

ризації. Аналізування полягає в співставленні істотних репрезентаційних

характеристик типів структур управління. Передбачаємо, що параметри

структур, їх властивості є складовими елементами систем показників

оцінювання ефективності проектування, на які діють фактори середовища

діяльності. Параметри є складовими елементами систем показників оцінювання



361

361

ефективності ОСУ, на які також діють фактори середовища діяльності (в першу

чергу ті, що впливають на економічну ефективність розвитку і менеджменту

підприємствами). Вони є складовими елементами, на основі яких визначається

перелік і кількість ресурсів корпорацій, які споживаються в процесі реалізації

стратегій проектування. Саме тому специфіка співвідношення параметрів і

властивостей структур визначає особливості їх зв’язків із складовими

елементами механізмів розвитку й менеджменту підприємствами.

Умовою проведення порівняльного аналізу повинно бути попереднє

формування матриць істотних репрезентаційних характеристик організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями. Їх компоненти підтвер-

дять або спростують існування зв’язків між ними і механізмами менеджменту

підприємствами. Його завданнями мають виступати аналізування варіантів

проектування, дії факторів на параметри й властивості структур, змін істотних

репрезентаційних характеристик ОСУ внаслідок впливу чинників. Завдання

повинні обумовити вектори проектування, заходи, які будуть пов’язані

з проектуванням, побудовою і переглядом структур, із підвищенням ефектив-

ності, економічної результативності розвитку й менеджменту корпораціями,

із зміною та покращенням стану підприємств.

Для того, щоб оцінити дію
n

U  на параметри, властивості і ефективність

проектування структур управління машинобудівними корпораціями, параметри

й властивості слід звести до індексів:
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(3.62)

де 21,ММ – варіанти проектування структур управління;

всвс ОО 21 , – умовні складові елементи матриць істотних репрезента-

ційних характеристик структур.

Як видно із формули (3.62), відношення М2 до М1 ідентичне істотним

репрезентаційним характеристикам організаційних структур управління
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машинобудівних корпорацій тоді, коли вони будуються (переглядаються)

за варіантами проектування (удосконалення) М1 і М2, інакше, за умови:
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де C – параметр рядків матриць істотних репрезентаційних

характеристик структур управління;

T – параметр стовпців матриць характеристик структур, який

формалізовано задаємо як:
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де oY – індекс, що представляє відношення складових елементів матриць

істотних репрезентаційних характеристик ОСУ (або зміни

середніх значень їх параметрів);

cY – індекс, який характеризує відношення параметрів рядків матриць

характеристик структур (чи зміни у силі впливу
n

U  на них);

mY – індекс, що представляє відношення параметрів стовпців матриць

характеристик ОСУ.

Припускаємо, що відносно індексів виконується умова:
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(3.65)

де 1С , 2С – параметри рядків матриць істотних репрезентаційних

характеристик організаційних структур управління

машинобудівних корпорацій;

TY – індекс, який характеризує відношення параметрів рядків до

стовпців матриць характеристик структур управління (дії на

неї
n

U );
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1Т , 2Т – параметри стовпців матриць характеристик структур;

1О , 2О – складові елементи матриць характеристик ОСУ.

Розмірність складових елементів матриць істотних репрезентаційних

характеристик організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій, що визначається через відношення фактичних значень до базових,

дозволяє оцінити вплив
n

U  на параметри, властивості і процес проектування.

За такої умови, рівень їх функціональності обчислюємо на основі:

1) розрахунку індексу абсолютної зміни переліку
n

U , що діють на

ефективність проектування, як:

,
,,,,

12



−=′=′ CCYM

U

cc

nn
  (3.66)

де ccc YYM =′=′ – індекс, який представляє відношення параметрів рядків

матриць характеристик структур управління;

2) розрахунку індексу сили впливу
n

U  на ефективність проектування, як:
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де TT YM = – індекс, що характеризує відношення параметрів рядків

до стовпців матриць характеристик структур (дії
n

U

на них);

3) розрахунку індексу відносної зміни переліку
n

U , які впливають

на ефективність проектування, як:

  ,,,, nn
U ,

1

2

C
CYM co ==′′ ,

1

2

O
OYo =′′ ,

(3.68)

де co YM =′′ , coo YMY =′′=′′ – індекси, що представляють відношення пара-

метрів рядків матриць характеристик ОСУ;
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4) показників, які характеризують економічну ефективність розвитку і

управління підприємствами, що отримуються у результаті проектування ОСУ.

Функціональність організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій підвищується, якщо розмірність параметрів, що показують рівень

відповідності проектування   і  , збільшується, а забезпеченість ресурсами

підприємств – зменшується. Розмірність параметрів під дією
n

U  може як

зростати, так і зменшуватись, впливаючи на рівень функціональності структури

управління, ефективності розвитку й менеджменту підприємствами. Це вимагає

приведення матриць істотних репрезентаційних характеристик структур

до наступного вигляду:

{ } { },
,,,,

111
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де ff YМ = – показник рівня функціональності ОСУ;

сУ 1± – індекс абсолютної зміни переліку
n

U , що впливають на

ефективність проектування;

mУ 1± – індекс сили дії
n

U  на ефективність проектування;

оУ 1± – індекс відносної зміни переліку
n

U , які впливають на

ефективність проектування.

Модифікація матриць істотних репрезентаційних характеристик

організаційних структур управління машинобудівних корпорацій має сприяти

врахуванню напрямів зміни їх параметрів і властивостей під дією
n

U у процесі

проектування. Знаки степенів, притаманні для параметрів, повинні вказувати

на позитивну чи недопустиму зміну розмірностей індексів otc ,, .

Результатом модифікації є забезпечення розподілу впливу
n

U  на

параметри і властивості організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій на умовно корисний для учасників корпоративних відносин й

деструктивний. Опріч того, модифікація дозволяє розрахувати рівень



365

365

функціональності структур управління, враховуючи силу впливу
n

U  на їх

параметри і властивості, як:

( ) ,
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1

1

1
1
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де сF – індекс, який показує залежність рівня функціональності

структур від сили дії
n

U  на параметри і властивості ОСУ;

fY – зміни розмірностей індексів otc ,, ;

n – кількість параметрів і властивостей структур.

Отже, результатом проведення порівняльного аналізу варіантів проекту-

вання організаційних структур управління машинобудівними корпораціями є обу-

мовлення їхньої суті для підприємств, забезпечення виконання завдань структури

управління, які покладаються на структури учасниками корпоративних відносин.

Оптимізація проектування організаційних структур управління машино-

будівними корпораціями має передбачати визначення критеріїв, оптимізацію

параметрів і властивостей структур управління. Критерій оптимальності

повинен бути показником, що еквівалентий   і відображати головні умови

виконання своїх завдань структурами,  і  .

Щоб оцінити рівень виконання  і  , виразимо кількісно параметри й

властивості організаційних структур управління машинобудівних корпорацій.

Це забезпечує і дозволяє здійснити їх однозначну математичну інтерпретацію

за оптимізації проектування.

Наслідком оптимізації організаційних структур управління машино-

будівних корпорацій має бути мінімізація бюджетів ресурсів підприємств, які

затрачаються в процесі побудови (покращення) структури управління, та

повинен максимізуватися рівень відповідності  і  .

Суть оптимізації організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій полягає в створенні економіко-математичних моделей імітації

процесів наукового обґрунтування і формування структур управління. Зокрема,
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плани визначають рівень виконання структурами своїх завдань і  ,

ефективність стратегій побудови (перегляду) ОСУ, умови вибору, специфіку

реалізації шляхів проектування.

Оскільки в ролі завдань оптимізації проектування організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями є максимізація рівня їх

відповідності   і  , мінімізація забезпечення ресурсами процесу проектування

й покращення структури управління, припускаємо, що   обумовлюються  .

Вони інтегруються з завданнями механізмів розвитку і менеджменту

промисловими підприємствами, консолідуються на засадах формалізації

організаційних планів. Тут доречно зважати на те, що їх формалізація

ускладнюється через особливості  . Тому умовою формалізації і підґрунтям

для оптимізації проектування є попереднє визначення змісту їх розвитку,

роз’яснення специфіки  , впливу
n

U  на параметри й властивості структури.

Одним із факторів економічної ефективності розвитку і менеджменту

машинобудівними корпораціями, що діє на параметри і властивості їх

організаційних структур управління є кваліфікованість, досвідченість і

компетентність учасників корпоративних відносин. Позначимо як A  потенціал

адміністративно-управлінського персоналу підприємств, через B – рівень їх

забезпеченості виробничим персоналом, ресурсами в межах бюджетів корпо-

рацій, тоді 10 ≤≤ A , 10 ≤≤ B . Результатом виконання рівності є вираження

через C  критерію оптимізації структур управління:

( ),,,

,,,,





′= EEDCC

U nn
  (3.71)

де С – критерій оптимізації проектування;

D – потенціал адміністративно-управлінського персоналу підприємств;

E – рівень забезпеченості підприємств ресурсами;
'E – кількість організаційно-управлінських чинників, що впливають

на економічну ефективність розвитку і менеджменту

підприємствами (тих, які входять у
18

U ).
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Застосування останньої економіко-математичної залежності (3.71) веде до

економіко-математичної інтерпретації величини 'E  через сукупність параметрів

і властивостей організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій, до абстрагування від дії на них інших факторів середовища

діяльності. При цьому припускаємо, що структури управління є сталими. Тобто

такими, на які впливають кваліфікованість, досвідченість і компетентність

учасників корпоративних відносин (або ніякі інші чинники, окрім тих, що

входять до складу
18

U ). Звідси випливає, що ( )EDCC ,= .

Зважаючи на те, що потенціал адміністративно-управлінського персоналу

машинобудівних корпорацій, межа їх забезпеченості ресурсами є критеріями

оцінювання рівня функціональності організаційних структур управління

підприємств, робимо висновок про те, що значення набувають заходи, які

допомагають розвинути, використати їхній потенціал для виконання  і  ,

отримання своєчасного й повноцінного задоволення потреб учасників.

Важливість для машинобудівних корпорацій мотивування учасників

корпоративних відносин обумовили, науково довели і пояснили наступним

фактом. Рівень виконання  і  залежить від результатів розвитку підпри-

ємств, використання потенціалу їх адміністративно-управлінського персоналу

для забезпечення та одержання своєчасного та повноцінного задоволення

потреб учасниками, тобто, коли max→D , max→E , тоді і max→C . Відтак

формалізацію і оптимізацію проектування структур управління зводимо до

втілення в життя такої умови за допомогою будь-яких методів і підходів.

