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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах діяльність промислових підприємств 

України характеризується високою ресурсомісткістю виробництва. Визначальною 

особливістю є постійне зростання дефіциту ресурсів унаслідок їх обмеженості та 

зростання їх вартості. Як наслідок, підвищується рівень собівартості та зменшується 

чистий фінансовий потік, що створює значні ризики у функціонуванні підприємств 

та ускладнює процеси управління ними. У таких умовах виникає необхідність 

пошуку ефективного та гнучкого механізму управління ресурсним забезпеченням 

підприємства, який створить передумови для забезпечення його сталого 

економічного розвитку. 

Діяльність гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) України ускладнюється 

впливом цілого ряду факторів: екзогенних (висока конкуренція на зовнішніх ринках 

та складнощі доступу до них, інфляційні процеси в економіці, зростання вартості 

ресурсів) та ендогенних (значна матеріало- та енергоємність, суттєві ризики 

внаслідок недопостачань ресурсів, високий рівень загальних витрат), що й зумовлює 

актуальність пошуку резервів економії ресурсів. У такій ситуації одним із найбільш 

ефективних способів зниження недоцільних витрат та підвищення актуальності 

інформації для прийняття відповідних управлінських рішень є впровадження 

методики інтегрованого управління, коли управління матеріальними ресурсами 

розглядається не як окрема задача, а як складова частина процесів управління 

підприємством, що підпорядкована його загальній стратегії.  

Теоретико-методичні засади управління ресурсним забезпеченням 

промислового підприємства висвітлені в дослідженнях Берсуцького А.Я.,  

Біляєва Ю.А., Іванієнка В.В., Лоли Ю.Ю., Савицької О.М.,  

Хобти В.М., Хохлова М.П. та інших. Методичним аспектам управління ресурсами 

підприємств добувної галузі в цілому, та гірничо-збагачувального комплексу 

зокрема, присвячені праці Бєлкіної І.А., Бутинця Ф.Ф., Варави Л.М., Іщенка М.І., 

Клименко О.О., Кочури Є.В., Криворучкіної О.В., Лепи Р.М., Прокопенка В.І., 

Назаренка М.В., Фатхутдінова Р.А. та інших. Наукові розробки вищезазначених 

авторів переважною мірою зосереджуються на методичних аспектах побудови 

окремих елементів підсистеми управління матеріальними ресурсами: методиках 
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функціональної перебудови підсистеми управління ресурсами, планування потреби 

в них та ін. Більшість наукових праць також присвячено логістичній концепції і  

техніко-технологічним та стратегічним аспектам в управлінні матеріальними 

ресурсами. В той же час відсутня комплексна методика, яка б на системному рівні 

поєднувала окремі методичні засади забезпечення ефективності підсистеми 

управління матеріальними ресурсами підприємства. Тому виникає необхідність 

комплексного поглиблення теоретичних і методичних засад інтегрованого 

управління, яке орієнтується на підвищення скоординованості всіх елементів 

підсистеми управління матеріальними ресурсами з одночасним підвищенням 

ефективності управління ними. 

Необхідність розв’язання зазначеної проблеми в теоретико-методичному та 

прикладному значеннях зумовлює актуальність обраної теми, визначає мету, 

завдання та логічну побудову дисертації. 

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

виконано згідно плану науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємств 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

за темою «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності 

функціонування і розвитку підприємств» (державний реєстраційний номер 

0111U002614), у межах якої особисто автором поглиблено теоретичні засади 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства та досліджено 

методичний підхід щодо формування підсистеми інтегрованого управління ними. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретичних 

засад та розробка методичних рекомендацій щодо впровадження процесів 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами в практику функціонування 

гірничо-збагачувальних комбінатів України та механізму забезпечення їх 

ефективності в умовах мінливого ринкового середовища. 

Відповідно до поставленої мети в роботі сформульовано та вирішено такі 

завдання: 

- дослідити теоретичні засади управління матеріальними ресурсами та їх 

основні різновиди;  

- дослідити теоретичні і методичні засади інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами; 
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- визначити особливості механізму формування та внутрішній склад 

підсистеми інтегрованого управління матеріальними ресурсами; 

- провести діагностику стану та тенденцій розвитку підсистеми управління 

матеріальними ресурсами гірничо-збагачувальних комбінатів України;  

- обгрунтувати підхід до управління матеріальними ресурсами на засадах 

використання їх поетапної класифікації; 

- удосконалити інструментальні засоби забезпечення функціонування 

підсистеми інтегрованого управління матеріальними ресурсами; 

- обгрунтувати методичні підходи до визначення потреби в матеріальних 

ресурсах із використанням мультиагентної моделі управління та консалтингового 

процесу; 

- оцінити ефективність управління матеріальними ресурсами гірничо-

збагачувальних комбінатів на засадах використання карти розширеної системи 

збалансованих показників; 

- визначити напрями реструктуризації підсистеми управління 

компетентнісним потенціалом підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси управління матеріальними ресурсами 

підприємства.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

практичних аспектів управління матеріальними ресурсами підприємства на засадах 

використання інтегрованого підходу.  

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження 

стала система загальнонаукових і спеціальних методів. При формуванні 

теоретичного фундаменту роботи широко використовувались семантичний аналіз 

(для обґрунтування категоріального апарату), діалектичний та логічний методи (для 

дослідження процесів у їх логічному взаємозв’язку та розвитку), методи аналізу і 

синтезу (для деталізації та укрупнення процесів), узагальнення (для визначення 

особливостей змістовних аспектів ресурсних потоків підприємства). Отримані 

прикладні результати роботи базуються на наступних методах дослідження: метод 

формалізації дозволив визначити структурну побудову підсистеми управління 

матеріальними ресурсами; методи економічного, статистичного, порівняльного і 

графічного аналізу використані при дослідженні зміни технічних, економічних та 

5 



 

організаційних показників діяльності вітчизняних ГЗК; метод економіко-

математичного моделювання використано при розробці інструментарію планування 

потреби в матеріальних ресурсах. 

Інформаційною базою дослідження стали вітчизняні й зарубіжні джерела 

наукової інформації (монографії, статті, тези доповідей, збірники наукових праць і 

наукові журнали), нормативно-правові акти України, матеріали Державної служби 

статистики України, періодичні видання і щорічники міжнародних організацій, 

публічні звіти підприємств та їх об’єднань, а також результати власних досліджень 

автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

вперше: 

- запропоновано підхід до створення підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами, який, на відміну від існуючих, заснований на 

функціональній та процесній оптимізації, підвищенні координації всіх складових 

елементів матеріального потоку, математичному моделюванні параметрів 

підсистеми управління матеріальними ресурсами, використання якого забезпечує 

оптимізацію процесів планування, зниження рівня витрат за рахунок усунення 

надлишкових запасів та упорядкування мережі функцій, пов’язаних з управлінням 

матеріальними ресурсами;  

удосконалено: 

- підхід до управління матеріальними ресурсами на засадах використання їх 

класифікації, яка, на відміну від існуючих, спрямована не лише на поділ 

матеріальних ресурсів за певними класифікаційними ознаками, але й на визначення 

груп проблемних ресурсів, які потребують першочергового управлінського впливу; 

- систему управлінської звітності на основі використання розроблених 

автором показників («Стійкість підсистеми управління матеріальними ресурсами», 

«Баланс запасів») та матриці «Вартість-ризик», використання яких надає аналітичну 

інформацію для оцінювання рівня управління матеріальними ресурсами порівняно з 

іншими підприємствами, мінімізації відхилень від необхідного цільового запасу та 

розробки сценаріїв управлінських рішень з урахуванням рівня ризику; 

- методичне забезпечення оцінювання ефективності управління матеріальними 

ресурсами, яке засноване на використанні карти розширеної системи збалансованих 
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показників, що, на відміну від існуючих методик, дозволяє системно оцінити 

ефективність управління матеріальними ресурсами з урахуванням інтересів 

держави, підприємства, споживачів та працівників; 

набули подальшого розвитку: 

- інструментальні засоби планування потреби в матеріальних ресурсах, які 

складаються з економіко-математичних моделей (мультиагентна динамічна модель,  

модель визначення цільового запасу, модель управління страховими запасами), що 

надає можливість підвищити точність планів постачання матеріальних ресурсів; 

- підхід до виявлення та усунення причин утворення малорухомих 

матеріальних ресурсів, який містить комплекс інструментів для здійснення 

діагностики, аналізу, виявлення відхилень у процесі управління матеріальними 

ресурсами та розробки заходів, спрямованих на зниження рівня і темпів утворення 

такого виду матеріальних ресурсів; 

- механізм управління компетентнісною складовою підсистеми управління 

матеріальними ресурсами, який включає в себе систематизацію знань та навичок, а 

також інструментарій для оцінювання компетенцій та розробки планів кар’єрного 

розвитку працівників, що забезпечує розвиток інтелектуальної складової підсистеми 

управління матеріальними ресурсами. 

Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю їх 

використання для удосконалення підсистем управління матеріальними ресурсами 

промислових підприємств. Основні наукові положення дисертації доведені до рівня 

методичних розробок і прикладного інструментарію, що надає змогу підвищити 

якісний рівень управління матеріальними ресурсами.  

Розроблені методичні рекомендації щодо удосконалення підсистеми 

управління матеріальними ресурсами підприємства були використані в діяльності 

Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (довідка №3632-07/40008-09  

від 01.12.2015 р.). Рекомендації щодо підвищення ефективності управління 

матеріальними ресурсами промислових підприємств були застосовані в діяльності 

Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради (довідка 

№784/01-01-21 від 21.10.2015 р.). Прикладне значення розробок підтверджується 

також їх упровадженням у практичну діяльність ВАТ “Полтавський ГЗК” (довідка 
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№ 52/11240 від 24.09.2015 р.), найбільшу цінність для якого мають впроваджені 

методичні рекомендації щодо вдосконалення підсистеми управління матеріальними 

ресурсами підприємства та комплекс економіко-математичних моделей визначення 

потреби в матеріальних ресурсах, та АТ “Новоселівський ГЗК” (довідка № 14/1309 

від 10.11.2015 р.), у практичну діяльність якого були впроваджені методики 

управління компетентнісним потенціалом та оцінювання ефективності управління 

матеріальними ресурсами.  

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» при викладанні навчальних дисциплін «Економіка 

підприємства», «Організація операційної діяльності підприємства», «Управління 

ресурсами підприємства»  (довідка від 04.04.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

роботою. Результати наукового дослідження, що виносяться на захист, отримані 

автором особисто та відображають індивідуальний підхід до вирішення завдань з 

удосконалення процесів управління матеріальними ресурсами підприємства. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, здобуто 

автором самостійно та викладено в його наукових працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

проведеного дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Менеджмент і логістика – 

перспективні напрями розвитку економіки” (м. Київ, 20-21 вересня 2013 р.), 

“Економіка підприємства: теорія і практика” (м. Київ, 10 жовтня 2014 р.), 

“Проблеми та тенденції соціально-економічного розвитку” (м. Харків, 03-04 квітня 

2015 р.), “Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки”  

(м. Дніпропетровськ, 18 березня 2015 р.), “Економіка в умовах глобалізації: 

проблеми, тенденції, перспективи” (м. Дніпропетровськ, 23-27 березня 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 18 наукових працях 

загальним обсягом  5,4 д. а., з яких: 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 

1 – у зарубіжному виданні та 3 – у наукових фахових виданнях України, що 

зареєстровані у міжнародних наукометричних базах даних, 11 публікацій – в інших 

виданнях. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Теоретичні засади управління матеріальними ресурсами, їх 

класифікація та різновиди 

 

Функціонування та розвиток підприємства передбачає залучення та 

використання різноманітних ресурсів, які становлять предметну основу його 

діяльності. Забезпечення економічної стійкості та конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання в сучасних ринкових умовах безпосередньо пов’язане з 

ефективністю використання ресурсів. Проблема, з якою зустрілося людство у XX 

столітті, - обмеженість ресурсів та необхідність їх економного використання, 

призвела до бурхливого розвитку наукових вчень з цього приводу. Сутність ресурсів 

досить широко досліджувалась у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, але 

досі залишається проблема неузгодженості розуміння природи ресурсів у межах 

бухгалтерського та управлінського обліку, а звідси й нерозробленість методик 

повного обліку деяких видів ресурсів.  

Проведений автором аналіз наукових праць показав, що сьогодні 

спостерігається розбіжність поглядів щодо визначення ресурсів, їх класифікації, 

методів обліку та управління. Більше того, незважаючи на те, що велика кількість 

наукових робіт присвячена дослідженню різних аспектів використання ресурсів, у 

той же час відсутні комплексні дослідження, які б визначали методичні аспекти 

створення ефективної підсистеми управління ресурсами. Тому виникає необхідність 

уточнення сутності понять “ресурси”, “матеріальні ресурси”, а також 

систематизованого визначення всієї їх множини. Якщо розглядати цю категорію в 

широкому змісті, то можемо відзначити, що ресурси є джерелом та передумовою 

створення необхідних людям матеріальних та духовних благ, які можна отримати 

при існуючих технологіях та соціально-економічних відносинах [13; c.14]. Загальна 

систематизація визначень категорії “ресурси” представлена автором у табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Систематизація визначень поняття “ресурси” 

Визначення Характерна ознака  Літературне джерело 

Ресурси - усі засоби, запаси, можливості, 

джерела чого-небудь, включаючи природні, 

інтелектуальні і технологічні, які можуть 

бути застосовані в господарській діяльності. 

Ресурси 

розглядаються як 

джерело отримання 

похідних благ. 

Коноплінська В. А., 

Філіна Г. І. 

[71;c. 384] 

Ресурси – кошти, запаси, можливості, 

джерела чого-небудь (наприклад, фінансові, 

економічні, матеріальні, природні, 

сировинні, трудові (людські) тощо). 

Загородній А. Г.,  

Вознюк Г. Л. 

[60;c. 782] 

Ресурси – засоби, необхідні для досягнення 

цілей організації. 

Іванієнко В.В. 

[58;c. 59] 

Ресурси -  необхідний для ведення 

господарської діяльності обсяг 

матеріальних, техніко-технологічних, 

трудових, фінансових, інформаційних та 

організаційних ресурсів, які підприємство 

має в наявності та які складають комплекс 

ресурсів кожного відтворювального 

процесу. 

Іващенко Ю.Ю.  

[57; c. 926] 

Ресурси – основні елементи виробничого 

потенціалу, які перебувають у 

розпорядженні системи та 

використовуються для досягнення 

конкретних цілей економічного розвитку. 

Підкреслюється роль 

ресурсів як складової 

частини виробничого 

потенціалу. 

Мочерний С. В.,  

Ларіна Я. С.,  

Устенко О. А., 

Юрій С. І. [94;c. 238],  

Тарасова В.В. [159; с. 8]. 

Ресурси – додаткові засоби, які є основними 

елементами виробничого потенціалу та 

використовуються для досягнення 

конкретних цілей економічного розвитку.   