У спрощеному розумінні суть проектування організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями має зводитися до налагодження і

підтримання виконання учасниками корпоративних відносин функцій ( )nHH ...1 ,

що відводяться їм у процесі менеджменту підприємствами, їх діяльності,

а отже, до виконання  і  . Розміри вибірки наукових методів і підходів до

побудови (покращення) структур управління з сукупності можливих ( )mII ...1

не обмежуємо. Але вони повинні бути актуальними, такими, що відповідають
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  і  , кваліфікації, досвідченості й компетентності адміністративно-управлін-

ського персоналу корпорацій та які можуть використовуватися у межах рівня їх

забезпеченості ресурсами.

Приймаємо передумови формалізації і оптимізації організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями за ( )iHi  та ( )jIj , коли

( )mjni ′=′= ,1;,1 . Отримуємо можливість обрахувати рівень імовірності

виконання організаційними структурами управління своєї мети і   як:

  ,,,, nn
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де ( )iHi , ( )jIj – індекси, що вказують на рівень вірогідності реалізації

стратегій проектування, значення яких розраховуємо так:

  ,,,, nn
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(3.73)

де ( )iHi , ( )jIj – індекси, що характеризують невизначеність адміністра-

тивно-управлінського персоналу підприємств, учасників

корпоративних відносин із варіантами структур

управління, із способами і підходами до їх реалізації.

Існування невизначеності з варіантами стратегій проектування організа-

ційних структур управління машинобудівними корпораціями, методами і

підходами до їх реалізації передбачає можливість виникнення форс-мажорних

подій ( )ji, у підприємств у процесі втілення стратегій на практиці. Форс-

мажорні події, з одного боку, підсилюють, із іншого – виступають не лише

результатом прояву невизначеностей. Це наслідок дії факторів економічної

ефективності розвитку і менеджменту корпораціями на параметри й

властивості структур управління.
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Позначимо через ( )jiij IHLL ,=  процес реалізації стратегій проектування

організаційних структур управління машинобудівними корпораціями. Процес

перебуває на i-му структурному і j-му технічному етапах втілення на практиці

адміністративно-управлінським персоналом підприємств. Оскільки ( )ji,  є

результатами дії
n

U  на параметри і властивості структур управління, в тому

числі ,
18

U  інших чинників середовища діяльності, то вірогідність їх настання

в корпорацій можемо обчислити як:

  ,,,, nn
U
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(3.74)

де іjL – індекс, що визначає рівень імовірності реалізації стратегій

проектування, які перебувають на i-му структурному і j-му

технічному етапах втілення на практиці адміністративно-

управлінським персоналом підприємств;

іі – індекс, що характеризує рівень відповідності структур управління

їх місіям,   на i-му структурному етапі реалізації стратегій

проектування;

jj – індекс, що вказує на рівень  реалізації стратегій проектування

на j-му технічному етапі втілення на практиці адміністративно-

управлінським персоналом корпорацій.

Розрахувати вірогідність настання ( )ji,  можемо і таким чином:
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де К – індекс, визначаючий рівень вірогідності настання ( )ji, , що

можуть мати місце у процесі реалізації стратегій проектування,

перебуваючих на i-му структурному і j-му технічному етапах

втілення у життя адміністративно-управлінським персоналом

машинобудівних корпорацій через невизначеність учасників

корпоративних відносин із варіантами проектування, шляхами,

способами й підходами до їх реалізації.

Щоб попередити і подолати невизначеності, можливі аномалії, парадокси,

які пов’язані з формалізацією, оптимізацією й написанням чи удосконаленням

економіко-математичного апарату, на засадах якого імітаційно моделюємо

етапи, зв’язки, процес та результати побудови організаційних структур

управління підприємств, корисно систематично оцінювати функціональність і

економічну ефективність структур управління, за необхідності підсилювати

самоорганізацію. Своєю чергою, рівень самоорганізації можемо розрахувати як:
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де M – індекс, що характеризує рівень самоорганізації;

mK – індекс, який вказує на рівень відповідності ОСУ   і  .

При цьому, якщо mKK ≤ , тоді 10 ≤≤ M .

Результатами використання індекса M  є підвищення оперативності,

економія часу на плануванні, реалізації стратегій проектування організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями. Ці позитиви здобуваємо

в наслідок відмови від деталізації технології формалізації і оптимізації

проектування, параметрів і властивостей структур управління, оскільки

величина M  встановлює нормативний рівень відповідності структур  , U

(зокрема
n

U ),  ,  ,   та  . Тоді, якщо ( )MAA =  і ( )MBB = , то ( )MCC = .
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Отже, від рівня самоорганізації залежить відповідність величини C  меті

машинобудівних корпорацій. Тому перетворюємо завдання формалізації і

оптимізації проектування в завдання максимізації рівня самоорганізації.

Постановка завдання оптимізації проектування організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями полягає в накопиченні інформації

про стратегії, способи, підходи до їх побудови. Це має бути інформація, яку

можемо використати в процесі прийняття рішень, що торкаються побудови

(перегляду) структур управління. Виходячи з постановки завдання, це можемо

економічно і математично інтерпретуємо так:
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де ( ) oooC ′,, – кількість стратегій проектування, методів і підходів до їх

втілення.

Оскільки ( )MCC = , то формула (3.77) нагадує про потребу максимізації

рівня самоорганізації; при цьому маємо виконувати умову:
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де ( )oM – індекс, що визначає рівень самоорганізації;

о – загальна кількість реальних стратегій проектування, способів і

підходів до їх реалізації на практиці.

Позначаємо через P  загальну кількість стратегій проектування, методів і

підходів до їх реалізації. У результаті, стратегії проектування набувають ознаку

довготривалості. Остання забезпечує і дозволяє підтвердити чи спростувати

існування зв’язків між стратегіями проектування, процесом побудови й

перегляду організаційних структур управління машинобудівних корпорацій

наступним чином:
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Отже, якщо 0=K , то проектування і організаційні структури управління

машинобудівних корпорацій відповідають   й  , “працюючи” у даний спосіб

на забезпечення отримання своєчасного та повноцінного задоволення потреб

учасниками корпоративних відносин, у випадку, коли ( )PKK = , – не

відповідають. Зв’язки між проектуванням і процесами побудови нових або

удосконаленням наявних структур управління встановлюємо на засадах

врахування специфіки реалізації шляхів, способів, підходів до втілення

стратегій в життя, створення й перегляду структур на рівень функціональності.

Проведення імітаційного моделювання основних етапів, зв’язків, процесу

і результатів проектування передбачають використання сучасного програмного

забезпечення. Запропонований і представлений економіко-математичний

апарат можемо перетворити за рахунок алгоритмування процедури

моделювання в пакети спеціалізованих комп’ютерних програм. Застосування

інноваційних, сучасних комп’ютерів і спеціалізованих програм забезпечить

економію часу, що відводиться на побудову функціональних структур

управління машинобудівними корпораціями. Це дозволить полегшити

виконання робіт, які мають відношення до побудови і удосконалення структур

управління, мінімізувати втрати й витрати ресурсів, які витрачаються на їх

розвиток підприємствами.

Запропонований метод побудови структур управління машинобудівними

корпораціями на засадах імітаційного моделювання враховує впливи середовища

діяльності і організаційно-управлінської, інших груп факторів економічної

ефективності розвитку й менеджменту підприємствами на результативність

проектування, забезпеченість ресурсами, дію принципів та рис корпоративного

управління. Він дозволяє розрахувати функціональність структур управління,

рівень виконання своїх завдань, мети і завдань корпорацій.
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Вирішенню проблем із побудовою організаційних структур управління

машинобудівними корпораціями сприятиме і розроблення загальних

пропозицій щодо менеджменту формуванням структур управління.

Побудову систем менеджменту формуванням організаційних структур

управління машинобудівних корпорацій здійснюємо за такими етапами.

Планування формування і забезпечення розвитку організаційних структур

управління машинобудівними корпораціями. Це тип трудового процесу, метою

якого є формування переліків операцій з створення, забезпечення їх розвитку.

Його результати мають наблизити менеджмент створенням і розвитком

структур управління до умов, які визначаються специфікою акціонерного

сектору національної економіки, особливостями підприємств. Ці результати

повинні стати основою для організування, стимулювання, контролювання,

регулювання створення і забезпечення розвитку структур.

Перелік операцій зі створення і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівних корпорацій залежить від сутності й типів

їх планів. Планування основних операцій і діяльності з створення й

забезпечення розвитку структур управління має передбачати:

а) його інформаційне забезпечення, визначення місій і завдань структур,

методів, прийомів, підходів до дослідження дії середовища діяльності на

процес створення, забезпечення їх розвитку, оцінювання впливу факторів

середовища на процес;

б) прогнозування результатів, визначення ризиків, розроблення головної,

наукове обґрунтування і вибір альтернативних стратегій, вироблення політики

створення, забезпечення й розвитку ОСУ;

в) реалізацію стратегії, контролювання результатів, визначення

напрямків, регулювання стратегічного планування створення і забезпечення

розвитку структур;

г) розроблення методів стратегічного планування, прийняття рішень, які

торкаються планування створення і забезпечення розвитку ОСУ, побудову й

удосконалення систем показників оцінювання ефективності планування.
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Планування поточних операцій і оперативної діяльності з створення й

забезпечення розвитку організаційних структур управління машинобудівних

корпорацій повинне передбачати:

1) його інформаційне забезпечення, оцінювання сильних і слабких

позицій, побудову й розвиток систем критеріїв створення та забезпечення

розвитку структур управління;

2) планування адміністративних і економічних заходів, які забезпечать

дотримання критеріїв, організування процесу розроблення, реалізацію програм

створення й забезпечення розвитку структур;

3) контролювання результатів, визначення напрямків, регулювання

тактичного планування створення і забезпечення розвитку ОСУ;

4) розроблення методів тактичного планування, прийняття рішень, які

торкаються планування створення і забезпечення розвитку структур, побудову

й удосконалення систем показників оцінювання ефективності планування.

Організування процесу формування і забезпечення розвитку організа-

ційних структур управління машинобудівними корпораціями. Це тип трудового

процесу, місією якого є забезпечення виконання персоналом підприємств,

іншими учасниками корпоративних відносин запланованих переліків операцій

зі створення і забезпечення розвитку структур управління.

Одним із завдань є формування спеціальних груп чи підрозділів

в організаційних структурах управління машинобудівних корпорацій, які

займатимуться і нестимуть відповідальність за їх створення.

Його результати повинні знаходити відображення у методах

організування процесу створення і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівних корпорацій, в прийнятті рішень, які

торкаються організування процесу, у створенні й удосконаленні систем

показників оцінювання ефективності організування.

Стимулювання формування і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями. Це тип трудового

процесу, метою якого є спонукання персоналу підприємств, інших учасників
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корпоративних відносин до виконання функцій, що відводяться їм у процесі

створення і забезпечення розвитку структур управління.

Головними завданнями є такі:

а) дослідження потреби зміни ставлення учасників корпоративних

відносин до операцій, процесу створення і розвитку організаційних структур

управління машинобудівних корпорацій, визначення напрямків, формулювання

необхідних рекомендацій щодо корегування ставлення;

б) перелічення стимулів, актуальних для учасників, визначення

ефективних методів мотивування до виконання функцій, що відводяться їм

у процесі створення і забезпечення розвитку структур управління;

в) стимулювання учасників до виконання функцій, які відводяться їм

у процесі створення і забезпечення розвитку структур.

Серед наслідків мотивування учасників корпоративних відносин до

виконання функцій, що відводяться їм у процесі створення і забезпечення

розвитку організаційних структур управління машинобудівними корпораціями,

ключовими повинні вважатися забезпечення їх стимулювання, винагородження

за затрату зусиль і висококваліфіковане, компетентне виконання функцій.

Його результати мають знаходити відображення в методах стимулювання

створення і забезпечення розвитку організаційних структур управління

машинобудівних корпорацій, у прийнятті рішень, що торкаються

стимулювання, в створенні й удосконаленні систем показників оцінювання

ефективності стимулювання.

Контролювання формування і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями. Це тип трудового

процесу, місією якого є визначення коректності дій і правильності виконання

учасниками корпоративних відносин функцій, що відводяться їм у процесі

створення й забезпечення розвитку структур управління.

Критеріями контролювання формування організаційних структур

управління машинобудівних корпорацій мають бути показники, які обумов-

люються системами планування. Контролювання повинно здійснюватися
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на підґрунті деталізованих, конкретизованих і узагальнених результатів

оцінювання ефективності планування, організування процесу, стимулювання

створення й забезпечення розвитку структур управління.

Результати контролю створення і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями мають вказувати на

рівень виконання підприємствами показників, що обумовлюються системами

планування створення, забезпечення їх розвитку й проблеми з ними (у випадку

наявності), фактори та причини, зумовлюючі ці проблеми. Цінність результатів

контролювання полягає в тому, що вони спонукають до підвищення

мобільності, оперативності, економічності і ефективності систем менеджменту

створенням й розвитком структур управління. І, звичайно, вони мають

знаходити відображення в методах контролю створення, забезпечення розвитку

структур, у прийнятті рішень, які торкаються контролювання, в побудові й

удосконаленні систем показників оцінювання ефективності контролювання.

Регулювання формування і забезпечення розвитку організаційних

структур управління машинобудівними корпораціями. Це тип трудового

процесу, метою якого є корегування відхилень і ліквідація недоліків систем

менеджменту створенням, забезпеченням їх розвитку. За потреби в його

процесі мають змінюватися критерії оцінювання ефективності планування,

організування, стимулювання, контролювання створення і забезпечення

розвитку структур управління. Також у процесі його проведення за

необхідності повинні переглядатися і удосконалюватися системи менеджменту

створенням, забезпеченням їх розвитку. В підсумку мають спрощуватися

процес створення і розвитку структур, керуючі й керовані системи.

Його результати повинні знаходити відображення в методах регулювання

формування організаційних структур управління машинобудівних корпорацій,

у прийнятті рішень, які торкаються регулювання, в побудові і удосконаленні

систем показників оцінювання ефективності регулювання.

Сутність технології менеджменту формуванням організаційних структур

управління машинобудівних корпорацій полягає в послідовному виконанні
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планування, організування, стимулювання, контролювання й регулювання їх

створення. Результати мають знаходити відображення в методах менеджменту

створенням структур управління, у прийнятті рішень, які торкаються його,

в побудові й удосконаленні систем показників оцінювання ефективності

структур, безпосередньо їх результативності.

Процес менеджменту формуванням організаційних структур управління

машинобудівних корпорацій полягає у визначенні ланок менеджменту,

взаємозв’язків між ними. Реалізація його технології забезпечує вплив керуючих

систем на керовані. Одним із його наслідків повинно бути виконання місій,

покладених на системи менеджменту формуванням структур управління. Це

має полегшити виконання мети підприємств, розвитку і менеджменту

корпораціями, ОСУ, їх створення й розвитку. Процес менеджменту повинен

охоплювати керуючі і керовані системи. Ці та інші складові елементи процесу

менеджменту формуванням структур управління машинобудівних корпорацій

представляють завершений цикл менеджменту створенням структур. Його

результатами мають бути забезпечення і формування структур, які повинні

відповідати меті та завданням ОСУ, що покладаються на них, забезпечення

виконання місій підприємств, їх розвитку та менеджменту корпораціями.

Таким чином, використовуючи запропонований підхід, можна

сформувати матрицю складових, із яких обрати варіанти, які відповідають

встановленим критеріям оптимізації (максимальному за результатами чи

мінімальному за витратами). Практична апробація розробленої моделі

оптимізації структури іміджу підприємства з урахуванням внеску окремих його

складових у зростання прибутку підприємства здійснена на основі

характеристик складових іміджу ДП “Красилівський агрегатний завод”.

Оскільки підприємство значну частину своєї продукції випускає для потреб

оборонного комплексу України, а серед інших видів продукції найбільшу

частку складають опалювальні котли, то оцінку іміджу підприємства здійсню-

ватимемо за даною позицією, оскільки вона на сьогодні є актуальною для
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споживачів, її виробників (конкурентів) багато і вибір споживачів, а значить –

обсяги прибутку від реалізації даної продукції залежить від іміджу виробника.

На думку працівників відділу маркетингу, на збут продукції найбільшою

мірою впливають складові, які стосуються: адекватності маркетингових заходів

специфіці роботи на різних ринках, активності заходів, відповідності продукції

запитам і вимогам цільових груп споживачів (зокрема, для опалювальних

котлів – надійністю експлуатації, ремонтопридатністю, здатністю забезпечити

економію витрат на опалювання), відповідності структури і змісту рекламних

звернень когнітивним особливостям сприйняття товару споживачами, а також

наявності системи роботи із споживачами – через прямі контакти з ними або

опосередковані (аналіз вимог споживачів продавцями). Ці складові і формують

фактори конкурентної взаємодії. Залежно від того, яким із них приділяється

більша увага з огляду на думки експертів щодо їх здатності максимізувати

цільову функцію прибутку (через зростання обсягу виручки від продаж), можна

обрати різні варіанти формування іміджу підприємства.

Використання методу ієрархій дало змогу визначити, який із варіантів

складових іміджу підприємства найбільшою мірою вплинув на вибір

споживачів. Це дає змогу і щодо інших видів продукції сформувати найбільш

позитивний її образ, який спонукатиме споживачів до вибору її із можливих

аналогів. Разом з тим, розроблена оптимізаційна модель може мати ширше

застосування і використовуватися для моделювання іміджу підприємства за

сукупністю інших його складових, тобто, вирішувати оптимізаційні задачі

співвідносно витрат на створення іміджу і результатів у вигляді зростання маси

прибутку від збільшення впізнаваності підприємства.

Практичне упровадження концепції ціннісно-орієнтованого управління

промисловим підприємством потребує належного коригування усіх функцій

менеджменту – від встановлення стратегічних цілей, їх конкретизації у часі і

просторі за структурними елементами і окремими виконавцями – і до

організації та регулювання процесу виконання робіт; останнє не може бути

ефективним без реалізації функцій мотивування і контролювання створення
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цінності згідно заданої стратегічними цілями траєкторії. Сучасні промислові

підприємства, включаючись у процес створення цінності і ставлячи перед

собою цілі максимізації корисного ефекту, мають сформувати достатньо

обґрунтовану з погляду дієвості управлінського впливу систему мотивації

цього процесу на всіх рівнях управління, а також у зовнішньому середовищі –

через вплив на поведінку зацікавлених осіб (стейкхолдерів).

Зважаючи на те, що нарощування цінності за окремими бізнес-процесами

забезпечує зростання майбутніх грошових потоків і, як результат, зростання

привабливості вкладання інвестицій у розширення бізнесу, можна говорити, що

мотиваційною основою для потенційних інвесторів є зростання ринкової ціни

підприємства – як об’єкта купівлі-продажу. Водночас у кількісному зростанні

підприємства зацікавлені й інші учасники ринкової взаємодії, які можуть прямо

або опосередковано брати участь у ланцюжках створення цінності, наприклад,

через процеси інтеграції з власниками ресурсів, які мають ключове значення

для створення цінності. При цьому зазвичай мотивом до інтеграції є наявність

синергічного ефекту від спільного використання учасниками інтеграційного

утворення специфічних і високо специфічних ресурсів.

Стратегія інтеграційного зростання для виробничих підприємств багатьох

галузевих груп є сьогодні надзвичайно привабливою. В умовах глобалізації і

відкритого ринкового простору вона дасть змогу підприємствам посилити свою

здатність конкурувати із потужними іноземними товаровиробниками, які після

зняття частини обмежень (митних тарифів і квот) увійдуть на український ринок

із дешевим та якісним товаром. Водночас інтеграційні процеси зумовлять

зростання витрат на адміністрування, оскільки розміри підприємств будуть

збільшуватися за рахунок входження до інтегрованої структури нових учасників.

Проблема може бути вирішена за рахунок удосконалення технологій і

системи мотивування учасників таких утворень. Тому важливо розробити

рекомендації для збільшення можливостей інтеграційного зростання

підприємств. На нашу думку, такі рекомендації повинні бути націлені на

вдосконалення технології управління, зокрема, з метою напрацювання
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ефективних прийомів і методів управлінського впливу, які б посилювали

взаємовигідність співпраці усіх учасників і зменшували опортуністичну

поведінку ключових працівників (проблема агентських відносин).

Проблема агентських відносин привертає до себе увагу багатьох

дослідників через її мотиваційну природу. Найчастіше вона проявляється

у організаціях акціонерного типу з огляду на суперечливість інтересів

стейкхолдерів, що підкреслювалось нами у [97; 128]. Водночас і на великих

підприємствах інших організаційно-правових форм господарювання вона також

є актуальною – у зв’язку із зростанням ролі інтелектуальної праці в процесі

створення цінності. Усунення цієї проблеми лежить у площині теорії

організаційної поведінки та інституціональної економічної теорії і потребує

дослідження суті конфліктів, які зумовлюються протистоянням економічних

агентів (а такими є власники ресурсів), що беруть участь у процесах створення

цінності.