Логутова Т. Г.,   

Бессонова С. І.,  

Анісімова О. М.  [84;c. 7] 

Ресурс -  загальна категорія, категорія 

загальноекономічна чи соціально-

економічна (макроекономічний рівень), 

категорія виробничо-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання 

(мікроекономічний рівень). 

Загально-економічне, 

філософське 

трактування як 

надважливого 

елемента сущого. 

Дерев’янко Ю.М.   

[61; с. 161] 

Ресурси –  сукупність природних, 

виробничо-технічних, організаційних і 

соціальних факторів. 

Визначення складу 

ресурсів без 

встановлення їх ролі у 

виробничому процесі. 

Вовк І.[ 30] 

Ресурси – це елементи, які 

використовуються в процесі виробництва.  

Ресурси 

розглядаються 

системно як елементи, 

задіяні у виробничому 

процесі.  

Кіндрат Р.Я. 

[65, с. 170] 

Ресурси як фактори виробництва. Бєляєв О.О.,  

Бебело А.С. [12],  

Федоренко В.Г.,  

Діденко О.М.,  

Ружинський М.М.,  

Іткін О.Ф. [168],  

Комарницький І.Ф. [80] 
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У перекладі з французької мови термін “ressource” означає “допоміжний 

засіб”, тобто умова, що дозволяє на основі певних перетворень досягти бажаного 

результату. Також цей термін у різних джерелах інформації ототожнюється з такими 

поняттями, як: матерія, сировина, речовина, інформація, фактор, субстанція, 

природні багатства (природні ресурси), капітал, праця. Як зазначає у своїй роботі 

Дерев’янко Ю.М., це пов’язане із тим, що “складно обрати очевидний термін, 

котрий найбільш точно відбивав би сучасне багатовекторне використання терміну 

“ресурс”, оскільки до цього терміну відносять такі різні й важко поєднувані поняття, 

як: природні, матеріальні, виробничі, фінансові, інформаційні, нематеріальні, 

трудові ресурси” [148; c. 163]. У контексті виробничої системи ресурси 

розглядаються як складова виробничого потенціалу, використання якої дозволяє 

досягти визначених економічних цілей. 

Загалом, проаналізувавши існуючі визначення, можемо систематизовано 

виділити декілька груп основних тлумачень поняття “ресурси підприємства”: 

1) ресурси як джерело отримання похідних благ, сукупність можливостей для 

досягнення мети (Коноплінська В.А., Філіна Г.І. [71], Загородній А.Г.,  

Вознюк Г.Л. [60], Іващенко Ю.Ю. [57]): природні, інтелектуальні, технологічні, 

фінансові ресурси тощо; 

2) ресурси як складова частина виробничого потенціалу (Логутова Т.Г., 

Бессонова С. І., Анісімова О. М. [84],  Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., 

Юрій С.І. [55]). Зазначені автори ресурсами називають чинники, які 

використовуються в процесі виробництва економічних благ та створюють 

економічну цінність підприємства. 

3) Тривимірне розуміння ресурсів пропонує Дерев’янко Ю.М. [48]: загальна 

категорія, що має іноземне походження; категорія загальноекономічна чи соціально-

економічна (макроекономічний рівень), категорія виробничо-господарської 

діяльності суб’єктів господарювання (мікроекономічний рівень). На думку 

дослідника, узагальнювати весь перелік можливих напрямів використання поняття  

“ресурс” доцільно за допомогою категорії “субстанція”.  
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4) Ресурси як елементи виробничого циклу (Кіндрат Р.Я.[65], Бєляєв О.О., 

Бебело А.С. [12], Федоренко В.Г., Діденко О.М., Ружинський М.М., Іткін О.Ф. [168], 

Комарницький І.Ф. [80]). 

Ряд учених (Бєляєв О.О., Бебело А.С. [12], Федоренко В.Г., Діденко О.М., 

Ружинський М.М., Іткін О.Ф. [168], Комарницький І.Ф. [80]) ототожнюють ресурси 

з факторами виробництва, інші (Степура О.С., Єремеєва О.С., Паномарьова Т.Ю., 

Степура М.О. [153]), навпаки, наголошують на відмінності понять “фактори 

виробництва” та “економічні ресурси”. Відмінність цих понять полягає в тому, що 

ресурс – це існуюча цінність, яка потенційно може бути використана для досягнення 

мети, а фактор – це вже реально задіяний у виробництві ресурс, який власну 

цінність переносить на цінність новостворюваного продукту. У табл. 1.2 

представлене авторське бачення механізму впливу ресурсів як факторів 

виробництва на рівень прибутку підприємства у процесі виробничо-господарської 

діяльності. 

Таблиця 1.2 

Механізм впливу ресурсів на прибуток підприємства  

Фактор Механізм впливу Заходи щодо збільшення 

прибутку 

Кількість та якість 

наявних ресурсів 

 

 

↑якісні і кількісні характеристики 

ресурсів →↑ якість продукції + ↑ Q 

виробництва →↑  потенційний 

рівень збуту →↑ Дохід → 

↑Прибуток 

 

↓якісні і кількісні характеристики 

ресурсів →↓ якість продукції + ↓ Q 

виробництва →↓ потенційний 

рівень збуту →↓Дохід → 

↓Прибуток 

Пряма залежність 

1. Якісна селекція ресурсів.  

2. Встановлення довготривалих 

договірних відносин з 

постачальниками. 

3. Інтеграція з постачальниками 

сировини. 

4. Науково-технічні дослідження 

з метою заміни ресурсів 

альтернативними або зменшення 

потрібної кількості. 

* Розроблено автором 

 

Аналізуючи поняття “ресурси”, автор вважає, що слід не лише відзначати їх 

цінність для досягнення конкретних цілей людини, але й враховувати таку важливу 

їх характеристику як обмеженість. З цієї точки зору ресурси поділяються на вільні 

та обмежені (економічні). Вільні ресурси знаходяться у вільному доступі та можуть 
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бути використані людиною в необмеженій кількості. Обмежені ресурси, навпаки, 

характеризуються обмеженістю та певною ринковою вартістю. Обмежені ресурси 

ще називають економічними. На рис. 1.1 автором представлено принципову схему 

взаємозв’язку природних та економічних ресурсів.  

 

 

Рис. 1.1. Взаємозв’язок природних та економічних ресурсів  

* Розроблено автором 

 

Наступним етапом дослідження є визначення всієї множини економічних 

ресурсів. Зазначимо, що підходи до класифікації є досить різноманітними та, іноді, 

суперечними (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.3 

Класифікація ресурсів в економічній літературі 

Види 

ресурсів 
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Земля          + + 

Праця     +  +   + + 

Капітал           + 

Інформація   + + +   + + + + 

Здібності          + + 

Техніка          +  

Інвестиційні         +   

Фінансові   + +  + + +  +  

Відтворювані         +   

Невідтворювані         +   

Природні     +   + + +  

Трудові   + +  +  + +   

Наука         +   

Гроші +    +       

Запаси + +   +     +  

Цінності + +        +  

Можливості + +          

Предмети праці          +  

Час        +    

Основні засоби       +     

Матеріальні   + +  + +     

Правові      +      

Ринкові      +      

Ресурси обігу          +  

Виробничі          +  

Економічні          +  

Технологічні        +  +  

Просторові      +  +  +  

Нематеріальні      + + +  +  

Функціонуючі          +  

Потенційні          +  

Соціальні    +        

Ресурси управління      +      

 

На підставі вивчених досліджень, охарактеризуємо основні погляди на склад 

ресурсів: 
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1. Переважна більшість учених дотримуються класичного розподілу ресурсів 

на землю, працю, капітал та інформацію (Логутова Т.Г., Бессонова С.І., 

Анісімова О.М. [84], Буркинський Б.В., Харичков С.К., Степанов В.Н. [114], 

Тарасова В.В. [159], Мочерний С. В., Ларіна Я. С [33], Берсуцький А.Я. [13]). 

Класичне визначення ресурсів надає Бізнес-словник [26]: “Земля — всі 

природні ресурси, які використовуються у виробничому процесі. Капітал — засоби 

виробництва; виробнича інфраструктура; грошові кошти, які використовуються для 

придбання засобів виробництва. Праця — фізичні і розумові здібності людей, 

вживані при виробництві товарів і послуг. Інформація — впорядкована система 

знань. Підприємницька здатність — процес пошуку нових можливостей, 

заповзятливість, здібність до ризику.”  

2. Традиційною стала класифікація на засоби, предмети праці та власне працю. 

Так, наприклад, Кіндрат Р.Я. [65] до складу ресурсів відносить трудові ресурси, 

основні виробничі фонди, матеріальні ресурси, фінансові ресурси, нематеріальні 

активи.  

3. У якості потенційних можливостей виробництва ресурси розглянуті в 

роботах Азріліяна А.Н. [1] та Борисова А.Б. [17]. 

4. Більш розширену класифікацію надає Іванієнко В.В. [58], у дослідженні 

якого ресурси класифіковані в залежності від середовища (просторові, правові, 

ресурси ринку), в контексті досягнення мети підприємства (матеріальні, 

нематеріальні, трудові, фінансові) та в залежності від реалізації функцій управління 

(ресурси аналізу, планування, організації, обліку, мотивації, інтеграції). 

5. У контексті реалізації стратегічних завдань підприємства Бажин І.І. та 

Сисоєв В.В. [8] розглядають такі ресурси: людські ресурси, фінансове забезпечення, 

інформаційне забезпечення, організаційне забезпечення, матеріально-технічне 

забезпечення, соціальне забезпечення. 

На авторський погляд, найбільш повним слід вважати трактування ресурсів 

підприємства як сукупності матеріальних та нематеріальних чинників, які можуть 

бути мобілізовані та використані для досягнення мети підприємства. Структурний 

склад ресурсів може залежати від предметної сфери підприємства, конкретної мети 
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підприємства, умов функціонування підприємства, наявності та вартості ресурсів, 

кількісно-якісних характеристик ресурсів. 

Особливе місце в складі ресурсів підприємства посідають матеріальні. 

Встановлено, що ефективність функціонування підприємства не в останню чергу 

залежить від ефективності використання матеріальних ресурсів, на які часто 

припадає найбільша частина в собівартості продукції, а тому правильна організація 

управління ними – запорука підвищення ефективності та ритмічності виробництва. 

Їх ключова роль полягає у, власне, створенні продукту з тими чи іншими 

споживчими та економічними характеристиками. Матеріальні ресурси беруть участь 

у процесі господарської діяльності протягом одного виробничого циклу та повністю 

змінюють свою форму, а також повністю переносять свою вартість на витрати 

підприємства протягом одного виробничого циклу.  

Проведений нами аналіз публікацій з приводу визначення поняття 

“матеріальні ресурси”, дозволив виявити багатогранність у розумінні цієї категорії. 

Так, Азріліян А.Н. дає визначення співзвучне із визначенням П(с)БО: “Матеріальні 

ресурси – предмети праці: сировина, основні та допоміжні матеріали, 

напівфабрикати, паливо, незавершене виробництво та відходи виробництва, а також 

запасні частини машин, призначені для ремонту обладнання, тара і тарні матеріали 

[1; с. 211]. Кіндрат Р.Я. акцентує увагу на високій оборотності матеріальних 

ресурсів: “Матеріальні ресурси  - частина оборотних фондів, які іменують 

виробничими запасами [65; с. 171]”.  

Гаврилішин Б.Д. визначальною особливістю, за якою ресурси відносять до 

матеріальних, називає їх призначення: “Матеріальні ресурси – основні та оборотні 

засоби виробництва, які використовуються у виробничому процесі та є 

матеріальною базою підприємства чи галузі” [33; с. 8].  

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. наводять наступну 

дефініцію: “Матеріальні ресурси - основні та оборотні засоби, які використовуються 

(або можуть бути використані) у виробничому процесі та формують його 

матеріально-речову базу”. [94; с. 463]  
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Враховуючи суттєві відмінності у трактуванні сутності матеріальних ресурсів, 

автор вважає, що доцільним буде здійснити аналіз та визначити відмінні ознаки між 

предметами праці та засобами праці (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Розмежування понять “предмети праці” та “засоби праці”  

Ознаки Предмети праці 

 (матеріальні ресурси) 

Засоби праці 

 (техніко-технологічні 

ресурси) 

Функція у процесі 

виробництва 

Безпосередньо обслуговують 

операційну діяльність, створюючи 

субстанцію продукту або сприяючи 

процесу виробництва. 

Технічне озброєння праці 

людини.  

Характер участі в 

активах підприємства 

Оборотні активи, які перетворяться в 

грошові кошти впродовж одного 

виробничого циклу, що забезпечує 

безперервність процесу виробництва й 

обороту та отримання прибутку.  

Необоротні активи, які 

використовуються впродовж 

багатьох циклів. 

Спосіб участі в процесі 

створення вартості 

Повне перенесення вартості ресурсів на 

вартість новостворюваного продукту 

впродовж одного циклу. 

Переносять свою вартість на 

вартість створюваного 

продукту поступово у вигляді 

амортизаційних відрахувань. 

Характер логістичного 

потоку 

Безперервне нормоване постачання з 

фіксованим обсягом або фіксованим 

періодом часу. 

Дискретне постачання на 

основі техніко-економічного 

обґрунтування  

Ліквідність Мобільні активи із періодом 

використання до одного року, 

здебільшого високоліквідні. 

Неліквідні або низько ліквідні 

активи 

Основні показники 

оцінювання 

Якісні, кількісні та вартісні. Технічні, кількісні, вартісні 

* Систематизовано автором за матеріалами [175, 173]  

 

Одні автори (Азріліян А.Н. [1], Кіндрат Р.Я. [65], Тимошенко Л.М. [163]) 

відносять до складу матеріальних ресурсів сировину й матеріали, паливо, купівельні 

напівфабрикати, тобто увесь комплекс предметів праці. Інші (Городянська Л. [38], 

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. [94], Буркинський Б.В., 

Харичков С.К., Степанов В.Н. [114]) додають до їх складу основні засоби та інші 

необоротні матеріальні активи.  Це протиріччя вирішується в роботі Хохлова М. П., 

Лоли Ю. Ю. [175; с.9], де зазначається, що головна ознака матеріальних ресурсів – 

їх безпосереднє включення до складу продукту, який виробляється, що і впливає на 

характер і швидкість обороту матеріальних ресурсів.  
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Загальні характеристики матеріальних ресурсів визначені Іващенко Ю.Ю. 

[57; с. 928]: матеріальні ресурси є предметами праці, входять до складу оборотних 

засобів, повністю трансформуються в матеріальні затрати, формують чи є супутніми 

в процесі формування субстанції продукту. Крім того, автор відзначає особливий 

динамічний характер матеріальних ресурсів та їх інтеграцію з інформаційними 

ресурсами.  

Враховуючи розбіжності стосовно визначення поняття “матеріальні ресурси”, 

автор сконцентровує своє дослідження саме на матеріальних ресурсах як сукупності 

предметів праці, які використовуються для виробництва продукції та повністю 

переносять свою вартість на створюваний продукт. Звуження бази аналізу 

дозволяє поглиблено вивчити поставлене в роботі завдання та детально розробити 

заходи щодо поліпшення.  