Економічні агенти, вступаючи у процес обміну ресурсами, діють в умовах

невизначеності, оскільки обидві сторони обміну, відстоюючи власні інтереси,

не зацікавлені у наданні повної інформації про якісні характеристики ресурсів

та прийнятні для них умови трансакцій. Наймані працівники підприємства

також є власниками ресурсів – своїх знань, вмінь, накопиченого досвіду – того,

що складає сутність професійних компетенцій. Рекрутери персоналу

намагаються прояснити умови обміну, відшукуючи прийнятний для обох сторін

компроміс, але в процес прийняття рішення можуть втрутитися і певні

обставини (в тому числі особистісні фактори, які не завжди визначаються

економічною вигодою). В результаті часто укладаються так звані імпліцитні

угоди – ті, в яких не зовсім чітко виписано зобов’язання сторін.

Якщо в процесі співробітництва виявиться, що одна із сторін не

виправдала очікувань іншої (згідно теорії очікувань [169, с. 377], це спричиняє

втрату вмотивованості до виконання зобов’язань іншою стороною). Внаслідок

цього виникає опортуністична поведінка з боку того учасника угоди, чиї

інтереси виявилися незадоволеними. Як результат такого прихованого



381

381

опортунізму організаційна взаємодія погіршується і колектив стає працювати

гірше – не виникає синергії спільної роботи. В деяких випадках у командній

роботі проявляється опортунізм і з причин відсутності чіткого визначення

особистого внеску окремого індивіда у загальному обсязі виконаних робіт.

Цей прояв опортунізму називають “ухилянням”. Він має місце особливо тоді,

коли система стимулювання на підприємстві не диференційована за внеском

окремих виконавців у результати групової роботи.

Опортуністична поведінка може проявлятися і у “вимаганні” – у тих

випадках, коли працівник має унікальний знаннєвий ресурс, який сформувався

в результаті тривалої праці на даному підприємстві, і який не має такої високої

цінності поза ним. Залежно від того, яка кількість працівників володіє цим

ресурсом, вимагання може відбуватися:

а) з боку власника специфічного ресурсу – у разі усвідомлення ним того,

що він має так звану “золоту акцію” і заміну йому знайти важко, бо інші

не мають відповідних компетенцій;

б) з боку інших економічних агентів (учасників спільної роботи) або ж

принципала, які можуть претендувати на частину доходу від специфічності

цього ресурсу і погрожувати його власнику розривом відносин, якщо той

відмовиться з ними поділитися.

Обидва види “вимагання” здебільшого стосуються рівня заробітної плати,

яку сторони вважатимуть несправедливою. Загалом, усі види опортуністичної

поведінки, в тому числі і на рівні відносин між суб’єктами підприємництва і

державою є результатом порушення мотиваційного балансу, на що вказано

у [256, с. 85]. Вона зазначає, що їх прояви можуть бути зменшені за умови

чіткої і зрозумілої процедури контролю за поведінкою власників специфічних

ресурсів, пропонуючи певний алгоритм такого контролю і підкреслюючи, що

суттєву роль у механізмі контролю відіграє адекватна внеску працівників

мотивація [256, с. 191].

Можна стверджувати, що аналогічні підходи можуть бути застосовані не

лише для пов’язаних спільними завданнями найманих працівників підпри-
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ємства, а і для мережі зовнішніх учасників усього технологічного ланцюжка,

у залученні яких зацікавлений його ініціатор. При аналітичному дослідженні

сутності контрактних відносин, укладання довготривалих контрактних

відносин з ними має відбуватися на основі чіткого узгодження взаємних

інтересів – щоб мінімізувати можливі прояви опортуністичної поведінки.

Загалом, проблема агентських відносин є іманентною складовою

управління організаційною поведінкою. Вона зумовлена нерівноправністю

відносин центрального агента (принципала) і залежних від нього інших

економічних агентів, які майже завжди в процесі співпраці відчувають

нееквівалентність обміну “компетенції-внесок-винагорода”. Тому вони схильні

приймати рішення з міркувань максимізації власної корисності, а не загальної

вигоди. Тобто, їх рішення і дії будуть не оптимальними з погляду принципала,

якщо не буде забезпечено дієвого контролю за їх діяльністю.

Очевидно, що підтримання мотиваційного балансу “компетенції-внесок-

винагорода” стосовно ключових працівників підприємства може значно

пом’якшити проблему агентських відносин. Подібних результатів можна

досягти і делегуванням певної частини повноважень на нижчі рівні управління

підприємством (наприклад, на рівень управління бізнес-процесами), встано-

вивши критерії ефективності у розрізі бізнес-процесів. Це підвищує міру

відповідальності середнього рівня менеджменту за результати реалізації

керованих ними бізнес-процесів і не потребує ретельного поточного контролю

за їх виробничою діяльністю.

Аналогічним способом доцільно вирішувати і проблему контролювання

роботи функціональних менеджерів – через взаємозв’язок поставлених перед

ними цілей і винагороди за їх реалізацію, що створює “мережу контрактів” і

запускає економічний механізм регулювання процесу реалізації стратегії

діяльності у планованому періоді. Зазначений механізм, з одного боку, має

містити загальні правила співпраці у “мережі контрактів”, необхідні для

виконання запланованих завдань, а із іншого – обґрунтовану сукупність

показників для контролювання і оперативного управління реалізацією цілей.
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Це служитиме підставою для розподілу загального доходу підприємства

за результатами створення цінності згідно умов контрактів.

Якщо ж йдеться про учасників технологічного ланцюжка створення

цінності, що виступають в ролі ауторсерів або учасників динамічної мережі, то

взаємовигідність контрактних відносин створюватиме передумови для

подальшої співпраці з ними, в тому числі – через участь у стабільній мережі.

Проте, в силу мінливості переваг певних груп споживачів, для ініціатора

створення технологічного ланцюжка приєднання до стабільної мережі вигідно

для тих аутсорсерів, співпраця з якими є суттєвою для бізнесу і тривалість

відносин з якими була б взаємовигідною.

Зважаючи на методологічний дуалізм управління цінністю, а також

функціональну відмінність цілей і завдань управління створенням цінності на

різних рівнях управлінської ієрархії, авторська позиція щодо формування

мотиваційної основи ціннісно-орієнтованого управління полягає у поєднанні

функціонально-ціннісного і цілеорієнтованого підходів у виборі технологій

мотивації і побудові системи мотивування працівників. Перший має

прив’язувати реалізацію функцій, закріплених за окремими структурними

ланками (виконавцями) із процесом створення споживчої цінності, а другий

конкретизувати цілі кожної із структурних ланок у єдиній системі координат,

зорієнтованій на нарощування ринкової цінності підприємства як цілісної

бізнес-моделі. Можна буде говорити про зв’язок системи мотивування

з розвитком підприємства і його динамічним зростанням.

Таким чином, у стратегічному контексті технології мотивування мають

орієнтувати на зростання ринкової цінності вищий менеджмент компаній.

Це доцільно здійснювати на основі абсолютних показників її діяльності, які

відображають зростання її ринкової ціни. У світовій практиці такі технології

реалізуються у двох варіантах. Перший – це укладання опціонних контрактів,

основаних на зміні курсової ціни акцій компанії; другий шляхом укладання

контрактів, винагорода за якими залежить від фінансових показників компанії

(прибуток, обсяг грошових потоків тощо) (табл. 3.24) [256].
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Таблиця 3.24

Технології мотивування менеджменту до реалізації управлінських рішень
щодо забезпечення технічного розвитку промислових підприємств

Підходи до стимулювання

Через участь топ-менеджерів у власності Шляхом преміювання за зростання
ринкової цінності компанії

Чиста участь
(безпосереднє
придбання акцій
топ-менеджерами)

Віртуальна участь
(віртуальне
придбання акцій
топ-менеджерами)

Показники, що характеризують
цінність компанії:
– дисконтований грошовий потік

DCF);

– опціони на акції; – віртуальні опціони – економічна додана вартість (EVA);
– прибуток на акцію (ROE);

– пільгове придбання
акцій

– фантом-акції – сукупність показників ефективності
(система Balanced Scorecard та ін.)

Джерело: згруповано автором

Найбільшого поширення у практиці корпоративного менеджменту набули

технології стимулювання топ-менеджменту за зростання ринкової цінності

компанії. Їх поділяють на групи – ті, що передбачають безпосередню (чисту)

участь у власності компанії через надання прав топ-менеджерам на придбання

акцій керованої компанії на певних умовах, і ті, що передбачають віртуальну

участь у ній.

Формами придбання акцій можуть бути опціони на акції (відкладена

в часі участь у власності) та участь у власності, що наступає в момент

укладання трудового контракту з менеджером. Розглянемо детальніше кожну

із них із  погляду завдань ціннісно-орієнтованого управління.

Суть опціону на акції полягає у наданні менеджерам права на придбання

акцій за певною ціною (ціна придбання) у період часу із чітко визначеними

умовами їх наступного продажу. Цим власники компанії намагаються

максимально убезпечити себе від короткострокових змін курсу акцій внаслідок

кон’юнктури ринку або певних тактичних ходів топ-менеджерів.

Наприклад, власник компанії при укладанні контракту з топ-менеджером

пропонує йому опціон на придбання акцій компанії через певний термін –

термін опціону. У разі ефективного керування компанією ринкова ціна її акцій

буде вищою, ніж існуюча на час укладання угоди. Цим обмеженням власник

заздалегідь націлює менеджера на збільшення капіталізації компанії. Другим
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обмеженням з боку власника є заборона менеджеру реалізувати опціон на

певний час (обмежувальний термін), протягом якого можна побачити,

наскільки ефективними були рішення і керівні дії топ-менеджера. Якщо

позитивний вплив був короткочасним, і курс акцій після деякого підвищення

почав знижуватися, менеджеру невигідно буде реалізовувати свій опціон,

оскільки курсова ціна акцій буде нижче опціонної. За позитивного розвитку

подій обмежувальний термін – це лише примусове реінвестування менеджера

в компанію, і згодом він за бажання реалізує свій опціон [256]. Тим самим топ-

менеджер стає вмотивованим до зростання ринкової цінності керованої ним

компанії на стратегічну (довготривалу) перспективу. Опційні програми нині

широко застосовуються в корпоративному секторі країн із розвиненою

ринковою економікою. Проте в Україні, з причин фактичної відсутності

операцій на вторинному фондовому ринку ці програми не використовуються.

Іншим варіантом участі менеджерів вищого рівня у власності є придбання

ними акцій на пільгових умовах (за заниженою ціною) на момент укладання

угоди з підприємством. Це мотивує їх на отримання майбутнього доходу

за рахунок зростання ринкової ціни акцій компанії (у разі продажу отриманих

акцій). Однак з позицій ціннісно-орієнтованого управління цей спосіб менш

ефективний, ніж перший – оскільки менеджер, що бере участь у власності,

особливо не ризикує, якщо акції котируватимуться за такою ж або навіть дещо

нижчою ціною, оскільки вони були йому продані за символічну чи суттєво

занижену проти ринкової вартості ціну. Звичайно, його премія буде вищою

у разі зростання ринкової вартості акцій, що створюватиме певні мотиви до

покращання діяльності компанії, тому такого роду стимулювання також

використовується у практиці корпоративного менеджменту. Причому

менеджери, не дуже схильні до ризику, надають перевагу саме такій формі

участі у власності.

Технології мотивування, основані на віртуальному придбанні акцій не

потребують від менеджера використання власного капіталу для їх придбання.
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Компанія виплачує йому винагороду, виходячи з різниці ринкового курсу

акцій і віртуального опціону (за участі у віртуальному опціоні) або різниці між

курсами продажу і придбання акцій за звітний період (у разі участі у фантом-

акціях). Тим самим власник компанії ще й усуває проблему втрати частки

контролю над нею. Недоліком такої системи є те, що власник втрачає

можливість додаткового нарощування капіталізації компанії за рахунок

продажу акцій топ-менеджеру [148; 256].

Стимулювання вищих менеджерів компаній через участь у власності

спонукає їх до пошуку можливостей збільшення ринкової ціни акцій, що

безпосередньо залежить від здатності компанії ефективно і результативно

працювати на ринку протягом тривалого часу. Це відповідає інтересам

власників (акціонерів компанії). Однак така схема винагороди має і недоліки,

які проявляються у бажанні топ-менеджерів поліпшити фінансову звітність,

показуючи більші прибутки і тим самим штучно завищуючи ринкову ціну

акцій. Навмисна фальсифікація результатів фінансової звітності, завищення

доходів з метою впливу на курс акцій наприкінці ХХ ст. спричинили крах

найбільших американських корпорацій (Enron, WorldCom, Qwest).

Технології стимулювання вищого менеджменту компанії, які ґрунтуються

на її фінансових показниках діяльності передбачають використання даних

фінансової звітності, які характеризують зміну ринкової вартості компанії

за конкретний період. На її основі встановлюються коефіцієнти, необхідні для

визначення розмірів винагороди менеджменту компанії. Труднощі виникають

при виборі показника, що справедливо відображав би ефективність

підприємства. Тому при розробленні системи стимулювання менеджерів

орієнтуються на певну сукупність показників, що зменшує можливість

маніпулювання ними. Найбільш поширеною у практиці корпоративного

менеджменту основою для визначення винагороди керівників служать такі

показники: величина дисконтованого грошового потоку (DCF); величина

доданої вартості (EVA); величина прибутку з розрахунку на акцію; збалан-

сована система показників.
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Управління процесом розвитку сучасного корпоративного підприємства

здійснюється у двох взаємозв’язаних формах: стратегії, яка відповідно

до програмно-цільового підходу є програмою змін, і тактики реалізації, яка

відповідно до проектного підходу є певною послідовністю проектів. Слід

зазначити, що у науковій літературі акцентується увага на тому, що успішні

програми розвитку корпорацій формувалися на основі системного підходу

до реалізації трьох напрямків, які утворюють трикутник простору процесу

розвитку [12; 47]:

1) “зверху до низу” – вищий менеджмент встановлює пріоритети

розвитку і критерії концентрації уваги задля зростання ефективності;

2) “знизу до верху” – дії співробітників спрямовані на пошук нових

підходів до подолання проблем і зростання ефективності;

3) “функціональної реорганізації” – формують критерії досягнення

принципових проривів (у витратах та рівні якості, конкурентоспроможності

нововведень тощо) шляхом розвитку бізнес-процесів, наприклад, завдяки

розвитку нових взаємозв’язків між напрямками, функціями й інформаційним

забезпеченням певних процесів діяльності.

На нашу думку, в загальному такий системний підхід спрацьовує лише

тоді, коли вищий менеджмент буде брати участь у власності. В іншому разі

в цьому трикутнику відсутній зовнішній вплив – з боку власників бізнесу на

вищий менеджмент, який і має поширювати далі мотиваційний вплив на

внутрішнє середовище підприємства. Конкретизації зовнішнього впливу можна

досягти за допомогою впровадження технології “управління за цілями”.

У практиці західного менеджменту ця технологія є доволі поширеною і

ефективно використовується для стратегічного управління підприємствами

в контексті різних стратегій і стратегічних цілей. Цілеорієнтоване управління

передбачає формування певної сукупності фінансових та нефінансових

показників у розрізі структурних ланок підприємства (система збалансованих

показників). Ця сукупність обирається таким чином, щоб максимально повно

(і водночас лаконічно) відобразити зв’язок цілей окремих підрозділів
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із стратегічними цілями усього підприємства, які визначені для конкретної

стратегії його діяльності на плановий період.

За наявності зв’язку вищий менеджмент зацікавлений у зростанні його

ринкової ціни – тому що це впливає на особисті доходи менеджерів. Ці доходи

можуть бути у вигляді зростання в ціні придбаних акцій чи у преміальних, які

вони отримують за підсумками року. За цих умов підприємство починає

функціонувати як цілісний організм, ланки якого налаштовані на досягнення

поставленої мети.

На нашу думку, використання збалансованої системи показників для

управління створенням цінності можливе за умов, якщо ресурси, задіяні у її

структурних ланках, мають довготривалу цінність. До ресурсів відносяться,

в першу чергу, ключові працівники централізованих функціональних служб

підприємства, виняткові професійні компетенції яких дають змогу приймати

нестандартні і ефективні рішення. Це працівники із стратегічним мисленням,

здатні вірно визначити тактику поведінки на ринку і обрати із сукупності

стратегічних альтернатив найкращу, яка сприятиме кількісному зростанню

підприємства, зміцненню його ринкових позицій.

Рішення працівників мають ґрунтуватися на кваліфіковано проведеному

аналізі господарських ситуацій, бути обґрунтованими, що забезпечуватиме їх

здійснимість у стратегічному плановому періоді. І можна стверджувати, що

технологія “управління за цілями”, яка забезпечує прямий взаємозв’язок між

рішеннями і діями менеджерів і результатами їх реалізації, є доволі ефективним

інструментом стимулювання їх до зростання рівня професійних компетенцій.

Отже, ця концепція при її застосуванні для ціннісно-орієнтованого

управління має передбачати при формулюванні цілей і визначенні критеріїв їх

досягнення виділення основних сфер і напрямів створення споживчої цінності,

які дають змогу реалізувати системне завдання – нарощування згідно прийнятої

стратегії ринкової цінності промислового підприємства як цілісного виробничо-

господарського комплексу.
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Після визначення стратегічних цілей розробляється стратегічна карта, яка

показує причинно-наслідкові зв’язки між стратегічними цілями та критеріями,

що відображають процес створення споживчої цінності, заходами із  розвитку

персоналу.

При розроблення стратегічної карти необхідно чітко визначити, що має

бути пріоритетним предметом управлінського впливу – технологічний процес

(за тими складовими, які відіграють максимальну роль у створенні споживчої

цінності) чи бізнес-процес в цілому, в тому числі у частині, як забезпечує

необхідний рівень сприйняття цінності. І це розглядається в стратегічній

перспективі, що націлює завдання управління процесами і розвитком персоналу

у напрямі дослідження потреб споживачів і виявлення способів втілення їх

вимог і запитів у продукцію і послуги підприємства.

Стратегічна карта є наочною формою відображенням зв’язку між усіма

складовими процесу створення цінності – починаючи від розвитку компетенцій

персоналу, необхідних для створення споживчої цінності, і завершуючи

збільшенням обсягу фінансових потоків і прибутковості підприємства, які

уособлюють його ринкову цінність. Орієнтуючись на стратегічну карту,

менеджери усіх функціональних служб і відділів підприємства чітко розуміють,

що їм необхідно робити у плановому періоді для вирішення стратегічних

завдань. Вони розуміють, за рахунок чого підприємство може збільшувати

споживчу цінність своєї продукції для цільових груп споживачів, який внесок

має зробити підпорядкована їх структурна одиниця для того, щоб збільшити

споживчу цінність продукції і, як наслідок – забезпечити зростання обсягу

продажу продукції.

Важливою умовою ефективності цілеорієнтованого управління є чіткість

зв'язку цілей окремих працівників із стратегічними цілями підприємства, а

також – залежність рівня досягнення встановлених цілей із винагородою. При

цьому має бути враховано рівень вмотивованості ключових працівників –

винагорода для них має бути валентною, відповідати їх очікуванням. Це

необхідно для мінімізації їх опортуністичної поведінки.
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Стратегічна карта є орієнтиром для формуванні системи збалансованих

показників. А початком їх “балансування” і “каскадування” є встановлення

бажаного рівня фінансових показників – відповідно до стратегічних цілей. Їх

досягнення і буде вказувати на те, що реалізація обраної стратегії здійснюється

успішно. На підприємствах корпоративного сектору прогнозні кількісні

значення параметрів основних фінансових показників (розмір прибутку, темпи

зростання чистої виручки від реалізації продукції) визначаються Радою

акціонерів. Для функціональних керівників показники мають охоплювати ті

складові роботи, які сприяють досягненню кінцевих фінансових результатів.

Вони не є тільки фінансовими, а відображають ті специфічні аспекти діяльності

керівників відповідних служб, які важливі для досягнення стратегічних цілей

підприємства загалом. У своїй сукупності і взаємодії між собою функціональні

підрозділи управління на промислових підприємствах забезпечують виконання

таких основних завдань:

1) налагоджують і підтримують зв’язки із зовнішнім середовищем;

2) визначають загальні корпоративні, конкурентні стратегії та стратегії

розвитку бізнес-одиниць, напрямків діяльності тощо;

3) акумулюють і здійснюють перерозподіл фінансових ресурсів між

бізнес-лініями та бізнес-процесами з метою оптимізації фінансових потоків, їх

капіталізації та накопичення ресурсів для інвестування у нові проекти

створення споживчої цінності;

4) забезпечують загальний фінансовий контроль, при цьому створюють

та впроваджують єдину систему обліку, контролю й аналізу;

5) формують корпоративну культуру та єдину систему цінностей;

6) підтримують і розвивають ключові компетенції, які є критичними для

досягнення конкурентоспроможності і нарощування цінності;

7) формують єдину систему управління знаннями;

8) проводять відбір, навчання та розвиток топ-менеджерів, створюють

системи мотивації праці і винагороди.
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Разом із тим, поряд із загальним переліком функцій, що здійснюються

менеджментом підприємства, його функціональні служби мають забезпечувати

реалізацію більш конкретних завдань, які лежать у сфері їх відповідальності і

відповідають змісту загальної та конкурентної стратегій.