Фактором, який дає змогу інтегрувати елементи підсистеми управління 

матеріальними ресурсами, за словами Кальченко А.Г. [78; с. 49], виступає 

матеріальний потік. Застосування терміну "матеріальний потік" виправдане лише 

за наявності єдиної підсистеми управління наскрізним ланцюгом операцій з 

просування продукції лише в межах керованого ланцюга. Під матеріальним 

потоком розуміється рух деталей, напівфабрикатів, товарно-матеріальних 

цінностей, що розглядається в процесі технологічних (обробні, складальні) операцій 

у визначений період часу. Елементами матеріальних потоків є товари, інформація, 

енергія, засоби обробки та виробництва, а також інфраструктура. Усе це дозволяє 

розглядати матеріальні потоки як складні взаємопов’язані системи, а всі 

дослідження, які з ними пов’язані, мають яскраво виражений системний характер 

[100; c. 150]. 

У дослідженні В. Омельченка та А. Омельченко [100] матеріальний потік, з 

одного боку, розглядається як частина матеріально-технічного постачання, а, з 

іншого, - як комплексна та як відносно самостійна його підсистема. У першому 

випадку постачання забезпечує розповсюдження, планування та встановлення 

господарських зв’язків, тобто організовує матеріальний потік із визначенням його 

обсягів, структури, створює умови для своєчасного надходження матеріалів на 
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підприємство та для оптимізації товарних і виробничих запасів. У другому випадку, 

автономність матеріального потоку визначається декількома факторами: по-перше, 

його складові фази регулюються багатьма управлінськими функціями, по-друге, - 

існуванням специфічної мети управління матеріальним потоком. Ця мета полягає у 

своєчасному забезпеченні виробництва матеріальними ресурсами із встановленими 

технологічними та вартісними параметрами. 

Класифікація матеріальних потоків представлена в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Класифікація матеріальних потоків 

Ознака Класифікація 

Вид транспортування автомобільний; залізничний; водний; повітряний; 

Середовище потоку - зовнішні – потік, що протікає  у зовнішньому по відношенню до 

підприємства середовищі; 

- внутрішні – потік, що протікає у внутрішньому середовищі 

підприємства; 

Натурально-

речовинний склад 

- одноасортиментні – складаються з одного найменування; 

- багатоасортиментні – складаються з багатьох найменувань товару; 

За ступенем 

керованості 

- керовані – адекватно реагують на керуючі впливи; 

- некеровані – не реагують на керуючі впливи; 

Ступінь 

безперервності 

- дискретні – потоки, які складаються з окремих елементів; 

- безперевні – безперервна сукупність матеріальних потоків; 

Ступінь регулярності - детерміновані – мають усі чітко визначені характеристики; 

- стохастичні – характеризуються впливом випадкових чинників; 

Рівень стабільності - стабільні – характеризуються сталістю параметрів протягом певного 

проміжку часу; 

- нестабільні – характеризуються змінами параметрів потоку; 

Ступінь періодичності - періодичні – характеризуються сталістю параметрів через певний 

період часу; 

- неперіодичні – характеризуються відсутністю зміни параметрів 

потоку; 

Ступінь змінності - стаціонарні – характерні для сталого процесу; 

- нестаціонарні – інтенсивність потоку змінюється за часом; 

Кількість потоків - елементарний – ресурси одного найменування; 

- інтегральний – складний, що вміщує декілька елементарних потоків; 

По відношенню до 

логістичної системи 

- вхідні – зовнішній потік, що входить у логістичну систему; 

- вихідні – потік, що виходить у зовнішнє середовище; 

Ступінь синхронності 

руху 

- синхронні – одночасно пересуваються між стадіями виробничого 

процесу підприємства через певні проміжки часу; 

- несинхронні – характеризуються порушенням графіків одночасного 

надходження. 

 * Систематизовано автором 
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Характерними рисами матеріального потоку є наступні: матеріальний потік 

розглядається як сукупність товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться в 

постійному русі; відноситься до певного проміжку часу; матеріальний потік виникає  

в процесі здійснення відповідних логістичних операцій;  має уречевлену форму; 

матеріальний потік безпосередньо пов’язаний з логістичною системою; 

характеризується певним обсягом, напрямком та часовою характеристикою. 

На авторську думку, правильне групування матеріальних ресурсів є важливою 

умовою для організації їх обліку, використання та управління  ними. Узагальнивши 

існуючі класифікації матеріальних ресурсів, автор вважає за необхідне доповнити їх 

поетапною класифікацією матеріальних ресурсів, яка дозволить системно й чітко 

визначати проблемні зони в управлінні матеріальними ресурсами (рис. 1.2). Усі 

етапи запропонованого підходу до класифікації послідовно та логічно пов’язані між 

собою, мають здійснюватись чітко у визначеній послідовності. 

Перший етап класифікації полягає в розподілі всіх видів матеріальних 

ресурсів за виконуваною функцією у виробничому процесі. Це: або ресурси, які 

беруть участь безпосередньо у виробничому процесі, або призначені для інших 

цілей (реалізація інвестиційних проектів, для модернізації обладнання, проведення 

наукових досліджень тощо). 

Наступним етапом є виявлення такої функціональної групи, з якою пов’язані 

певні труднощі чи проблеми. Це можуть бути: низька ефективність використання 

ресурсів, проблеми з нормуванням або потенційні ризики, пов’язані з високим 

рівнем витрат. Інформаційною базою для такого розподілу є дані внутрішнього 

управлінського чи бухгалтерського обліку та аналізу. 

На наступному етапі відбувається розподіл визначеної проблемної 

функціональної групи за окремими видами, деталізація до більш глибокого рівня. 

П’ятим етапом є класифікація за вартістю та значущістю у виробничому 

процесі. Для цього доцільно застосувати методику АВС аналізу: група А – ресурси з 

найбільшою вартістю та тривалістю використання  у виробничому циклі, група В – 

ресурси, які мають меншу значущість у виробничому циклі та у формуванні 

фінансових результатів, група С – найменш значущі. 
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Рис. 1.2. Поетапна класифікація матеріальних ресурсів  

 * Розроблено автором 

 

Останнім етапом є розробка та реалізація проекту з удосконалення управління 

матеріальними ресурсами. У рамках даного етапу пропонуємо використовувати 
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1.2. Пов’язані з процесом виробництва при реалізації 

інвестиційного проекту 

1.3. Призначені для експлуатації та ремонту будівель та 

споруд 

1.4. Використовувані при науково-дослідних розробках 

1.5. Для інших цілей 

 

Визначення групи матеріальних ресурсів, які потребують 

управлінського впливу з метою підвищення ефективності 

їх використання (напр., 1.1. Прямо пов’язані з процесом 

виробництва) 

3.Здійснення 

класифікації за видовою 

характеристикою 

3.1.Сировина, основні та допоміжні матеріали 

3.2. Напівфабрикати і комплектуючі вироби 

3.3. Паливо та енергія 

3.4. Незавершене виробництво 

3.5. Тара і тарні матеріали 

3.6. Запасні частини 

3.7. Інші матеріали 

5. Здійснення 

класифікації за вартістю 

та значущістю у 

виробничому процесі 

4.1. Матеріальні ресурси групи А – з найбільшою вартістю 

та тривалістю використання  у виробничому циклі 

4.2. Матеріальні ресурси групи В – мають меншу 

значущість у виробничому циклі та формуванні 

фінансових результатів 

4.3. Матеріальні ресурси групи С – найменш значимі 

 

4. Окреслення 

проблемного поля за 

видовою 

характеристикою 

Визначення виду матеріальних ресурсів конкретної 

функції, які потребують управлінського впливу (напр., 

функція - 1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва, 

вид - 3.3. Паливо та енергія) 

6. Розробка проекту з 

удосконалення  

управління 

матеріальними 

ресурсами 

Алгоритм дій з управління процесом для досягнення його 

цілей: 

5.1. Планування - встановлення цілей і процесів, 

необхідних для досягнення цілей, планування робіт. 

5.2. Виконання - виконання запланованих робіт. 

5.3. Перевірка - збір інформації та контроль результату на 

основі ключових показників ефективності (KPI), 

отриманих в ході виконання процесу, виявлення та аналіз 

відхилень, встановлення причин відхилень. 

5.4. Вплив (управління, коригування) - вживання заходів 

щодо усунення причин відхилень від запланованого 

результату, зміни у плануванні та розподілі ресурсів. 
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модифіковану методику PDCA (планувати – робити – перевіряти - виконувати): 

план проекту, реалізація проекту, контроль результатів та закріплення результатів. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

- у сучасній економічній літературі відсутній єдиний погляд щодо сутності 

ресурсів, їх складу, методів та методик оцінювання та забезпечення їх ефективності; 

- матеріальні ресурси є важливою складовою виробничого процесу, 

ефективність управління якою впливає на кінцеві фінансові результати 

підприємства;  

- важливим завданням сьогодення є пошук напрямів оптимізації управління 

матеріальними ресурсами на засадах глибинного перегляду та реструктуризації 

багатьох функцій.  

 

 

1.2. Методичні аспекти визначення потреби в матеріальних ресурсах 

 

Одним із головних факторів конкурентоспроможності підприємства є 

ефективність формування складу ресурсів та раціональність ресурсоспоживання. 

Раціональне використання ресурсів дозволяє підвищити загальну результативність 

підприємства без додаткових капіталовкладень. Метою управління ресурсами є 

визначення такої їх величини, яка, з однієї сторони, мінімізує загальні витрати, а з 

іншої, - забезпечує максимізацію прибутку. Формалізовано цю задачу можемо 

визначити так: 

 

                                                f мр → min 

                                                        f п → max                                               

                                                        MРо = f мр ∩ f п,                                                     (1.1) 

 

де f мр – сума витрат на матеріальні ресурси, f п – розмір прибутку,  MРо – 

раціональна величина ресурсів, ∩ - операція пересічення множин. 
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На авторський погляд, головним критерієм при цьому є мінімізація питомих та 

загальних витрат матеріальних ресурсів за умови досягнення цільових значень 

показників якості продукції.  

Серед видів раціонального ресурсовикористання виділяють технічну 

раціональність, яка передбачає використання технічних резервів для економії 

ресурсів, економічну, за якої передбачено впровадження нових ефективних методів 

використання ресурсів та управління ними, а також соціальну раціональність, 

спрямовану на поліпшення споживчих характеристик продукції. Економічна 

раціональність надає широкі можливості в оптимізації використання ресурсів та досі 

неповно розкрита з методичної точки зору, тому, впроваджуючи заходи щодо 

поліпшення в управлінні матеріальними ресурсами, автор дослідження 

зосереджується саме на економічній раціональності. 

Доцільним, на наш погляд, є аналіз становлення управління матеріальними 

ресурсами в рамках хронологічних етапів. Методологія управління матеріальними 

ресурсами розвивається у вітчизняній науці вже понад 80 років. Значна кількість 

робіт була присвячена методам нормування (роботи А. Мазаракі, І. Бланка,  

П. Бунича та ін.), підходам до визначення оптимального розміру партії постачання 

(наприклад, основна модель управління запасами, або модель Уілсона).  

У рамках процесу розвитку науки матеріально-технічного забезпечення 

підприємства можемо виділити три етапи.  

Перший (60-80 – ті роки XX ст.) характеризувався централізованим 

директивним розподілом ресурсів відповідно до фондів та нарядів на споживання 

матеріальних ресурсів у рамках п’ятирічних планів. Підприємства не мали свободи 

у виборі постачальників, не мали можливості встановити з ними договірні 

відносини та господарські зв’язки, не були спроможні визначити власні потреби на 

основі дії економічних законів.  

У рамках другого етапу (80-90 – ті роки XX ст.), у період роздержавлення та 

перебудови, підприємства отримували економічну самостійність та починали 

працювати на принципах комерційного розрахунку та самофінансування. На зміну 

централізованому розподілу ресурсів приходить гуртова торгівля ними у формі 
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вільної купівлі-продажу за договірними цінами. Гуртова торгівля між економічно 

вільними суб’єктами здійснювалась на основі економічних важелів та стимулів. 

З’являється функція з нормування витрат у підсистемі матеріально-технічного 

постачання. Підвищення ролі управління матеріальним забезпеченням підприємства 

в цей період зумовлене рядом факторів, які вийшли на перший план у ринковій 

економіці: розривом минулих економічних зв’язків та порушенням централізованих 

підсистем постачання, зменшенням обсягів виробництва матеріальних ресурсів на 

фоні загальної економічної стагнації, встановленням договірних відносин з 

міжнародними партнерами, зміною нормативної бази.  

Третій етап (кінець 90-х років XX ст. - до сьогодення) характеризується 

кардинальними змінами в управлінні матеріальним забезпеченням та методах 

визначення потреби в ресурсах, зміною самої парадигми управління: ринок 

продавця замінюється на ринок покупця, поширюються концепції маркетингу, 

ускладнюються методики прогнозування попиту.                  

Отже, з концептуальної точки зору методологія управління матеріальними 

ресурсами (рис. 1.3) вміщує в себе: методи (сукупність способів та інструментів 

розрахунку потреби в ресурсах), цілісні підсистеми управління матеріальними 

ресурсами (сукупність способів регулювання рівня запасів), стратегію (сукупність 

правил управління запасами, які дозволяють досягти конкурентних переваг у 

довготривалому періоді).  

 

Рис. 1.3. Ієрархізація рівнів управління матеріальними ресурсами 

*Розроблено автором 
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Головні напрями, покладені автором в основу методичних рекомендацій з 

удосконалення управління матеріальними ресурсами, – це удосконалення 

інструментів управління матеріальними ресурсами, обгрунтування структури 

підсистеми управління матеріальними ресурсами та розробка загальної стратегії. 

Автором було встановлено, що, здебільшого, управління матеріальними 

ресурсами розглядається як сукупність операцій і процедур впливу керівної 

підсистеми (апарату управління) на керовану (матеріальні ресурси), яка 

здійснюється в межах організаційної структури підприємства. Зокрема,  

Плахута Г.А. [109; c. 13] визначає управління матеріальними ресурсами як систему 

організацій, відомств, служб, підприємств, спрямовану на забезпечення 

безперервного виробничого процесу, ритмічного випуску продукції, технічного 

вдосконалення засобів виробництва, ефективної організації використання 

матеріальних ресурсів на всіх стадіях виробництва. 

Досліджуючи сутність підсистеми управління матеріальними ресурсами, 

можемо відзначити, що їй притаманні всі ознаки будь-якої організаційно-

економічної системи: ефект синергії, ієрархічність, емерджентність, 

цілеспрямованість, альтернативність розвитку. Підсистема управління 

матеріальними ресурсами підприємства, на авторський погляд, повинна 

розглядатись як сукупність взаємопов’язаних елементів, які забезпечують 

формування обґрунтованої й раціональної структури ресурсів, їх ефективне 

використання, а також - аналіз з метою прискорення їх обігу.   

Проаналізувавши місце підсистеми управління матеріальними ресурсами в 

рамках усієї організаційно-економічної системи “Підприємство”, можемо 

стверджувати, що вона є однією з найважливіших ланок операційної підсистеми та 

впливає на формування та ефективність економічного, функціонального та 

організаційного блоків механізму функціонування підприємства (рис. 1.4). 

У межах загальної системи “Підприємство” підсистема управління 

матеріальними ресурсами є першим елементом ланцюга створення вартості в рамках 

операційної діяльності. Функціональний склад, завдання, особливості 

функціонування та масштабність підсистеми управління матеріальними ресурсами 
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безпосередньо залежать від двох важливих елементів ланцюга: виробництва та 

збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Місце підсистеми управління матеріальними ресурсами (УМР) в 

структурі виробничої системи 

*Розроблено автором 

 

Розглядати сутність управління матеріальними ресурсами доцільно з позицій 

аналізу функціональних, організаційних та економічних особливостей. 

На авторський погляд, функціональний блок механізму операційної діяльності 

вміщує в себе: здійснення функцій прогнозування, планування, організації, 

регулювання, стимулювання, обліку, контролю та аналізу на всіх етапах операційної 

діяльності. Ці функції покладено на підсистему управління операційною діяльністю, 

яка, у свою чергу, складається з таких елементів, як: кадри, інформація, 

інформаційні системи, методи управління.  

Організаційний блок характеризує систему зв’язків між елементами, які можна 

поділити на лінійні зв’язки впливу керівників на виконавців, функціональні зв’язки 

з приводу виконання робіт підрозділами та інтеграційні міжфункціональні зв’язки.  
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Економічний блок забезпечує вплив керуючої підсистеми на керовану і 

включає в себе методи, форми, важелі, інструменти управління, контрольну 

інформацію.  

Генеральна мета функціонування підсистеми управління матеріальними 

ресурсами – забезпечення потреб виробництва у матеріальних ресурсах, організація, 

планування матеріально-технічного забезпечення та контроль використання 

матеріальних ресурсів та їх запасів.  

Конкретні завдання підсистеми УМР: 

- розробка планів постачання матеріальних ресурсів; 

- пошук постачальників та розміщення заявок на матеріальні ресурси; 

- організація та відстеження постачань; 

- контроль надходження матеріалів, контроль за збереженням ресурсів, 

контроль ефективності використання ресурсів; 

- аналіз та відстеження точності норм матеріалів; 

- інформаційно-документальне супроводження постачання матеріальних 

ресурсів. 

Головні функції підсистеми УМР у рамках системи управління підприємством 

полягають у наступному: 

- планування – розробка планів потреби та постачання матеріальних ресурсів; 

- організація – інформаційне та технічне забезпечення процесу постачання 

матеріальних ресурсів; 

- контроль – відстеження надходжень матеріальних ресурсів, ефективності 

зберігання та використання. 

Загальний результат функціонування підсистеми управління матеріальними 

ресурсами визначається синергічним ефектом функціонування її елементів та дією 

ряду зовнішніх чинників. Очікуваний результат від функціонування підсистеми 

УМР в рамках системи “Підприємство” полягає в безперебійному забезпеченні 

виробництва матеріальними ресурсами за умови високої якості ресурсів та економії 

фінансових витрат. 
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Отже, можемо дійти до висновку, що підсистема управління матеріальними 

ресурсами – це організаційно-економічна складова підприємства, яка складається з 

сукупності елементів, пов’язаних між собою функціями, процесами та 

інформаційними потоками та відповідальна за ефективне забезпечення 

виробничого процесу матеріальними ресурсами. 

Зауважимо, що визначення потреби в матеріальних ресурсах є багатоплановою 

роботою, яка складається з ряду взаємопов’язаних етапів. При цьому потреба в 

матеріальних ресурсах розраховується за основними напрямами їх використання: 

для основного виробництва, для поповнення незавершеного виробництва, на 

капітальне будівництво, для проведення заходів за планом технічного розвитку й 

організації виробництва, для ремонтно-експлуатаційних робіт [54; с. 293]. 

Основними етапами є такі: 

Етап I. Аналіз ситуації та проблем – полягає в дослідженні фактичних даних 

за минулий період, оцінюванні отриманих результатів та окресленні наявних 

проблем. 

Етап II. Прогнозування майбутніх умов – визначення кількісних та якісних 

параметрів факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, від яких 

залежить рівень споживання матеріальних ресурсів. Основні параметри, що 

визначають запаси сировини і матеріалів, систематизовані в табл. 1.6.  

Таблиця 1.6 

Фактори, що впливають на визначення потреби в матеріальних ресурсах 

Фактор Деталізація факторів 

1. Вид матеріального 

ресурсу  
Сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо тощо. 

2. Виробнича 

програма  

Обсяг виробництва продукції для реалізації споживачам.  

Обсяг виробництва продукції для власних потреб. 

3. Види потреби в 

ресурсах 

Основне виробництво. Виготовлення технологічного оснащення. 

Ремонтно-експлуатаційні роботи. Капітальне будівництво. Підвищення 

технічного рівня виробництва. 

4. Норма витрат  Об’єкти нормування: матеріали, сировина, енергія. 

5. Додаткові  
обмеження 

Доступність матеріалу (імпорт матеріалу, його складових); мінімально 

необхідний запас; мінімальна партія; транспортні обмеження; обсяги 

складів; терміни придатності; термін розміщення заявки; терміни 

митного оформлення, сертифікація матеріалу; мінімальна партія 

виробництва; термін виготовлення; термін постачання. 

* Cистематизовано автором 
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Ці фактори в якості параметрів впливу мають бути враховані при плануванні 

потреби в матеріальних ресурсах (під час розробки та використання моделей 

планування). 

Етап III. Встановлення цілей та завдань – визначення для запланованого 

періоду ключових показників кількості, якості та ефективності використання 

матеріальних ресурсів. 

Етап IV. Складання плану – розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, 

складання плану у вигляді балансу витрат та доходів. 

Етап V. Виконання плану – здійснення матеріально-технічного забезпечення. 

Етап VI. Аналіз та контроль виконання плану – визначення фактичних 

показників отриманих результатів, порівняння їх із запланованими, розробка 

комплексу заходів щодо мінімізації відхилень. 

У табл. 1.7 автором представлені методи для визначення потреби в 

матеріальних ресурсах.  

Таблиця 1.7 

Методи визначення потреби в матеріальних ресурсах 

Метод Метод розрахунку 

1 2 

Визначення потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва 

Нормування Нормування витрат є одним із шляхів раціонального використання 

ресурсів. Нормою запасу є така мінімальна кількість матеріальних 

ресурсів, яка повинна знаходитись на підприємстві для нормального 

виробничого процесу. 

Норма запасу в днях складається з трьох частин: поточного (NMP1), 

страхового (NMP2) та підготовчого запасу (NMP3). 

 

NMP дн = NMP1+ NMP2 + NMP3 

 

Поточний запас в днях визначаємо як половину інтервалу між 

постачаннями: 

1

I
NMP =

2 , 

 

де І – інтервал між двома постачаннями (кількість днів), 

 

360
I=

n , 

де n – кількість постачань у плановому періоді. 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 

  

1
2

NMP
NMP =

2  
Норма запасу в натуральних  та грошових одиницях визначається, як: 

 

NMP нат = NMPдн*DMPі,  

 

де DMPi – добова потреба в матеріальних ресурсах 

 

NMPгрош. = NMP нат * Р, 

 

де Р – ціна ресурсів 

Метод прямого 

розрахунку 

Використання даного методу доцільне за наявності норм витрат на 

одиницю продукції. 

Потреба в матеріалах на виробничі потреби розраховується за формулою: 

 

DMP = NMPi*DPi, 

 

де DMP – потреба в матеріалах на виробничі потреби, NMPi – норма 

витрат матеріалу на одиницю продукції, DPi – програма виробництва в 

плановому періоді. 

Метод за аналогією За умови відсутності норм витрат матеріалів на конкретний вид продукції 

вироби можуть прирівнюватись до аналогічних, для яких вже встановлені 

норми витрат. Для врахування особливостей аналізованої продукції 

вводяться поправкові коефіцієнти. 

  

Р= NMPан* DP *К, 

 

де NMPан – норма витрат матеріалу на одиницю аналогічної продукції, К – 

поправковий коефіцієнт, який враховує особливості використання 

матеріалу для виробництва даного продукту порівняно з аналогічним. 

Метод за типовим 

представником 

Подібний до методу за аналогією. 

Сутність даного методу полягає у виборі типового представника групи 

виробів, який найбільш точно відображає потребу в матеріалах. 

Використовується у разі великого різноманіття асортименту. 

 

Р= NMPтип* DP, 

 

де NMPтип – норма витрат матеріалу на одиницю типового представника 

групи продукції. 

 

Індексний метод 

 

Для використання цього методу необхідна інформація щодо обсягів 

використання ресурсів у попередніх періодах. 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 

 Потреба в матеріалах на плановий період визначаться як добуток 

фактичних витрат на їх питоме зниження у розрахунковому періоді та на 

індекс зміни обсягу виробництва. 

 

DMP пл = DMPф*Ін*Івир,  

 

де DMPф – потреба в матеріальних ресурсах минулого періоду, Ін – індекс 

зниження норм витрат в плановому періоді, Івир – індекс зміни виробничої 

програми. 

Метод екстраполяції На основі даних про витрати минулого періоду будується крива залежності 

потреби від обсягу виробництва. 

Враховуються чинники, які впливають на потребу в матеріалах: обсяг та 

структура виробництва, терміни тощо. 

Метод оптимальної 

партії замовлень 

Мінімальний обсяг замовлення визначається як:    

 

 

y2*DMP *C
P = 

SC , 

де P - розмір замовлення, од.; DMPy - річна потреба одиниць запасу, од.; 

SC - поточні витрати на зберігання одиниці замовлення, грн.; C - витрати 

на виконання замовлення, грн.  

Визначення кількості замовлень: 

yDMP
n=

P   
 

Визначення інтервалу постачань (250 – кількість робочих днів) 

 

250
t =

n  
Моделювання 

динаміки 

матеріальних 

ресурсів 

Моделювання динаміки – розробка, апробація та використання комплексу 

економіко-математичних моделей, які встановлюють логічні 

взаємозв’язки між параметрами у різні часові моменти з урахуванням дії 

детермінованих та стохастичних факторів зовнішнього впливу.  

Функція виходу визначається як результат інтегрованої взаємодії 

динамічних вхідних x(t), зовнішніх v(t) та внутрішніх параметрів h(t) 

підприємства. У загальному вигляді її можна представити наступним 

чином: y(t)=F(x(t),v(t),h(t)). 

Потреба в матеріалах для поповнення незавершеного виробництва 

Метод на основі 

середньодобових 

витрат 

 

DMP = DMPі *Тц, 

 

де DMPі – середньодобові витрати матеріалу, Тц – тривалість 

операційного циклу. 

Метод на основі 

даних на початок та 

кінець періоду 

 

DMP = (DPк-DPп)* NMP 
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Закінчення табл. 1.7 

1 2 

 де DPк, DPп – кількість виробів на кінець та  початок планового періоду, 

NMP – норма витрат на виріб. 

Потреба в матеріалах на капітальне будівництво 

 Визначається на основі даних про обсяги будівельно-монтажних робіт та 

показників проектно-кошторисної документації 

Потреба в матеріалах для проведення заходів за планом технічного розвитку й організації 

виробництва 

Метод прямого 

розрахунку 

Потреба в матеріалах на виробничі потреби розраховується на основі норм 

витрат матеріалу на проведення робіт з удосконалення технологій, 

автоматизації виробництва та обсягу робіт. 

Потреба в матеріалах для ремонтно-експлуатаційних робіт 

Метод прямого 

розрахунку 

Потреба в матеріалах на виробничі потреби розраховується на основі норм 

витрат матеріалу на одну ремонтну одиницю та планового обсягу 

ремонтних робіт. 

* Систематизовано автором 

 

Серед указаних методів визначення обсягів матеріальних ресурсів автор 

вважає за доцільне окремо виділити метод моделювання динаміки матеріальних 

ресурсів.   

Дослідження особливостей поведінки економічних систем і агентів доводить 

два важливі постулати динамізму економічної системи:  

- по-перше, траєкторія її руху носить не лише стохастичний характер, а й 

детермінований, систематичний характер, який піддається логічній формалізації; 

- по-друге, процеси, які тривають в економічних системах, мають здебільшого 

нелінійний характер, тому їх формалізація має здійснюватись за допомогою 

нелінійних економіко-математичних моделей.  

Варто враховувати, що економічні процеси, які протікають на підприємстві, 

мають дві важливі взаємопов’язані риси: динамічність, яка виявляється у зміні 

рівнів і варіації показників, та інерційність, завдяки якій забезпечується сталість 

механізму формування процесу протягом часу. Статичний аналіз фіксує зріз стану 

системи у певний момент часу. У цьому полягає його головний недолік: один і той 

самий стан системи ніколи не повторюється, оскільки комбінація факторів, під дією 

яких функціонує система, - теж унікальна у кожний фазовий момент. На відміну від 
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статичного підходу, економічна динаміка вивчає детерміновану в часі поведінку 

економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Звідси випливає, що для підвищення якості і своєчасності прийняття рішень в 

управлінні матеріальними ресурсами підприємства необхідне застосування 

комплексу економіко-математичних моделей, які базуються на методиці 

динамічного моделювання економічних процесів і параметрів системи. Головною 

характерною рисою таких моделей є врахування фактору часу, тобто можливість 

визначати параметри системи у різні часові моменти на основі встановлених 

економічних та математичних залежностей. 

Методичні аспекти загальної концепції моделювання динаміки параметрів 

матеріальних ресурсів з позицій вирішення стратегічних та тактичних завдань 

представлено автором на рис. 1.5. 

 До основних стратегічних завдань моделювання нами віднесені наступні: 

визначення мети та рівня стратегічного розриву, розробка проекту моделювання, 

організація процесу моделювання, aналіз отриманих результатів, pозробка 

рекомендацій щодо вдосконалення. 

Cеред головних тактичних завдань можемо виділити такі: діагностування 

системи, cтруктуризація системи, oцінювання факторів та взаємозв’язків, побудова 

економіко-математичних моделей, апробація моделей. 

На оперативному рівні процес моделювання здійснюється за наступними 

етапами: 

Етап I. Постановка мети моделювання, яка полягає у наступному: знайти 

таке значення керованої змінної, яке переводить систему з початкового стану в 

кінцевий, при якому цільова функція набуває найбільшого чи найменшого значення. 