Вище було зазначено, що загальна стратегія зростання для підприємств,

що працюють на різних типах ринків, втілюється у різних за змістом

конкурентних стратегіях. Вони відрізняться між собою залежно від того, що є

визначальним для формування підприємством конкурентних переваг відпо-

відно до структури та динаміки споживчої цінності продукції за основними

бізнес-лініями. Найбільшою мірою ці відмінності проявлятимуться на рівні

роботи із клієнтами та процесами, найменшою – у роботі з фінансами

підприємства на загальнокорпоративному рівні.

Отже, використовуючи логіку формування системи збалансованих

показників, сформуємо загальні підходи до побудови системи показників для

функціональних служб управління підприємством, що використовує ціннісно-

орієнтоване управління для реалізації стратегії обмеженого зростання. При

цьому виділимо особливості побудови системи показників для акціонерних

компаній, це важливо особливо для забезпечення універсальності пропонованої

технології мотивування створення цінності.

Зважаючи на те, що зростання ринкової цінності будь-якого підприємства

є максимізація доходу від реалізації споживчих цінностей, його вищий

менеджмент має бути націлений на оптимізацію співвідношення економічних

результатів і витрат ресурсів, що проявляється у зростанні маси прибутку.

У корпораціях збільшення прибутку від здійснення господарської діяльності є

підставою для виплати дивідендів, що, своєю чергою, впливає на зростання

ринкової ціни акцій. З огляду на ці міркування, для вищого менеджменту

підприємства, що обирає стратегію зростання, доцільно встановлювати таку

сукупність показників для оцінювання результатів їх діяльності:

1) темпи зростання обсягів чистої виручки від реалізації продукції

у порівнянних цінах (порівняння доцільно здійснювати на період формування
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стратегічного плану діяльності); це стимулюватиме роботу з пошуку нових

ринкових можливостей підприємства, в тому числі – за рахунок відкриття

нових ринків збуту, укладання угод про співробітництво в межах ланцюжків

створення цінності на основі входження у стабільні чи динамічні мережі тощо;

2) чиста рентабельність власного капіталу (розраховується діленням

чистого прибутку підприємства на середню величину власного капіталу); може

встановлюватись у вигляді конкретного значення або у вигляді прирощування –

залежно від стратегічних цілей підприємства і його конкурентної стратегії.

В першому випадку формує зацікавленість вищого менеджменту у збереженні

прийнятного рівня прибутковості підприємства (доцільно у разі конкурентної

стратегії лідерства за витратами), в другому – у нарощуванні прибутковості

(якщо стратегія конкуренції опирається на створення нової споживчої цінності

на основі інноваційної монополії);

3) зростання рівня рентабельності прирощеного капіталу (розраховується

відношенням приросту чистого прибутку підприємства до приросту капіталу,

отриманого внаслідок реалізації інноваційних проектів зі створення нових

споживчих цінностей); його призначення – стимулювати прийняття вищим

менеджментом обґрунтованих рішень стосовно напрямів інвестування проектів

інноваційного розвитку підприємства, реалізація яких забезпечувати найбільшу

віддачу із альтернативних варіантів;

4) розмір дивідендів з розрахунку на одну акцію – стимулює активність

вищого менеджменту у забезпеченні прибутковості акцій, зацікавленість топ-

менеджменту у придбанні (участь у капіталі); цей показник встановлюється

лише для підприємств корпоративного сектору.

Зазначена сукупність результуючих фінансових показників матиме різні

значення і вагомість для кожного підприємства, оскільки підприємства, що

працюють на різних типах ринків, можуть реалізувати стратегічні цілі

зростання, опираючись на різні конкурентні стратегії, формуючи різні підходи

до створення і нарощування цінності. Це буде відображено далі – у загальній

таблиці збалансованих показників.
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Що стосується показників для проведення оцінки результатів діяльності

функціональних служб підприємства, то вони можуть бути як кількісними, так і

якісними, як фінансовими, так і не фінансовими, оскільки специфіка їх роботи

не завжди може бути оцінена у вигляді конкретного кількісно виміряного

результату. Водночас, виходячи із сутності концепції ціннісно-орієнтованого

управління, вони мають націлювати працівників на реалізацію завдань кращого

задоволення споживчого попиту, в т.ч. за рахунок модернізації технологічної

чи когнітивної складових створення споживчих цінностей. І якщо керуватися

логікою формування системи показників за класичним підходом BSC, то

у роботі з клієнтами має домінувати когнітивна складова, а у роботі

з процесами – технологічна. Водночас у роботі з персоналом має бути сформо-

вано сукупність показників, серед яких повинні важливе місце займати цілі

розвитку компетенцій персоналу відповідно до структури споживчої цінності

в основних бізнес-лініях підприємства.

Для підприємства, що реалізує стратегію зростання, важливою є функція

управління фінансами – для забезпечення фінансової стійкості при реалізації

інноваційно-інвестиційних проектів створення нових споживчих цінностей.

Зважаючи також на те, що освоєння випуску продуктових інновацій доцільно

лише тоді, коли їх прибутковість буде вищою, ніж за наявного товарного

асортименту, фінансові показники підприємства мають поліпшуватись. що

свідчитиме про ефективність реалізації функції фінансового менеджменту.

За ціннісно-орієнтованого підходу до формування стратегії зростання

надзвичайно важлива роль відводиться службі маркетингу, оскільки саме ця

служба визначає напрями розвитку споживчої цінності і формує сприйняття

цінності товару (когнітивна складова споживчої цінності). Останнє потребує

усебічних досліджень маркетингового середовища, вивчення поведінки

споживачів з урахуванням можливості впливу на них. Отримання відповідної

інформації потребує певного структурування напрямів її пошуку. Завдяки

такому структуруванню можна бути впевненим, що усі аспекти зовнішнього

середовища машинобудівного підприємства, які можуть виявитися цінними для
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рішень про напрями створення споживчої цінності, будуть досліджені і

проаналізовані.

Для машинобудівних підприємств, що працюють на ринку виробників

(причому незалежно від того – чи це продукція кінцевого споживання, чи

проміжного), надзвичайно важливо утримувати коло постійних клієнтів,

співпрацюючи з ними у режимі розвитку продуктів. Із цією метою доцільно

використовувати СRМ-технологію, яка дає змогу сформувати базу клієнтів і

визначити ключові напрями роботи з ними у контексті ціннісно-орієнтованого

управління. Це уможливить підтримання довготривалих партнерських відносин

із ними – за рахунок задоволення їх вимог відносно характеристик продукції. І

ця робота має здійснюватися працівниками служби маркетингу.

Очевидно, що сукупність показників для служби маркетингу має

включати передусім ті, що відображають зростання обсягу чистої виручки від

реалізації продукції і частки ринку, яку займатиме підприємство у тактичній

періодизації стратегії. Це перекликається із показниками, що відображають

діяльність топ менеджменту. Досягненню вказаних цілей сприятиме, зокрема,

розвиток продуктів, розширення асортиментного ряду, модифікації продукції

для різних цільових груп, що можна забезпечити усебічним дослідженням

стану відповідного сегменту споживчого ринку. І це повинно знайти відобра-

ження у системі показників, якими оцінюється діяльність служби маркетингу.

У реалізації стратегії зростання значна роль відводиться і службі

управління персоналом, що також повинно знайти відображення у показниках,

якими оцінюється результативність і ефективність роботи її керівника. Зокрема,

необхідно передусім зберегти позитивну динаміку загального показника

ефективності менеджменту, який визначається відношенням обсягу виручки від

реалізації продукції до загальних витрат на управління.

Спільною основою для побудови такого мотиваційного середовища

створення споживчої цінності є забезпечення прибутковості підприємства.

У разі збитковості за результатами діяльності у відповідному періоді премія не

виплачується. Розмір преміального фонду визначається відповідно до
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трудового договору колективу або рішення Ради акціонерів. Розмір

індивідуальної премії визначається за результатами діяльності працівника

у звітному періоді та з урахуванням посадового окладу менеджера, який

відображає значущість його місця у загальній ієрархії управління.

Таким чином, використання методики Balanced Scorecard дає змогу

підвищити вмотивованість працівників функціональних служб підприємства до

ретельного обґрунтування кроків щодо проектів розвитку, пов’язаних

із реалізацією стратегії зростання. Наскрізний зв’язок показників результатив-

ності й ефективності між керівниками головних функціональних служб

підприємства збалансовує їх мотиви й сприяє координуванню дій, що підвищує

ефективність роботи підприємства загалом.

Отже, технології мотивування через участь у власності дають змогу

вирішувати стратегічні завдання ціннісно-орієнтованого управління, технології

стимулювання за допомогою формування системи збалансованих показників

забезпечують вирішення завдань тактичного характеру, оскільки цілі

найчастіше конкретизують у межах реалізації певного проекту інноваційного

розвитку. Технології мотивування вирішення завдань оперативного характеру

в системі ціннісно-орієнтованого управління найчастіше стосуються визна-

чення винагороди за удосконалення процесів створення цінності. На кожному

підприємстві це має бути відображено у відповідних документах (наприклад,

колективній угоді) і відображати специфіку створення вартості як

за технологічними, так і когнітивними складовими.

Незважаючи на відмінності у основних акцентах технологій мотивування

в стратегічному, тактичному і оперативному аспектах, вони мають важливу

спільну рису – мотивування зростання фаховості управління, яка й є тим

джерелом, що живить процеси створення цінності на сучасних підприємствах.

Тому обов’язковою складовою ціннісно-орієнтованого управління має

бути підсистема управління знаннями, яка б забезпечувала розвиток

інноваційного потенціалу підприємства – потенціалу створення нових

споживчих цінностей.
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Зважаючи на специфіку продукції машинобудівних підприємств, для

підвищення їх здатності до створення цінності управління розвитком персоналу

повинно, в першу чергу, забезпечувати розвиток інженерних компетенцій,

використання новітніх технологій конструкторського і технологічного проекту-

вання. Водночас, для більш продуктивної співпраці інженерів, конструкторів і

технологів, важливими є й знання у сфері організаційної взаємодії, які

забезпечують краще використанні інтелектуального потенціалу працівників.

Для цього програми розвитку персоналу підприємства мають включати:

1) навчання і професійний розвиток працівників для набуття ними

компетенцій, що можуть суттєво підвищити їх здатність до генерування нових

ідей та їх матеріалізації у нові, привабливі для споживачів продукти.