Етап II. Збір вихідних даних: стосовно зовнішніх факторів, внутрішніх 

параметрів системи, вхідних та вихідних параметрів. На даному етапі реалізується 

функція діагностування, яка покликана виявити слабкі місця зовнішнього 

середовища, що можуть призвести до негативних впливів на ресурсний потенціал 

підприємства. 
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Рис. 1.5. Схема концепції моделювання параметрів матеріальних ресурсів  

*Розроблено автором 

 

Стратегічні завдання та інструментарій: 

- підвищення стратегічної конкурентоспроможності 

в управлінні матеріальними ресурсами; 

- збільшення фінансового потоку у довготривалій 

перспективі; 

- оптимізація структури активів та способу 

фінансування потреби в матеріальних ресурсах; 

Тактичні завдання та інструментарій: 

- підвищення точності планування потреби в 

матеріальних ресурсах; 

- зниження матеріалоємності, підвищення 

матеріаловіддачі; 

- зниження витрат на матеріальні ресурси; 
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Етап III. Розробка концепції (загальної ідеї моделювання). Концептуальна 

модель відображає склад елементів системи, їх зв’язки, зв’язки системи із 

оточенням у вигляді вербального описання. Визначають керуючі і керовані 

параметри, а також показники, що їх збурюють. 

Етап IV. Вибір методу моделювання і виду моделі. Стан і процес 

функціонування системи може бути описаний за допомогою таких методів, як 

аналітичний, чисельний, статистичний, комбінований. 

Етап V. Розробка моделі. При розробці динамічних моделей найчастіше 

процес розглядається як функція часу і поділяється на чотири складові: тренд – 

довготривалу, детерміновану часом еволюцію – f(t); періодичні коливання різних 

частот – С(t); сезонні коливання – S(t); випадкові коливання – e(t). 

Слід зазначити, що характерною особливістю процесу управління 

матеріальними потоками, яка має враховуватись під час моделювання, є 

мультиагентність – залучення багатьох агентів, які впливають на проміжні та 

кінцеві параметри потоку. Дослідженню особливостей інтеграції та взаємодії різних 

суб’єктів господарювання присвячена робота В.В. Плотнікова [108], який відзначає, 

що: “... стабільне та прибуткове функціонування пов’язане із формуванням 

механізмів ефективної взаємодії підприємств з метою зниження їх сукупних витрат” 

[108;с.6]. В умовах динамічності ринку перед підприємством постає задача гнучкої 

реакції на зміну в діях агентів при незмінній якості продуктів [176; c. 15]. Час 

реагування та час на проведення змін – один із найголовніших факторів ефективної 

діяльності промислового підприємства [103; c. 29].  

Мультиагентний підхід (рис. 1.6) до вирішення завдань управління 

матеріальними ресурсами є принципово новим, більш того, за словами Акулова В.П. 

[2; c. 8], він “забезпечує нову якість управління, оскільки на відміну від класичного 

способу, який передбачає пошук певного алгоритму, що дозволяє отримати 

найкраще рішення, за мультиагентного підходу рішення формується в результаті 

взаємодії самостійних модулів – агентів”. Дослідженню особливостей агентно-

орієнтованого моделювання присвячено також дослідження Гужви Г.В. [46]. 

Характерною особливістю агентів є здатність до адаптації, навчання, зміни 

35 



 

 

поведінки та встановлення динамічних зв’язків з іншими агентами. 

Функціонування агентів характеризує основні рішення з визначення обсягу, 

напрямів та термінів руху матеріальних потоків: 

- АгентВиробництво – характеризує виробничі потужності, тривалість 

виробничого циклу та вимоги до якості матеріальних ресурсів; 

- АгентПланування – характеризує методику планування, планові обсяги 

використання ресурсів, рівень похибки; 

- АгентЗамовлення – характеризує ритмічність замовлення, мінімальну партію 

замовлення, відстеження ризиків покриття виробництва матеріальними ресурсами; 

- АгентПостачання – характеризує договірні умови з постачальниками, 

виробничі потужності постачальників, параметри якості матеріалів;  

- АгентТранспортування – характеризує потужність транспортної логістики; 

- АгентЗберігання – характеризує умови та складські потужності зберігання 

матеріалів. 

 

 

Рис. 1.6. Мультиагентна модель управління матеріальними ресурсами  

*Розроблено автором 
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Особливістю динамічної мультиагентної моделі управління матеріальними 

ресурсами є можливість її перебудови за рахунок створення/видалення елементів та 

зв’язків між ними, можливість розробки різних сценаріїв та механізмів адаптації. За 

словами С.Г. Кийко, в мультиагентних системах поведінка визначається на 

індивідуальному рівні, а глобальна поведінка виникає як результат діяльності 

багатьох агентів, кожен із яких діє за власними правилами, функціонує в загальному 

середовищі та взаємодіє із середовищем та іншими агентами [81; с. 143]. 

Серед видів взаємодії Агентів розрізняють наступні: співпраця, взаємодія, 

суперництво, конкуренція, протистояння [93; с. 45]. Кожен із агентів 

характеризується показниками (Ключовими Показниками Ефективності - KPI), 

відстеження яких надає інформацію про ефективність функціонування системи. 

Наприклад, коефіцієнт виконання планів, термін постачання, коефіцієнт 

забезпечення транспортом, рівень малорухомих матеріальних ресурсів. 

Етап VI. Перевірка релевантності моделі. Релевантність і адекватність моделі 

визначається повнотою інформації про систему та глибиною деталізації. Створена 

динамічна модель має володіти наступними характеристиками: подібність, 

детермінізм (причинність), керованість (доступність механізмів управління  

системою), наявність зворотного зв’язку, раціональність, емерджентність. 

Етап VII. Використання моделі: дослідження поводження й оцінювання 

системи в різних сценаріях. 

Зауважимо, що моделювання параметрів матеріальних ресурсів дозволяє 

вирішити важливе завдання щодо прискорення оборотності активів та зниження 

рівня малорухомих матеріальних ресурсів та є аналітичною складовою загальної 

методики управління ресурсами. З метою виявлення корінних причин утворення 

малорухомих матеріальних ресурсів та розробки превентивних заходів автором 

розроблено комплексну методику - “4 R”, у рамках якої відбувається прогнозування 

цільового рівня матеріальних ресурсів на засадах моделювання їх динаміки. 

Критерієм належності ресурсів до малорухомих є наднизький рівень 

оборотності. Така група ресурсів є однією з найризикованіших, оскільки вони 
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знижують ліквідність підприємства та зменшують кількість коштів для розширеного 

використання.  

Етапи реалізації методики “4R”: 

I. Систематизація даних (RECORDS) 

II. Проведення аналізу (RESEARCH) 

III. Виявлення причин (REASON) 

IV. Розробка та реалізація заходів (REALIZATION) 

Етап I. Систематизація даних (RECORDS) 

Мета етапу – формування інформаційної бази для виявлення корінних причин 

утворення малорухомих матеріальних ресурсів. 

Задачі етапу: визначення переліку інформації, необхідної для аналізу; збір 

інформації; систематизація даних. 

Інструменти етапу: 

1.1. Бази даних у форматі Excel, зведені таблиці (розробка паспорту проблеми, 

бухгалтерська та управлінська звітність, графік ремонтів обладнання, необхідність 

завищення страхових запасів, графік ремонтів постачальника, зовнішні перешкоди 

постачання (географічні, кліматичні, економічні, тощо), методичні аспекти 

розрахунку потреби на момент організації замовлення). 

1.2. Репрезентативні діаграми, гістограми (гістограми розподілу планових та 

фактичних даних). 

Етап II. Проведення аналізу (RESEARCH) 

Мета етапу – визначення кількісних та якісних тенденцій. 

Задачі етапу: визначення поточної ситуації; здійснення аналітичних 

розрахунків; виявлення кількісних залежностей визначення взаємозв’язків. 

Інструменти етапу: 

2.1. Інструменти розрахунку показників ефективності, абсолютних та 

відносних відхилень. 

2.2. Кореляційно-регресійний аналіз (встановлення взаємозв’язків між 

параметрами). 

2.3. Карти процесів (виявлення слабких місць у процесах). 
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Етап III. Виявлення причин (REASON). 

Мета етапу – виявлення корінних причин явища. 

Задачі етапу: аналіз систематизованої інформації та проведених аналітичних 

розрахунків; виявлення причинно-наслідкових зв’язків; виявлення корінних причин 

появи малорухомих матеріальних ресурсів; здійснення пріоритизації причин. 

Інструменти етапу: 

3.1. Інструмент “5 Чому?” (5 запитань та відповідей, чому виникли 

надлишкові запаси).  

3.2. Діаграма Ішикави. 

3.3. Форма пріоритизації причин (визначення найбільш вагомих причин 

шляхом експертного оцінювання). 

Етап IV. Розробка та реалізація заходів (REALIZATION) 

Мета етапу – розробка заходів з усунення виявлених причин появи 

малорухомих матеріальних ресурсів. 

Задачі етапу: розробка превентивних та корегуючих дій; розробка плану з 

реалізації заходів; реалізація запланованих заходів. 

Інструменти етапу: 

4.1. GAP – аналіз (визначення рівня розриву між параметрами). 

4.2. Project - management. 

4.3. Матриця відповідальності (розподіл відповідальності між ключовими 

учасниками проекту). 

4.4. Протокол реалізації заходів. 

Малорухомі матеріальні ресурси є фактором ризику. Ризик полягає у 

ймовірності створення надлишку запасів, кардинальної зміни потреби в ресурсах, 

зайвого вкладення коштів. Тому таким видам ресурсів має приділятись пильна 

увага. На авторську думку, моніторинг та прогнозування споживання таких видів 

ресурсів має відбуватись із визначеною періодичністю, наприклад, раз у місяць. 

Здійснення такої аналітики дозволить отримувати необхідну інформацію щодо рівня 

малорухомих ресурсів, термінів та обсягів залучення у виробництво та розмірів 

фінансових ризиків. 
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Запропонована методика “4R”дозволяє отримати наступні переваги:  

1. Аналітичне обгрунтування причин утворення малорухомих 

матеріальних ресурсів. 

2. Систематизація всіх необхідних інструментів для здійснення аналізу. 

3. Результатом є розроблений проект з усунення корінних причин. 

Акцентуємо увагу на тому, що моделювання динаміки та впровадження 

спеціальних методик управління матеріальними ресурсами, вимагає високого рівня 

підготовленості спеціалістів підприємства та зацікавленості керівників у 

використанні інноваційних методів управління. Тому складність процесів збору 

інформації та побудови математичних моделей стримують їх поширення в 

управлінській практиці. У такій ситуації підприємству надають допомогу 

консалтингові організації. Здійснення консалтингового процесу під час 

упровадження моделювання на підприємстві має свої особливості, які 

відображаються в предметі консультування, методиках, формах реалізації проекту. 

Процес консультування при впровадженні динамічного моделювання традиційно 

складається з передпроектної, проектної та післяпроектної стадії (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 

Етапи консалтингового процесу під час реалізації динамічного 

моделювання на підприємстві  

Етап Характеристика, задачі 

1 2 

I. Підготовка 

інформаційної бази  

1. Діагностика 

якісних та 

кількісних  

параметрів системи    

Збір та систематизація інформації щодо таких характеристик 

підприємства: стратегія, результати реалізації стратегії, продукція 

підприємства, документообіг, логістика, технологія, техніко-економічна 

характеристика, ефективність, виробничі можливості, стан ринку, 

конкурентні позиції, фінансовий стан, кредитна та інвестиційна політика, 

ліквідність, платоспроможність, професійний рівень співробітників, 

кадровий менеджмент,  автоматизовані системи обробки інформації. 

2. Вербальне та 

формалізоване 

зображення 

підприємства як 

системи 

Математичне моделювання є формалізованим способом зображення 

системи. Тому всі кількісні параметри мають бути систематизовані у 

статистичні ряди, а якісні параметри – переведені у кількісні за 

допомогою експертного опитування. Формалізоване зображення системи 

надає можливість визначити закон її функціонування: 

y (t) = F (x(t), v(t), h (t)) 

3. Представлення 

звіту клієнтській 

організації 

Елементи звіту за результатами діагностики: особливості управління 

підприємством, особливості процесів організації виробництва, фінансовий 

стан підприємства, інформаційне забезпечення підприємства 
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Закінчення табл. 1.8 

1 2 

II. Етап – власне 

моделювання 

Головним завданням даного етапу є обґрунтований вибір адекватної 

процесам підприємства математичної моделі та побудова її з 

мінімальними похибками. На початковому етапі визначається мета 

моделювання, в залежності від якої і буде обрано вид моделі. Після 

визначення мети моделі та результатів, які вона має надати, розробляється 

загальна ідея (концепція) моделі і будується статична модель, яка потім 

становить основу розробки динамічної моделі, тобто такої, яка враховує 

динаміку параметрів системи.  

III. Етап – 

перевірка 

релевантності 

створених моделей 

Апробація системи на ознаку наявних похибок і адекватності 

відображення процесів. 

Критерії якості системи:  

- повнота й гнучкість; 

- відсутність дублювання функцій; 

- несуперечність та узгодженість елементів системи; 

- економічність моделювання; 

- оцінка необхідного рівня деталізації; 

- дослідження вірогідності, величин дисперсії й варіації отриманих даних. 

IV. Етап – 

впровадження 

створених моделей 

Упровадження моделей в поточне використання, навчання персоналу, 

аналіз і коригування 

* Розроблено автором 

 

Предметну сторону консультаційного процесу складають такі елементи, як: 

мета, суб’єкт, об’єкт, предмет, результат, форма. Автором представлено специфіку 

цих елементів з урахуванням особливостей консультаційного проекту при 

впровадженні моделювання параметрів матеріальних ресурсів (табл. 1.9).  

Таблиця 1.9 

Головні елементи управлінського консультування під час впровадження 

динамічного моделювання 

Елемент Характеристика 

Мета Підвищення обґрунтованості управлінських рішень шляхом впровадження 

моделювання динаміки матеріальних ресурсів підприємства 

Суб’єкт Консультант (юридичні особи, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, 

індивідуальні консультанти) 

Об’єкт Клієнтська організація 

Предмет Неефективність інструментів підтримки прийняття рішень на підприємстві, 

недосконалість підсистеми планування, відсутність дієвої методики врахування 

змінюваних факторів 

Результат Консалтингова послуга у вигляді створеного на підприємстві механізму 

моделювання динаміки матеріальних ресурсів 

Форма Консультаційний проект 

* Розроблено автором 
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Отже, проведений автором аналіз методичного забезпечення планування 

потреби в матеріальних ресурсах довів перспективність використання методу 

моделювання динаміки, за якого враховується динамічний вплив факторів на стан 

підсистеми в кожний фазовий момент.  

Позитивними характеристиками моделювання є високий рівень 

обґрунтованості рішень, застосування більш досконалих технологій до розрахунків 

в порівнянні з іншими методами, зменшення проміжку часу на прийняття рішень.  

В той же час, упровадження моделювання динаміки матеріальних ресурсів 

підприємства вимагає звернення до зовнішніх консультантів, що зумовлене 

складністю методик моделювання, процесу збору та обробки необхідної інформації, 

складністю застосування моделей.  

У дослідженні також запропоновано методику “4 R”, яка забезпечує ефективне 

управління малорухомими матеріальними ресурсами. Реалізація запропонованої 

методики дозволяє послідовно й комплексно провести діагностику малорухомих 

матеріальних ресурсів, визначити причини утворення надлишку, змоделювати 

дійсно необхідні параметри ресурсів та розробити проект з реалізації основних 

заходів щодо поліпшення. 

Таким чином, у сучасних умовах ефективна підсистема управління 

матеріальними ресурсами підприємства має враховувати його стратегічні 

пріоритети та забезпечувати оптимальний баланс між ризиком і прибутком.  

 

 

1.3. Теоретико-методичні засади інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами підприємства та забезпечення  його  ефективності 

 

Сучасна парадигма управління базується на системному, процесному та 

ситуаційному підходах, які передбачають взаємозв'язок усіх компонентів 

організації, прийняття рішень на основі системного вивчення всієї сукупності 

ситуаційних факторів, врахування відкритості організаційно-економічної системи, 

використання інновацій та новітніх знань.  
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Проведний автором аналіз досвіду управління матеріальними ресурсами на 

вітчизняних та зарубіжних підприємствах засвідчив, що вирішення проблем в 

управлінні матеріальними ресурсами здійснюється за допомогою двох 

розповсюджених підходів: традиційного та логістичного [173]. Враховуючи ряд 

недоліків цих підходів та з метою підвищення ефективності управління 

матеріальними ресурсами вважаємо доцільним використання іншого, інтегрованого, 

підходу в управлінні. Запропонований автором підхід до формування підсистеми 

інтегрованого управління зорієнтований на оптимізацію функцій та процесів, 

комплексне вимірювання ефективності та постійне удосконалення.  

З метою впровадження запропонованого нами підходу необхідно вирішити 

комплекс завдань, що пов’язані з побудовою підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), таких як: 

1) аналіз існуючих підходів до розуміння сутності інтеграції; 

2) постановка задачі формування підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами ГЗК; 

3) складання карти процесів, виявлення вузьких місць в управлінні 

матеріальними ресурсами ГЗК; 

4) визначення суті інтегрованого управління матеріальними ресурсами 

стосовно практики функціонування ГЗК; 

5) визначення складу підсистеми інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами ГЗК;  

6) визначення методів та інструментів інтеграції; 

7) побудова функціональної моделі з необхідною деталізацією функцій, 

закріплення функцій за елементами структури; 

8) визначення цільових функцій та варіативності функціонування підсистеми 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами; 

9) формування механізму функціонування підсистеми інтегрованого 

управління матеріальними ресурсами; 

10) встановлення механізму регулювання взаємодії агентів та побудова 

системи комунікацій; 
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11) розробка системи оцінювання компетенцій; 

12) створення системи регулювання: розробка системи ключових показників 

ефективності діяльності, розробка механізму координації. 

Сукупність підходів до визначення та розуміння основних категорій 

інтегрованого управління систематизовані автором в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Визначення категорійного апарату інтегрованого управління 

Поняття Визначення Автори 

Інтеграція Поглиблення співробітництва суб’єктів управління, їхнє 

об’єднання, поглиблення взаємодії і взаємозв’язків між 

компонентами системи управління. 

Балабанець А.В. 

[6;с. 121] 

Спосіб попередження проблем і зайвих витрат часу у 

майбутньому. 

Еліот Т.,  

Герберт Д. 

[182;с. 121] 

Інтегроване 

виробництво 

Єдина система, яка об'єднує різні підрозділи підприємства 

з метою отримання максимального прибутку від 

реалізації.  

Савченко Т. В.,  

Ладанюк А. П.,  

Ельперін І. В. 

[128;с. 21] 

Інтегрований

підхід 

Координація взаємин з усіма партнерами, яка надає 

додаткові можливості щодо створення та реалізації 

стійких конкурентних переваг.  

Кущ С.П.,  

Смирнова М.М. 

[79;с. 2] 

Розробка взаємопов’язаних планів обробки матеріального 

потоку як всередині, так і ззовні логістичної системи, 

розробка стандартів та технічних умов логістичних 

операцій, прогнозування запасів та постачання, аналіз 

попиту, узгодження графіків роботи транспорту. 

Великий 

економічний 

словник [26] 

Інтегроване 

управління 

Сукупність взаємодіючих підсистем управління 

підприємством, загальне керівництво якими здійснюють 

керівники вищого рівня управління шляхом формування і 

реалізації управлінських рішень щодо забезпечення 

економічного розвитку на засадах ієрархічного і 

функціонального узгодження цілей організації та способів 

їх досягнення. 

Георгіаді Н.Г.,  

Князь С.В.   

[34;с. 136] 

Управління, що базується на інформаційному підході та 

інформаційному управлінні, елементами якого є об’єкти, 

процеси та параметри, що характеризують саме 

управління та його результати. 

Булгаков С.В.,  

Корнаков А.Н. 

[19;с. 104] 

*Систематизовано автором 

Інтегроване управління матеріальними ресурсами, за авторським 

визначенням,  – це раціональне поєднання методичної, техніко-технологічної та 

економічної складових матеріального потоку з метою забезпечення ритмічності 

виробництва та отримання максимального економічного ефекту за мінімальних 

витрат.  
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 Відмінності традиційного, логістичного та запропонованого автором 

інтегрованого підходу схематично представлені на рис. 1.7. 

         

Рис. 1.7. Підходи до управління матеріальними ресурсами: 

а) традиційний; б) логістичний; в) інтегрований 

* Доповнено автором  схему [176; с. 20] підсистемою в), де Ключова мета Х – генеральна мета 

підсистеми управління  матеріальними ресурсами, Фактори А, В, С – фактори зовнішнього 

середовища, Агенти L, N, M... – учасники, які впливають на процес забезпечення виробництва 

матеріальними ресурсами. 

 

Ланка 1 Ланка 2 Ланка N 

Система 

управління  

ланкою 1 

Система 

управління  

ланкою 3 

 

Система 

управління  

ланкою 2 

 

Ланка N Ланка 2 Ланка 1 

Логістична система управління 

... 

... 

а) 

 б) 

 в) 

Ланка N Ланка 2 Ланка 1 

... 

Ключова мета: 

 максимізація ефекту; мінімізація 

витрат; забезпечення якості; 
 

-  

Мета Х1 
Мета Х2 Мета ХN 

Фактори А, В, 

С... 

Агенти L, N, 

M... 

Інтегрована система управління: 

- науково-методична база; 

- інструментарій моделювання сценаріїв; 

- інформаційно-аналітичні системи; 

- механізм координації елементів. 
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Всесвітня практика широко визнає використання логістичного підходу, який 

дозволяє оптимізувати матеріальні, інформаційні та фінансові потоки та витрати. 

Логістичні процеси досліджені в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, таких 

як: Анікін Б.А.  [83], Бажин І.І. [8], Губенко В.Г. [43], Кальченко А.Г. [78], Лисенко 

Ю. Г., Румянцев Н. В. [86],  Семененко А.І. [132], Тридід О.М. [165], Фролова Л.В. 

[171] та інші. Класично, логістика визначалась як наука про управління рухом 

матеріального потоку [172; с. 1]. Критерієм ефективності в логістичному підході є 

мінімізація витрат та прискорення оборотності активів. Значна роль в логістичному 

підході відводиться фактору часу та створенню так званих підсистем “just in time”. 

При постачанні “точно в термін” ресурси надходять у максимально точному обсязі 

для забезпечення виробництва без створення додаткових запасів, що знижує витрати 

на їх закупівлю та зберігання. Логістична підсистема, як правило розглядається з 

позицій виконання логістичних операцій, таких як: постачання → закупівлі → 

зберігання → виробництво → збут. Але, як зазначає Амоша А.І. [112; с. 94], 

ефективність логістичного підходу проявляється в переході від управління 

окремими функціями до управління цілим комплексом функцій. 

 Концепція інтегрованого управління матеріальними ресурсами є більш 

широкою, ніж концепція логістичного управління. Це – “філософія управління” 

матеріальними ресурсами, яка, по-перше містить глибоку теоретичну базу, одна зі 

структурних ланок якої – це підсистема саморозвитку та удосконалення. Створення 

такої підсистеми націлене на постійний науково-практичний пошук методів 

удосконалення управління матеріальними ресурсами. По-друге, запропонована 

концепція передбачає створення розгалуженого інструментарію для моделювання 

параметрів матеріальних ресурсів та їх потоків у різні моменти часу, з можливістю 

проведення сценарних розрахунків та обґрунтування оптимальних варіантів. По-

третє, інтегроване управління спиратиметься на складну інформаційну підсистему – 

IT – програм та аналітичних звітів.  

Визначаючи ключові переваги інтегрованого управління поряд із традиційним 

та логістичним, слід наголосити на наступному: 

1. Інтегроване управління дозволяє суттєво підвищити рівень координації 
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елементів матеріаловідного ланцюга у просторі та часі. Додатковий синергічний 

ефект взаємодії елементів підсистеми управління матеріальними ресурсами 

дозволить підвищити якість та скоротити час на здійснення операцій та процесів. 

Це, у свою чергу, надасть можливість усунути зайві функції та скоротити 

надлишкові витрати. Крім того, проведення поглибленого аналізу функціональної 

структури та економічної доцільності функцій надає управлінську інформацію щодо 

важливості та економічної або споживчої ефективності функцій, створює підгрунтя 

для прийняття рішення щодо необхідності їх розвитку або ліквідації. 

2. Підсистема інтегрованого управління матеріальними ресурсами більш  

ефективно здійснює такі функції, як організація, оскільки відбувається оптимізація 

функціонально-процесної структури як самої підсистеми, так і частково 

підприємства, планування, яке здійснюється на засадах динамічного моделювання 

та сценарного ризик-менеджменту, а також функції контролю, який поєднує в собі 

ієрархію KPI, зведену в карту розширеної системи збалансованих показників. 

3. Реалізація інтегрованого управління вимагає створення та систематичного 

застосування прикладного інструментарію, який дозволятиме здійснювати 

діагностику функцій та процесів, проводити математичне моделювання та 

розробляти сценарії розвитку подій. Таким інструментарієм має стати комплекс 

інформаційних систем, ряд математичних моделей визначення потреби в 

матеріальних ресурсах в умовах динаміки середовища, ряд аналітичних показників.  

4. Значна увага в інтегрованому управлінні повинна приділятись факторному 

аналізу та формалізації дії різних факторів. Формалізоване визначення дії тих чи 

інших аспектів зовнішнього та внутрішнього середовища має враховуватись в 

процесі моделювання потреби в матеріальних ресурсах та рівня їх запасів. Це 

підвищить точність прогнозів та знизить рівень заморожування коштів в оборотних 

активах підприємства. 

Потреба в активізації інтеграційних процесів детально обґрунтована в роботі 

Пилипенка А.А. [110; с.20]. Серед суттєвих ознак інтеграційного процесу виділяємо 

основні: передбачуваність (можливість керування інтеграційним процесом);  

безперервність (інтеграційний процес має встановлювати єдиний ланцюг, що 
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пов’язує між собою різні етапи); мінливість (трансформація й перетворення 

елементів у процесі інтеграції); керованість (спроможність управлінського впливу 

змінювати процес інтеграції); дискретність (ієрархічний, етапний характер 

інтеграційного процесу); універсальність. 

Інтеграцію варто розглядати як процес (реалізація заходів для об’єднання 

компонентів та функцій) та стан (наявність певного інтегрованого простору). Тому 

інтегроване управління, на нашу думку, має досліджуватись в статичному та 

динамічному аспектах, оскільки фактор часу набуває важливого значення. Перевага 

динамічності інтегрованого управління полягає в здатності вивчати запити 

кінцевого споживача та оперативно реагувати на них на підставі прогнозів. 

Важливого значення набуває синергічний ефект взаємодії компонентів, 

організаційно-економічний процес трансформації ресурсів та динаміка 

результативності управління [184; с. 19]. Загалом, інтегроване управління можна 

розглядати як передумову більш гнучкого та більш стабільного розвитку 

підприємства. Результативність його використання визначається наявністю науково-

методичного підходу до забезпечення синергічності підсистеми інтегрованого 

управління, здатності зберігати стійкість та стабільність розвитку, протидіяти 

негативному впливу зовнішнього середовища та повертатись у збалансований стан. 

Така збалансованість, за словами Н.Г. Георгіаді та С.В. Князь [34;с. 135], може бути 

забезпечена лише функціональною та ієрархічною системою цілей підприємства та 

способів їх досягнення. Як зазначає у своїй роботі 

Пилипенко А.А. [110;с. 112], інтеграція вимагає наявності механізму реального 

об’єднання розрізнених елементів. Стосовно практики управління матеріальними 

ресурсами можемо визначити такі елементи інтеграції: виробничі процеси, механізм 

контролю, організаційні процеси, інформаційні потоки, управління персоналом, 

планування.  

Теоретико-методичні засади інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами підприємства схематично представлені автором на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8 Теоретико-методичні засади інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства 

*Розроблено автором 
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Управлінський вплив (цілі, інструменти, критерії ефективності) 

Інформація про досягнуті результати 
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Автором представлено деталізацію всіх елементів теорретичних та методичних 

засад інтегрованого управління  в табл. 1.11.  

Таблиця 1.11 

Елементи теоретичних та методичних засад інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами  

Категорія Характеристика 

Теоретичні засади Інтегроване управління є синтезом теоретичних та практичних засад 

наступних підходів: 

1. Cистемний підхід – розгляд усіх елементів та сторін, задіяних в 

управлінні матеріальними ресурсами як цілісної множини елементів у 

сукупності їх відношень і зв'язків між ними; підприємство 

розглядається як відкрита організацйно-економічна система, однією з 

головних особливостей якої є здатність до адаптації та взаємодії. 

2. Процесний підхід – розгляд управління матеріальними ресурсами як 

мережі взаємодіючих процесів. 

3. Функціональний підхід – аналіз сукупності виконуваних функцій 

елементів підсистеми управління матеріальними ресурсами.  

4. Ситуаційний підхід - прийняття рішень на основі системного 

вивчення сукупності ситуаційних факторів.  

 

Методи створення Удосконалення підсистеми управління матеріальними ресурсами 

передбачає використання наступних методів: 

1. Системна діагностика - розпізнавання й визначення кризових явищ в 

управлінні матеріальними ресурсами на основі встановлених 

залежностей. 

2. Реструктуризація функцій – перебудова функціональної структури з 

метою забезпечення її ефективності. 

3. Реінжиніринг бізнес-процесів - комплекс організаційних, 

інформаційних та інженерних заходів, спрямований на кардинальне 

покращення основних показників діяльності підприємства шляхом 

моделювання, аналізу та перепроектування існуючих бізнес-процесів. 

4. Безперервне удосконалення – поступове поліпшення бізнес-процесів. 

5. PDCA “вузьких місць” – метод поетапного управління процесом для 

підвищення його ефективності та досягнення його мети. 

Інструменти 

функціонування 

1. Карти процесів – процесне зображення (як правило графічне) 

діяльності підприємства з тим, щоб в подальшому ці процеси можна 

було аналізувати і вдосконалювати. 

2. Динамічне моделювання. 

3. Інформаційні системи (SAP). 

 

Інструменти контролю 1. Ієрархічна система KPI. 

2. Розширена карта збалансованих показників. 

3. Звітні презентації та наради. 

4. Система тренінгів. 