Насамперед, це новітні знання у сфері використання інформаційних технологій

– як для дослідження ринку, так і для проектування та конструювання;

2) створення ефективних мотиваційних систем із акцентом на ініціатив-

ність та інноваційну продуктивність персоналу;

3) участь співробітників в управлінні;

4) підвищення рівня соціального забезпечення працівників (шляхом

формування пакета соціальних гарантій, створення належних умов для праці,

збереження здоров’я, а також відпочинку тощо).

Очевидно, що та частина програми розвитку персоналу, яка стосується

професійного зростання, має містити сукупність інформаційних, підтримуючих,

методично прив’язаних до конкретних робочих місць (посад) елементів, які

сприятимуть підвищенню компетентності працівників підприємства відповідно

до їх інтелектуального потенціалу і здібностей та в руслі встановлених

базовою, конкурентною й інноваційною стратегією цілей і завдань. Відповідно

до сучасних принципів компетентнісно-орієнтованого управління, основою для

розробки програми професійного розвитку пропонується використовувати так

званий “портфель компетенцій” працівника. Він охоплює усі компетенції

(сукупність знань, навичок, норм, моделей поведінки), необхідні працівнику
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для виконання закріпленої за ним роботи відповідно до місця у організаційній

структурі і визначених на планований період цілей підприємства.

За відсутності необхідних компетенцій у працівників підприємства

унеможливлюється досягнення поставлених цілей. Відповідно до вимог

стандартів ДСТУ ISO 9001 необхідно упроваджувати принципово новий для

багатьох підприємств підхід, який полягає у формуванні компетенцій і

забезпеченні обізнаності персоналу на підставі впровадження комплексного та

системного процесів підготовки й перепідготовки працівників.

Інтелектуальний капітал підприємства зростає, якщо його людські

ресурси здатні приносити прибуток. І кадрова політика підприємства має бути

націлена на те, щоб зберегти персонал, що має цінність. А невідповідність між

задекларованими намірами і дійсністю спричиняє зниження продуктивності

праці, зумовлює прояви демотивації працівників. І це доволі часто примушує їх

шукати нове місце роботи.

Програми розвитку персоналу можуть реалізовуватись у двох

організаційних формах:

1) цільове навчання окремих працівників новим компетенціям, що є

ключовими для реалізації стратегії діяльності підприємства – як за рахунок

підприємства, так і за власний рахунок працівника (чи з частковим відшкоду-

ванням витрачених для цього коштів);

2) підвищення кваліфікації працівників у своїй сфері діяльності для

підвищення професіоналізму (групове або індивідуальне навчання – у вигляді

стажування чи проходження курсів підвищення кваліфікації).

Кожна із цих форм розвитку персоналу потребує певних витрат, які, за

існуючої практики, підприємства виділяє в межах 3% від фонду оплати праці.

Для підвищення рівня ефективності мотиваційної системи створення

споживчих цінностей необхідно обов’язково враховувати мотиваційні переваги

ключових для цього процесу працівників. Тим самим можна не тільки

збільшити їх здатність до творчого генерування інновацій, а й мінімізувати
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прояви їх опортуністичного поведінки, зумовлені зміною значущості окремих

працівників (їх компетенцій) у процесі функціонування підприємства.

Враховуючи психологічні особливості творчих людей, активізація їх

діяльності повинна в значній мірі включати соціально-психологічні форми

стимулювання, що орієнтуються на задоволення потреб вищого рівня. Окрім

того, необхідно, щоб застосовувані методи збагачувалися відповідно до зміни

мотиваційних преференцій для виконавців. Тільки у цьому випадку інноваційна

активність персоналу буде залишатися високою, що сприятиме розширенню

інноваційних можливостей підприємства.

Використання запропонованого підходу до визначення раціональної

структури зовнішніх джерел фінансування інвестиційного проекту у практиці

інвестиційної діяльності підприємств дозволить підвищити рівень обґрунто-

ваності інвестиційних рішень, які приймаються на підприємствах, та

забезпечити раціональне співвідношення між ризиком та дохідністю їх

діяльності. При цьому даний підхід може бути застосований у досить

поширеному на практиці випадку невизначеності фінансових результатів

діяльності підприємства, тобто відсутності відомостей про функцію розподілу

імовірності прибутку підприємства до та після реалізації інвестиційного

проекту. За таких умов, як показало проведене дослідження, доцільно

застосовувати критерій максимуму відношення сподіваного прибутку

теперішніх акціонерів за усіма ситуаціями, в яких може опинитися

підприємство, до середньої його величини за усіма значеннями показника

структури джерел фінансування проекту. Внаслідок застосування даного

критерію вдалося отримати аналітичний вираз для визначення раціонального

розміру частки кредитних ресурсів у структурі джерел фінансування

інвестиційного проекту розвитку підприємства.
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ВИСНОВКИ

Таким чином, у монографії досліджено комплекс питань теоретичного і

практичного характеру, які пов’язані із проблемою модернізації основного

капіталу у системі технічного розвитку промислових підприємств. До основних

висновків та пропозицій можна віднести такі:

1. Серед найважливіших чинників, які справляють вплив на ефективність

виробничо-господарської діяльності промислових підприємств та ступінь

конкурентоспроможності їх продукції, суттєве значення має технічний стан

основних засобів цих підприємств. Це зумовлено тим, що техніко-економічні

характеристики продукції, що виготовляється  з використанням нових основних

засобів, у переважній більшості випадків є значно кращими, ніж у випадку

застосування застарілих засобів праці. У зв’язку з цим питання своєчасного та

комплексного оновлення основних фондів підприємств є одним з центральних

завдань стратегічного управління їх розвитку. Особливо актуальною ця

проблема є для підприємств машинобудування, для яких при значній

оснащеності виробництва і праці основними засобами рівень їх зношеності на

теперішній час перевищує в середньому по Україні 55%.

2. Проведений у роботі критичний аналіз існуючих підходів до

оцінювання рівня технічного стану основних засобів, що базуються

в основному на показниках бухгалтерського та податкового обліку, показав їх

недосконалість. Це пов’язано із тим, що методи оцінювання рівня зношення

основних засобів, що спираються на дані бухгалтерського та податкового

обліку, не враховують фактичну (прогнозну) зміну техніко-економічних

показників експлуатації основних виробничих фондів протягом періоду їх

корисної роботи. За таких умов неможливо оцінити ринкову (реальну)

величину зношення основних засобів підприємств. Необхідна інтегральна

оцінка рівня зношення основних засобів, яка б враховувала зміну усіх основних

показників їх експлуатації протягом терміну їх служби. Єдиним можливим

показником, що задовольняє такій вимозі, є величина ринкової вартості
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основних засобів, яка являє собою функцію прогнозних показників

ефективності їх експлуатації.

3. У роботі запропоновано методи оцінювання реальної (ринкової)

величини залишкової вартості та зносу основних засобів, що приносять дохід,

та тих, що дохід не приносять. При цьому метод оцінки вартості майна, що не

приносить доходу, базується на прийомі подвійного дисконтування: спочатку

дисконтуються усі витрати на придбання, ремонт та експлуатацію майна

протягом періоду його функціонування на початок цього періоду, а потім,

здійснюється дисконтування названих витрат за усіма періодами на початок

першого з цих періодів. Дані методи базуються на запропонованій

математичній моделі оцінювання рівня зносу основних засобів підприємств,

використання якої має не лише прикладне, але й теоретичне значення, зокрема,

дозволяє встановити умову виникнення від’ємного зносу основних засобів,

4. Основна складність в оцінюванні економічних наслідків підвищеного

рівня зношення основних засобів підприємств полягає у виділенні у загальній

величині втрат підприємства внаслідок зношеності його основних засобів, тих її

частин, що зумовлені відповідно їх фізичним зносом та моральним старінням.

Для вирішення даного завдання у роботі побудовано відповідні економіко-

математичні моделі, за якими загальні втрати даного підприємства внаслідок

більш високого рівня зносу основних засобів порівнюються із підприємством,

що має найвищий рівень технічної оснащеності у галузі, за чотирма групами,

а саме: за рахунок більш високої собівартості одиниці продукції; за рахунок

меншої річної продуктивності основних засобів; внаслідок того, що

собівартість одиниці продукції на даному підприємстві відрізняється від

собівартості одиниці продукції на найбільш технічно оснащеному

підприємстві; внаслідок того, що питома капіталомісткість продукції на даному

підприємстві відрізняється від питомої капіталомісткості продукції на найбільш

технічно оснащеному підприємстві.

5. Розроблено методичні рекомендації щодо реалізації внутрішніх

можливостей підприємства стосовно нормалізації рівня зношення його



401

401

основних засобів на засадах економіко-математичного моделювання показника

рівня зношення основних засобів та встановлення його нормативного та

катастрофічного значення. При цьому виокремлюються два основних види

зношення основних засобів за його рівнем, а саме: нормальний (припустимий),

за якого підприємство може забезпечувати просте відтворення основних

засобів, використовуючи лише майбутній потік амортизаційних відрахувань на

їх реновацію; катастрофічний, за якого підприємство не зможе здійснити навіть

просте відтворення своїх основних засобів, використовуючи майбутні потоки

свого прибутку та амортизаційних відрахувань. Проведене дослідження

показало, що як у випадку оцінки зношення за ринковою вартістю основних

засобів, так і у випадку оцінки рівня зношення за часом експлуатації основних

фондів не снує певної константи граничної величини катастрофічного рівня їх

зношення.

6. Запропонована модель процесу планування технічного переозброєння

діючого підприємства. Ця модель передбачає комплексний розгляд питань

формування програми заходів з оновлення основних засобів, вибору найкращої

форми їх оновлення, встановлення раціональної черговості реалізації цих

заходів та обґрунтування джерел фінансового забезпечення їх реалізації.

Конкретизуючи запропоновану модель, у роботі було запропоновано: критерій

вибору найкращої форми відтворення основних засобів підприємства, в якості

якого пропонується застосовувати максимум чистої капіталізованої вартості

чистого грошового потоку від експлуатації основних засобів; метод визначення

оптимальних обсягів витрат підприємства на проведення капітального ремонту

основних засобів та встановлення оптимальної тривалості міжремонтних

циклів; механізм фінансового забезпечення реалізації заходів щодо оновлення

основних засобів машинобудівних підприємств, який на відміну від існуючих

подібних механізмів поєднує процес формування дивідендної політики

підприємства з існуючими потребами в оновленні його основних засобів.

7. На основі системного аналізу наукових джерел було удосконалено

понятійно-категоріальний апарат в аспекті досліджуваної проблеми. Показано,
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що принципова різниця між поняттями реструктуризація, реорганізація,

реконструкція та переоснащення полягає в об’єкті змін, які отримує

підприємство внаслідок вказаних процесів.

8. Аналіз стану техніко-технологічної бази промислових підприємств

показав наступне. Погіршення економічного стану промислових підприємств

визначено високий ступень зносу основних фондів (більшість обладнання має

строк служби понад 20 років). Використання застарілої, навіть, фізично

незношеної техніки приводить до збільшення витрат на виробництво, стримує

впровадження нових і вдосконалення технологічних процесів. Наслідком є

низька конкурентоспроможність продукції (її частка оцінюється в 0,042%).

Питома вага інноваційно-орієнтованих підприємств становила 28,8% від їх

загальної кількості та впровадженні заходи не носять системного характеру.

Вирішення накопичених кризових явищ потребує системних рішень у розвитку

промислових підприємств на основі техніко-технологічного переоснащення.

9. На основі виявлених тенденцій в практиці господарювання

промислових підприємств України, в якості основного завдання реформування

визначено технологічне переоснащення та запропоновано удосконалений

організаційно-економічний механізм техніко-технологічного переоснащення

промислового підприємства, який передбачає формування стратегічного і

оперативного планів, програм та планів проектів щодо переоснащення

підприємств; створення внутрішніх адміністративних забезпечуючих систем;

розробку плану переоснащення та контроль за використанням ресурсів;

запровадження системи стимулювання в оплаті праці. Невід’ємною складовою

вказаного механізму має стати постреформаційний моніторинг.

10. У роботі удосконалено методичний підхід до проведення діагностики

переоснащення промислового підприємства, який на основі аналізу показників

обсягу реалізації основної продукції, ліквідності та платоспроможності, складу

активів та пасивів балансу підприємства, порівняння їх із нормативними

показниками дозволяє прийняти рішення щодо переоснащення. Розроблено

відповідний інструментарій із використанням ситуаційного аналізу, оцінки
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організаційно-управлінської та виробничої діяльності, оцінки фінансово-

економічних показників.

11. Обґрунтовано напрямки залучення проектного фінансування до

техніко-технологічного переоснащення вітчизняних промислових підприємств

з урахуванням специфіки самого проектного використання: залучення різних

організацій, в т. ч. банківських установ; повернення вкладених у проект коштів

лише за рахунок прибутку від проекту, не враховуючи результати від поточної

господарської діяльності.

12. Запропоновані шляхи зовнішньої підтримки модернізації техніко-

технологічної бази підприємств, які полягають в органічному поєднання

заходів фінансового та нефінансового характеру залежно від специфіки

підприємства та проекту техніко-технологічного переоснащення. До перших

віднесено бюджетні інвестиції, до других – часткове відшкодування відсоткової

ставки за кредитом, інвестиційне податкове кредитування, податкові канікули

або пільги, зокрема пільги з податку на майно тощо. Доведено, що без

використання нових економічних механізмів зовнішньої допомоги у межах

цільових державних програм, які об’єднують зусилля підприємств, держави та

різних організацій, в тому числі банківських установ, вирішити проблему

техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств неможливо.

Обґрунтований теоретичний базис і розроблені на його основі методичні

положення і рекомендації щодо формування організаційно-економічних засад

техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств утворюють

комплекс системних управлінських рішень, які підвищують ефективність

функціонування підприємств.

Реалізація розроблених методичних засад механізму управління процесом

оновлення основних засобів у практиці діяльності машинобудівних під-

приємств дозволить покращити фінансові результати їх діяльності за рахунок

розробки раціональної програми оновлення основних фондів цих підприємств.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Проміжні показники для визначення оптимальних термінів експлуатації устаткування
Таблиця А.1

Показники, які є необхідними для визначення оптимальних строків служби машин

Значення показника по роках періоду експлуатації машини№
з/п Назва машин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Верстат деревообробний

1.1 Собівартість машино-зміни
(без амортизаційних
відрахувань), грн. 19,2 19,6 20,2 21,0 21,7 22,4 23,3 24,2 25,0 25,7 26,3 26,8

1.2 Річна собівартість
експлуатації машини
(без амортизації), тис. грн./рік 4,32 4,33 4,40 4,54 4,60 4,73 4,78 4,86 4,95 4,93 4,97 4,90

1.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням
амортизаційних відрахувань
зростаючим підсумком
з початку періоду
експлуатації, тис. грн. 10,16 14,49 18,89 23,43 28,03 32,76 37,54 42,40 47,35 52,28 57,25 62,15

1.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 225 446 664 880 1092 1303 1508 1709 1907 2099 2288 2471

1.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду
експлуатації машини,
грн./маш.-зм. 45,16 32,49 28,45 26,63 25,67 25,14 24,89 24,80 20,99 24,90 25,02 25,15
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Продовження табл. А.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Верстат циркулярний

2.1 Собівартість машино-зміни
(без амортизаційних
відрахувань), грн. 21,7 22,1 23,4 23,7 24,6 25,2 25,8 26,5 27,1 27,8 28,6 29,6

2.2 Річна собівартість
експлуатації машини,
(без амортизації), тис. грн./рік 8,33 8,31 8,68 8,60 8,78 8,82 8,82 8,90 8,92 8,95 8,98 9,18

2.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням
амортизаційних відрахувань
зростаючим підсумком
з початку експлуатації,
тис. грн. 27,53 35,84 44,52 53,12 61,90 70,72 79,54 88,44 97,36 106,31 115,29 124,47

2.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 384 760 1131 1494 1851 2201 25,43 2879 3208 3530 3844 4154

2.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду
експлуатації машини,
грн./маш.-зм. 71,69 47,15 39,36 35,55 33,44 32,13 31,27 30,72 30,35 30,41 30,82 31,65

3 Верстат токарський
3.1 Собівартість машино-зміни

(без амортизаційних
відрахувань), грн. 23,7 24,4 24,9 25,5 26,1 26,9 27,7 28,2 29,1 30,2 31,1 32,2

3.2 Річна собівартість
експлуатації машини,
(без амортизації), тис. грн./рік 9,43 9,54 9,59 9,59 9,81 9,74 9,83 9,76 9,78 9,88 9,83 10,01

3.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням амортизації
зростаючим підсумком 15,91 25,45 35,04 44,63 54,44 64,18 74,01 83,77 93,55 103,43 113,26 123,08
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.4 Кількість машино-змін

роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 398 789 1174 1550 1920 2282 2637 2983 3319 3612 3928 4239

3.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду
експлуатації, грн/маш.-зм. 39,97 32,26 29,84 28,79 28,35 28,12 28,07 28,08 28,18 28,63 28,83 29,04

4 Верстат фрезерний ФШ-41
4.1 Собівартість машино-зміни

(без амортизаційних
відрахувань), грн. 48,2 49,5 50,5 51,7 52,9 54,1 55,4 56,3 58,6 59,8 60,9 62,1

4.2 Річна собівартість
експлуатації машини,
(без амортизації), тис. грн./рік 17,83 18,07 18,08 18,1 18,1 18,2 18,0 17,73 18,05 17,88 17,78 17,64

4.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням амортизації
зростаючим підсумком 45,40 63,47 81,55 99,65 117,75 135,87 153,87 171,60 189,65 207,53 225,3 242,95

4.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 370 735 1093 1443 1785 2120 2445 2760 3068 3367 3659 3943

4.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду екс-
плуатації машини, грн./маш.-зм. 122,7 86,35 74,61 69,06 65,97 64,09 62,93 62,17 61,82 61,64 31,67 61,62

5 Верстат шліфувальний
5.1 Собівартість машино-зміни

(без амортизаційних
відрахувань), тис. грн. 40,3 41,6 42,2 43,9 45,5 47,1 48,6 50,2 51,9 53,5 - -

5.2 Річна собівартість
експлуатації
(без амортизації), тис. грн./рік 13,26 134,4 13,38 13,65 13,79 13,85 13,85 14,06 14,06 14,23 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.3 Собівартість експлуатації

з урахуванням
амортизаційних відрахувань
зростаючим підсумком
з початку періоду
експлуатації, тис. грн. 34,39 47,79 61,17 74,82 88,61 102,46 116,31 130,37 144,43 158,26 - -

5.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 329 651 968 1279 1582 1876 2161 2441 2712 2978 - -

5.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду
експлуатації машини,
грн./маш.-зм. 104,53 73,41 63,19 58,5 56,01 54,62 53,82 53,41 53,26 53,28 - -

6 Верстат фугувальний
6.1 Собівартість машино-зміни

(без амортизаційних
відрахувань), тис. грн. 50,8 51,4 51,9 52,7 53,3 53,9 54,6 55,1 55,8 56,3 56,9 57,6

6.2 Річна собівартість
експлуатації
(без амортизації), тис. грн./рік 20,83 20,71 20,71 20,61 20,41 20,21 20,09 19,89 19,75 19,20 18,95 18,84

6.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням
амортизаційних відрахувань
зростаючим підсумком
з початку періоду
експлуатації, тис. грн. 33,25 53,96 74,67 59,28 115,69 135,9 155,99 175,88 195,63 214,83 233,78 252,62

6.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 410 813 1212 1603 1986 2361 2729 3090 3444 3785 4118 4445
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6.5 Середня собівартість машино-

зміни протягом періоду
експлуатації машини,
грн./маш.-зм. 81,09 66,37 61,61 59,43 58,25 57,26 57,16 56,92 56,8 56,75 56,77 56,83

7 Верстат фрезерний ФСШ
7.1 Собівартість машино-зміни

(безамортизазційних
відрахувань), тис. грн. 48,9 49,6 50,4 51,0 51,5 52,4 53,1 53,9 54,5 55,3 56,1 57,1

7.2 Річна собівартість
експлуатації машини,
(без амортизації), тис. грн./рік 17,85 17,86 17,84 17,85 17,77 17,76 17,68 17,63 17,44 17,36 17,39 17,30

7.3 Собівартість експлуатації
з урахуванням
амортизаційних відрахувань
зростаючим підсумком
з початку періоду
експлуатації, тис. грн. 32,98 50,84 68,68 86,53 104,3 122,06 139,74 157,37 174,81 192,17 209,56 226,86

7.4 Кількість машино-змін
роботи машини
зростаючим підсумком
з початку експлуатації 365 725 1079 1429 1774 2113 2446 2773 3093 3407 3717 4020

7.5 Середня собівартість машино-
зміни протягом періоду
експлуатації машини,
грн./маш.-зм. 90,36 70,12 63,65 60,55 58,79 57,77 57,13 56,75 56,52 56,40 56,37 56,43
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