* Розроблено автором 
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На авторський погляд, окрему увагу варто надати аналізу внутрішньої будови 

та механізму функціонування підсистеми управління матеріальними ресурсами. 

Підсистему управління розглядатимемо як форму втілення управлінських 

взаємозв'язків. Вона виступає у вигляді реально існуючої субстанції, за допомогою 

якої управління набуває конкретного змісту й конкретного вияву, а функція 

управління — практичної реалізації. Підсистема інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами складається й функціонує не тільки у відповідності зі 

змістом функції постачання ресурсів й характером відносин, які лежать в основі 

взаємозв'язків між суб’єктами матеріального ланцюга, а й у відповідності з умовами, 

в яких формується така підсистема управління, а також у відповідності з 

притаманними підсистемі управління принципами її побудови, функціонування й 

перетворення, глобальними цілями та критичними обмеженнями.  

Засновуючись на класифікації рівнів інтеграції (1 – інтеграція на рівні окремих 

функцій; 2 - інтеграція на рівні організаційно-функціональної діяльності, яка 

передбачає об’єднання підрозділів; 3 – інтеграція на рівні вищого керівництва), 

автором дисертації проаналізовано організаційну складову інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами у двох напрямах: 

1) як спосіб функціональної організації учасників процесу управління 

матеріальними ресурсами. При цьому в процесі інтеграції залучаються такі служби, 

як: відділ з планування виробництва, служба з матеріально-технічного забезпечення, 

виробничі підрозділи, логістика, фінансовий відділ. 

2) як спосіб упорядкування матеріальних ресурсів у просторі та часі.  

Внутрішня організаційна структура підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами, пропонованої автором, зображена схематично на рис.1.9. 

Підсистема інтегрованого управління матеріальними ресурсами складається з 

підсистеми інформаційного забезпечення, структурно-функціональної підсистеми та 

підсистеми саморозвитку. Кожна з ланок підсистеми має свої завдання, критерії 

ефективності та методичний інструментарій функціонування та розвитку. 
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Рис. 1.9. Структура підсистеми інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами промислового підприємства  

* Розроблено автором 

 

Структурно-функціональною підсистемою є сукупність підрозділів і 

виконавців, які виконують закріплені за ними функції й вирішують поставлені 

перед ними завдання за допомогою конкретних методів та методик. Така підсистема 

 

Мета інтегрованого управління матеріальними ресурсами:  

оптимальне забезпечення матеріальними ресурсами з мінімальними 

витратами 

Структурно-функціональна 

підсистема:  

реалізація функцій 

планування, організації, 

мотивації, контролю в 

управлінні матеріальними 

ресурсами та їх потоками з 

урахуванням та інтегрованим 

узгодженням функцій та 

вимог Планування 

виробництва (визначення 

потреби в ресурсах  на основі 

планів виробництва, з 

урахуванням вхідних та 

цільових залишків матеріалів, 

цілей за робочим капіталом 

на кінець періоду тощо),  

Виробництва (техніко-

технологічних вимог до 

ресурсів, норм витрат, умов 

виробництва та зберігання), 

Логістики (цикли постачання, 

траекторія та час руху, 

розміщення ресурсів). 

Підсистема 

інформаційного 

забезпечення:  

інформація й 

інформаційне 

забезпечення 

комунікацій у 

підсистемі 

управління, 

управлінські теорії й 

управлінська 

ідеологія; 

комунікації серед 

управлінського 

колективу й 

представниками 

зовнішнього 

оточення; рівень 

організаційного 

розвитку; 

інформованість 

робітників, носії 

інформації, системи 

обробки інформації. 

 

Підсистема 

саморозвитку:  

аналіз рівня 

розвитку системи та 

її потенціалу до 

вдосконалення, 

пошук більш 

ефективних методів 

планування потреби 

в ресурсах, 

стимулювання 

автоматизації 

розрахунків, 

виявлення нових 

тенденцій 

менеджменту 

ресурсів, 

встановлення крім 

бюджетних 

“агресивних” цілей 

та пошук шляхів їх 

досягнення. 

 

Об’єкт впливу: матеріальний потік та його характеристики (економічні, 

фізичні, технічні, технологічні параметри)  
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розглядається як єдність організації, технології й методів управління.  

Складовими елементами підсистеми інформаційного забезпечення є 

управлінська ідеологія, інтереси та поведінські нормативи учасників процесу 

управлінської діяльності, інформація й інформаційне забезпечення комунікацій у 

підсистемі управління. Формами прояву функціонування даної підсистеми є: 

управлінські теорії й управлінська ідеологія; комунікації серед управлінського 

колективу й представниками зовнішнього оточення; рівень організаційного 

розвитку; інформованість робітників, носії інформації.  

Підсистема саморозвитку генерує такі процеси, як самовдосконалення, 

гнучкість та адаптивність до змін, орієнтація на інновації, пошук і розробка 

прогресивних ідей, здійснює організацію переходу підсистеми управління до якісно 

нового стану. Практична реалізація цієї підсистеми полягає в наступному: 

1. Оцінювання компетентнісного рівня працівників підсистеми управління 

матеріальними ресурсами, визначення розриву між фактичним та необхіднем рівнем 

розвитку компетенцій. 

2. Визначення складу кадрового резерву. 

3. Визначення напрямів розвитку працівників у кар’єрному плані. 

4. Визначення методів та напрямів підвищення кваліфікаційного рівня 

працівників. 

5. Навчання та розвиток. 

6. Формування методичної бази здійснення функцій, постійне її оновлення. 

7. Пошук та впровадження інноваційних підходів до управління 

матеріальними ресурсами, бенчмаркінг. 

Карта процесів в управлінні матеріальними потоками представлена на рис. 

1.10. Бізнес-процес розглядається як потік робіт, який має вхід, вихід, 

спрямованість, має свої межі та конкретну мету. 

При формуванні процесної структури інтегрованих підсистем управління 

матеріальними ресурсами головна увага відводиться мінімізації зайвих витрат та 

підвищенню якості на всіх етапах виробничо-розподільчого циклу.  
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Рис. 1.10. Карта процесів в управлінні матеріальним потоком 

 *Розроблено автором 
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Формування підсистеми управління ресурсами запропоновано здійснювати 

відповідно до алгоритму, наведеному на рис. 1.11. Процес створення інтегрованої 

підсистеми управління матеріальними ресурсами включає в себе такі етапи: 

планування розроблення підсистеми; організація; мотивація працівників; поточне 

контролювання розроблення підсистеми; регулювання.  

 

Рис. 1.11. Алгоритм формування підсистеми інтегрованого управління  

матеріальними ресурсами підприємства  

* Розроблено автором 

Планування 

підсистеми 

 

Організація  

Регулювання  

Поточне контролювання  

Мотивація працівників 

1.  Встановлення цілей підсистеми. 

2. Ієрархізація цілей. 

3. Оцінювання потенціалу підсистеми 

управління матеріальними ресурсами. 

4. Визначення засобів поетапного 

досягнення цілей. 

1. Розробка організаційної моделі. 

2. Визначення структурних підрозділів та 

відповідальних осіб. 

3. Встановлення персональних цілей та 

зон відповідальності. 

4. Визначення методів/методик/джерел 

інформації та форматів звітності. 

1. Визначення суб’єктів та об’єктів 

мотивації (керівники та підлеглі, залучені 

до розробки підсистеми). 

2. Визначення методів мотивації 

(матеріальні та моральні, умови праці).  

1. Моніторинг процесу розроблення 

підсистеми. 

2. Порівняння величини контрольованих 

показників з критерієм. 

3. Виявлення розміру відхилень та їх 

причин. 

1. Коригування планів та організаційних 

заходів щодо створення підсистеми. 

2. Розробка декількох варіантів 

коригуючих заходів. 

3. Вибір та реалізація оптимального 

рішення. 
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Дослідження теоретичних та прикладних розробок з питань удосконалення 

підсистем управління дозволяє нам обрати в якості методичної основи 

трансформації підсистеми управління матеріальними ресурсами реструктуризацію 

– зміну функцій та процесів та доведення їх до більш ефективного стану.  

Проблеми проведення реструктуризації підприємств, і, особливо, 

управлінської реструктуризації, є досить новими для української економіки. 

Проблемам реструктуризації були присвячені роботи таких вчених, як:  

Заболотний Г.М., Риженков О.М., Москаленко Н.О., Отенко І.П.,  

Семенченко Н. В., Череп А.В. та інших. Внутрішньою сутністю процесу 

реструктуризації є процес структурної перебудови як “процес організаційної, 

фінансової, технічної і виробничої адаптації виробничої структури до постійно 

змінюваних ринкових умов з метою підвищення її ефективності та 

конкурентоспроможності” [155; c.132]. Ряд дослідників [49, 123, 179] збігаються в 

думці, що реструктуризація є способом забезпечення оптимального функціонування 

підприємства в динамічних ринкових умовах шляхом проведення комплексу заходів 

організаційно-економічного, техніко-технологічного та фінансового характеру, які 

призводять до підвищення конкурентоздатності та зміцнюють фінансову стійкість 

підприємства. Загальновизнаною є думка про те, що реструктуризація - це 

перманентний процес підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом 

здійснення комплексу заходів з адаптації підсистеми управління до змінюваних 

зовнішніх умов [124].  

Результативність реструктуризації визначається рівнем якості її організації. 

Даний процес передбачає виконання ряду послідовних етапів (рис. 1.12): аналіз 

зовнішнього середовища та стану системи; визначення мети реструктуризації; вибір 

форм та методів; розробка плану реструктуризації; управління процесом 

реструктуризації.  

На наш погляд, найважливішим етапом реструктуризації є останній – 

управління процесом реструктуризації. Він включає в себе таку послідовність дій: 

- планування: розробка графіка робіт, встановлення відповідальних за 

виконання кожного етапу, визначення контрольних термінів звітування; 
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- організація: визначення детального переліку робіт, залучення команди, 

постановка завдань; 

- мотивація: визначення критеріїв ефективності проекту, формування 

концепції фінального результату, встановлення персональних показників учасників 

проекту та їх вплив на оплату праці; 

- контроль: відстеження термінів виконання проекту, відстеження обсягу та 

якості виконаних робіт, аналіз поточних та фінальних показників ефективності. 

 

 

Рис. 1.12. Етапи реструктуризації функцій в управлінні матеріальними 

ресурсами 

*Систематизовано автором 

 

Конкретними інструментами реструктуризації нами визначено функціонально-

вартісний аналіз та методи удосконалення функцій та процесів, такі як: 

реінжиніринг та процес безперервного удосконалення.  

Характеристика підприємства та розробка 

профілю підсистеми управління матеріальними 

ресурсами станом на початок реалізації програми 

реструктуризації 

Визначення/уточнення стратегічної мети 

підприємства. 

Підпорядкування мети реструктуризації 

загальній стратегії удосконалення. 

 

Реструктуризація функцій – функціонально-

вартісний аналіз. 

Реструктуризація процесів – реінжиніринг та 

безперервне удосконалення бізнес-процесів. 

Формування команди реструктуризації. 

Розробка плану проекту. 

Календаризація плану. 

Визначення необхідних ресурсів. 

Планування реструктуризації. 

Організація та проведення реструктуризації. 

Мотивація команди. 

Поточний та завершальний контроль. 

Визначення мети 

реструктуризації 

 

Вибір методів 

реструктуризації 

 

Розробка плану 

реструктуризації 

 

Управління процесом 

реструктуризації 

 

Аналіз потенціалу 

системи 
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Зміна впливу тих чи інших факторів на підсистему управління матеріальними 

ресурсами підприємства потребує і зміни організаційно-функціональної структури 

підсистеми управління матеріальними ресурсами. Підсистеми управління в 

структурі цілого підприємства є досить витратоємними, масштабними та мають 

значний вплив на загальні витрати та фінансово-економічні результати 

підприємства. Тому метод функцонально-вартісного аналізу (ФВА) має посідати 

одне з центральних місць серед принципів створення організаційної структури 

системи. Функціонально-вартісний аналіз - метод комплексного техніко-

економічного дослідження об'єкта з метою розвитку його корисних функцій при 

оптимальному співвідношенні між їх значимістю та витратами на їх здійснення. 

ФВА дозволяє дослідити функції управлінської підсистеми з точки зору їх 

необхідності та економічності. Функціонально-вартісний аналіз як метод 

комплексного дослідження функцій об’єктів спрямований на реалізацію 

максимальної корисності об’єкта із мінімальними витратами. 

Відзначимо, що здебільшого, даний метод використовується для 

удосконалення технічних систем. У роботі автором пропонується адаптувати цей 

метод під нетехнічну систему – підсистему управління матеріальними ресурсами 

підприємства. 

Математично мету ФВА можна подати так:  

                                                         

PC
max

Z


,                                                    (1.2) 

де Z – витрати на досягнення необхідних споживчих властивостей; PC – 

сукупність споживчих властивостей об'єкта. 

 

На авторський погляд, ФВА дозволить побудувати удосконалену структуру 

функцій, характеристиками якої є мінімум витрат та максимум ефекту. Одним із 

засобів зниження витрат на виконання функцій є розвиток крос-функційності – 

здатності працівників виконувати суміжні функції, які виходять за межі їх 

безпосередніх обов’язків. 

ФВА складається з декількох етапів: підготовчий, інформаційний, 

аналітичний, дослідницький, рекомендаційний, впроваджувальний (табл. 1.12) 
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Таблиця 1.12 

Етапи функціонально-вартісного аналізу функцій 

Назва етапу Зміст робіт 

1 2 

1. Підготовчий 

Вибір та обґрунтування об’єкта модернізації 

Визначення мети та завдань аналізу 

Складання робочого плану проведення ФВА 

Організаційне оформлення рішення про проведення ФВА 

2. Інформаційний 

Підготовка, збір та систематизація інформації про об’єкт аналізу 

Підготовка, збір та систематизація інформації про аналог об’єкта аналізу 

Обробка інформації 

Складання структурної моделі об’єкта аналізу 

 

 

 

3. Аналітичний 

Визначення технології функціонування об’єкта аналізу 

Визначення можливих варіантів, пов’язаних з модернізацією об’єкта 

Визначення функцій об’єкта 

Групування функцій за різними ознаками 

Побудова функціонально-структурної моделі об'єкта 

Оцінка значущості функцій 

Оцінка витрат, пов'язаних із здійсненням функцій 

Виділення функціональних зон об'єкта з максимальними витратами 

Формулювання завдань удосконалення об'єкта на наступних етапах 

4. Творчий 

Пошук і пропозиція ідей щодо удосконалення об'єкта 

Обговорення і вибір ідей, реальних з точки зору здійснення 

Систематизація ідей за функціями 

Формування варіантів щодо раціоналізації об'єкта 

5. Дослідницький 

Обговорення та відбір технічних пропозицій 

Дослідження та, при необхідності, експериментальна перевірка різних 

варіантів рішень 

Комплексна оцінка пропозицій за критерієм мінімуму витрат з 

урахуванням узагальненого показника якості 

6. 

Рекомендаційний 

Обговорення варіантів, запропонованих дослідницькою групою та вибір 

остаточного варіанта рішення 

Оформлення та обговорення рекомендацій за результатами проведення 

аналізу 

Складання проекту плану впровадження рекомендацій 

Затвердження плану 

7. Впровадження 

Розробка проектної документації 

Випробування 

Розробка документації на зміни об'єкта в результаті проведення ФВА 

Узгодження змін  

Практична реалізація рекомендацій ФВА 

Економічна оцінка результатів ФВА 

 

Наступним етапом є оптимізація структури та рівня якості процесів. Серед 

усіх напрямів кардинальної зміни процесів фахівці вважають найбільш ефективним 

реінжиніринг, цільове призначення якого – упровадження ринковоорієнтованих 
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форм і методів управління підприємством. Реінжиніринг є перебудовою, 

перепроектуванням  бізнес-процесів для досягнення покращених показників. Він 

спрямований на ідентифікацію стратегічно важливих процесів, які відповідають 

меті, завданням та пріоритетним напрямам розвитку підприємства. Теоретико-

методичні аспекти реінжинірингу представлені автором в табл. 1.13. 

Таблиця 1.13 

Сутнісна характеристика складових реінжинірингу  

Поняття Характеристика 

Сутність Комплекс організаційних, інформаційних та інженерних заходів, спрямованих 

на кардинальне покращення основних показників діяльності підприємства 

шляхом моделювання, аналізу та перепроектування існуючих бізнес-процесів. 

Мета Усунення зайвих компетенцій і функцій, правильний розподіл повноважень і 

відповідальності між спеціалістами, які мають необхідні для створення 

вартості компетенції. 

Задача  Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування існуючої 

роботи для отримання різких змін; найбільш повне врахування функцій та 

завдань підприємств, прискорення реакції підприємства на зміни у потребах 

споживачів при істотному зниженні витрат.  

Види 1) Кризовий реінжиніринг – вирішення суттєвих проблем підприємства в 

період економічної кризи. 

2) Реінжиніринг розвитку – застосовується, коли погіршилась динаміка 

розвитку та конкурентна позиція підприємства. 

Методи 

реалізації 

1) Автоматизація – використання інформаційних технологій. 

2) Реорганізація – перебудова організаційної структури. 

3) Управління якістю – поліпшення існуючих процесів без заміни на нові. 

4) Безперервне удосконалення бізнес-процесів - поступове поліпшення бізнес-

процесів. 

5) Перебудова бізнес-процесів – діагностика існуючих процесів і розробка 

заходів щодо їх удосконалення. 

Основні етапи 1) Формування бажаної моделі (“образу”)  підприємства. 

2) Специфікація діяльності підприємства: 

а) визначення місії та мети підприємства; 

б) стратегічні компетенції підприємства; 

в) проблеми та вузькі місця підприємства; 

г) бізнес-процеси підприємства. 

3) Зворотній (ретроспективний) інжиніринг. 

4) Прямий інжиніринг (перепроектування бізнес-процесів). 

5) Впровадження та реалізація перепроектованих бізнес-процесів. 

Необхідний час Довгостроковий 

Результати 1) Оптимізація процесу - перехід від функціональних підрозділів до команд. 

2) Посилення конкурентної позиції підприємства 

3) Підвищення ефективності процесу – перехід від оцінки діяльності до 

оцінки результату. 

*Систематизовано автором за матеріалами [29, 158, 173, 177, 193,  195, 199] 
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 На відміну від реінжинірингу, безперервне удосконалення є менш 

кардинальним засобом удосконалення процесів. Безперервне удосконалення 

розглядається як комплексний системний підхід до вирішення проблем, як 

оптимізація виробничих процесів для зниження витрат сировини, матеріалів, часу 

виробничого циклу і поліпшення якості продукції з активним залученням 

працівників до вирішення виробничих проблем. Основні характеристики такого 

підходу наведені в табл. 1.14. 

Таблиця 1.14 

Характеристика сутнісних особливостей безперервного удосконалення 

Поняття Характеристика 

Сутність Практика, яка зосереджується на безперервному удосконаленні процесів і 

систем. Ця концепція полягає у запровадженні безперервних змін з метою 

удосконалення, тобто поступове удосконалення за довший період часу. 

Мета Безперервне удосконалення функцій та процесів, що забезпечуватиме тривалу 

конкурентоспроможність підприємства.  

Завдання - скорочення витрат виробництва; 

- скорочення обсягу незавершеного виробництва; 

- скорочення виробничого періоду; 

- усунення відходів та видів діяльності, які не створюють додану вартість; 

- виключення низькоякісного виробництва; 

- підтримка стандартів ISO; 

- позитивний вплив на працівників. 

Принципи 1) концентрація на клієнтах; 

2) безперервні зміни; 

3) відкрите визнання проблем; 

4) створення робочих команд; 

5) управління проектами за допомогою міжфункціональних команд.  

Види - участь працівників (виконавців) у генеруванні ідей; 

- TQM; 

- гуртки якості; 

- система інноваційних пропозицій; 

- розвиток продукту. 

Основні етапи  1) встановлення KPI; 

 2) оцінювання процесів та поточного стану KPI; 

 3) аналіз та реалізація можливостей для поліпшення процесів; 

 4) контрольне оцінювання KPI; 

Необхідний час Тривалий 

Результати Поступове поліпшення процесів та результатів 

 

 Зазначимо, що безперервне удосконалення є внутрішньою філософією 

самого підприємства, коли поліпшення здійснюють невеликими кроками, але у 

сумарному підсумку ефект може бути більшим, ніж від реалізації інших методів. 
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 Результатом реструктуризації процесів буде оновлена структура 

підсистеми управління матеріальними ресурсами. Пропонований автором 

організаційно-функціональний склад підсистеми управління матеріальними 

ресурсами та їх потоками представлений на рис. 1.13. 

 

 

Рис. 1.13. Організаційно-функціональний склад підсистеми управління 

матеріальними ресурсами  

* Розроблено автором 

 

Формування підсистеми інтегрованого управління матеріальними ресурсами 

може розглядатись як окремий проект, який може бути здійснений як на засадах 

аутсорсингу, так і на засадах внутрішнього контролінгу. 

На думку автора, саме контролінг є інтегруючим механізмом підсистеми 

управління матеріальними ресурсами [111], він розглядається як новітня концепція 

управління, оскільки знаходиться на перетині обліку, контролю, планування, 

інформаційного забезпечення, пов’язує всі функції управління, підіймаючи їх на 

якісно новий рівень. Контролінг забезпечить інтеграцію різних компонентів – цілей, 

задач, функцій в управлінні матеріальними ресурсами, розробку, аналіз та відбір 

альтернативних підходів у здійсненні оперативного та стратегічного управління 

процесом. 

Матеріальні ресурси та їх потоки 

 

Відділ з 

планування: 
- розрахунок 

потреби в МР 

на основі 
виробничої 

програми; 

- аналіз 
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МР; 
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- розрахунок 

норм витрат 

МР; 
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норм; 

 

Відділ 

матеріально-
технічного 

постачання: 

- пошук 
постачальни-

ків; 

- планування 

термінів та 

обсягів 

постачання; 
- організація 

закупівель; 

-  

 

Бухгалтерія: 

- реєстрація 
надходжень 

МР; 

- облік МР; 
- ведення 

документо-

обігу; 

 

 

Склад: 

- облік 
надходження 

МР; 

- зберігання 
МР; 

- контроль 

термінів 

придатності 

МР; 

- передавання 
МР у 

виробництво; 

 

Виробничі 

підрозділи: 
- формування 

запиту до 
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виробничої 

потреби в 

МР; 
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використання 

та витрат МР; 
- облік 

залишків МР; 

 

   

планування організація контроль аналіз мотивація 
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Контролінг в підсистемі управління матеріальними ресурсами 

розглядатимемо як цілеспрямований інтегруючий процес, який забезпечуватиме 

розробку ефективних управлінських рішень щодо управління матеріальними 

ресурсами як на оперативному, так і на стратегічному рівні. 

 

Рис. 1.14. Декомпозиційний аналіз поняття “контролінг в управлінні 

матеріальними ресурсами підприємства”  

*Розроблено автором за матеріалами [44, 95, 109, 161]  

 

Серед структурних елементів контролінгу в підсистемі управління 

матеріальними ресурсами виділяємо такі: управлінський та бухгалтерський облік, 

аналіз, планування, контроль, інформаційне забезпечення (рис. 1.15). 

Управління матеріальними 

ресурсами підприємства 

Контролінг 

- розробка планів постачання 

матеріальних ресурсів; 

- організація постачання ресурсів; 

- відстеження виконання планів та 

ефективності використання 

матеріальних ресурсів; 

- мотивація персоналу з управління 

матеріальними ресурсами. 

- інформаційно-аналітична система; 

- система аналізу, планування, 

саморегулювання діяльності 

підприємства; 

- cистема прийняття ефективних 

рішень; 

- координаційно-консультативна 

система; 

- технологія управління. 

 

Система, яка реалізує функції 

планування, організації, контролю, 

мотивації в забезпеченні матеріальними 

ресурсами виробничого процесу. 

Саморегульована система, яка виконує 

функції аналізу, планування, 

удосконалення діяльності підприємства. 

Контролінг в управлінні матеріальними ресурсами підприємства – 

механізм інтеграції елементів, процесів, агентів з метою ефективного управління 

матеріальними ресурсами 
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Рис. 1.15. Сутнісне наповнення елементів контролінгу в підсистемі управління матеріальними ресурсами 

підприємства  

*Розроблено автором 

Облік Аналіз Планування Контроль Інформаційне 

забезпечення 

збір та обробка 

інформації; 

обсяги, методи, 

форми обробки 

інформації, місце 

реєстрації 

інформації; 

уніфікація методів 

збору і обробки 

інформації. 

 

методики аналізу 

ефективності 

управління 

матеріальними 

ресурсами. 

методики 

планування 
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ресурсах; 

сценарне 

планування 

(моделювання); 

цільові показники 
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управління 

матеріальними 

ресурсами. 

 

методики 

виявлення 

відхилень 

фактичних 

показників від 

планових; 

виявлення причин 

відхилень; 

методики розробки 

заходів щодо 

поліпшення в 

управлінні 

матеріальними 

ресурсами; 

інформаційні 

комп’ютерні 

системи; 

аналітичні звіти; 

інформаційні 

потоки та мережі 

потоків.  
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Теоретики контролінгу рекомендують три варіанти організації контролінгової 

діяльності на підприємстві [90;с. 310]: відділ служби контролінгу, група у складі 

планово-економічного відділу, тимчасова група. На нашу думку, контролінговий 

механізм в підсистемі управління матеріальними ресурсами доцільно створити як 

мережу контролінгових функцій та процесів. У цілому, контролінг, базуючись на 

аналізі переваг проектів, вимог споживачів, зовнішніх та внутрішніх умов, 

сприяєтиме значному посиленню конкурентних позицій підприємства. 

Окремо відзначимо, що раціональне управління матеріальними потоками 

підприємства забезпечує зменшення витрат на утримання виробничих запасів та 

скорочення тривалості знаходження фінансових коштів у незавершеному 

виробництві, і тому потребує оцінки. У першу чергу, виникає необхідність оцінки та 

регулювання ефективності управління матеріальними ресурсами.  

Поняття ефективності управління є одним з ключових понять теорії 

ефективності. Це поняття визначає внесок управлінської діяльності у кінцевий 

результат діяльності підприємства. Даний термін не є новим для вітчизняної 

економічної науки.  

В останні роки у вітчизняній науці та практиці управління ефективністю 

розглядається, здебільшого, в короткостроковій оперативній перспективі, що значно 

звужує можливості управління у часових рамках, обмежує його функціонально 

лише регулюванням, не враховує зовнішні умови роботи підприємства.  

Насправді ж, управління ефективністю є циклічним процесом, стратегічною 

діяльністю менеджмента, спрямованою на підвищення загальної ефективності 

підприємства та досягнення цілей організації при мінімальних витратах.  

Оцінювання та аналіз матеріальних потоків дозволяє вирішити наступний 

комплекс завдань, які сприятимуть підвищенню ефективності операційної 

діяльності підприємства:  

- встановити стан підсистеми управління матеріальними ресурсами, його 

відповідність або невідповідність нормам, що визначаються потребами практичної 

діяльності; 
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- виділити логічні схеми "причина - наслідки", що пояснюють залежність 

ефективності логістичної системи від якісно-кількісного складу її елементів і 

структури, а також стану середовища, в якому функціонує підприємство; 

- систематизувати і описати причини, що викликають порушення в підсистемі 

управління матеріальними ресурсами; 

- визначити можливі стани цієї підсистеми виходячи із структури зв'язків її 

елементів; 

- оцінити можливі наслідки управлінських рішень з точки зору ефективності 

системи в цілому. 

Дослідження практики функціонування сучасних підприємств доводить, що 

запорукою їх успіху є орієнтація на результат (результативний підхід до управління 

[162]). Тому при оцінюванні ефективності підприємства мають бути враховані такі 

складові, як: результативність, яка демонструє відповідність отриманих результатів 

їхнім запланованим значенням, ресурсомісткість - як відношення результату до 

витрат на його отримання та оперативність як характеристика витраченого часу для 

досягнення мети підприємства.  

Сукупність вимог, які мають застосовуватись під час оцінювання 

матеріальних потоків, викладені в дослідженні Котлярової В.Г. [72; c. 121]. До них 

відносяться: положення концепції всебічного управління якістю (TQM) – 

попередження дефектів, а не їх усунення, вимоги стандартів управління якістю серії 

ISO 9000. За словами Л.М. Таранюк, А.І. Шаповал [158;c.125] при формуванні 

системи показників ефективності виробництва, виробничо-господарської і 

комерційної діяльності підприємства бажано дотримуватися певних принципів, до 

яких можна віднести: 

1) тісний взаємозв’язок критерію та системи конкретних показників 

ефективності виробництва; 

2) відображення ефективності використання усіх видів ресурсів, що 

застосовуються у виробництві; 

3) можливість застосування показників ефективності для прийняття 

менеджерських рішень на різних рівнях виробництва; 
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4) виконання найбільш важливими показниками стимулюючої функції у 

процесі використання наявних резервів збільшення ефективності виробництва того 

чи іншого виду діяльності підприємства. 

Оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами як складного 

багатофакторного явища доцільно здійснювати відповідно до вимог системного 

підходу. Це пов’язане з тим, що матеріальні потоки є елементами складних 

взаємопов’язаних систем, а всі дослідження, які з ними пов’язані, мають яскраво 

виражений системний характер [100;c. 150].  

Базуючись на досліджених методах світового досвіду управління 

ефективністю, сформуємо в загальному вигляді методику визначення економічної 

ефективності інтеграції в управлінні матеріальними ресурсами.  

Для цього проведемо аналіз методів управління ефективністю, вироблених 

сучасною теорією та практикою:  

1) Збалансована система показників - система стратегічного управління 

організацією на основі вимірювання та оцінювання її ефективності за набором 

показників, підібраних таким чином, щоб урахувати всі суттєві (з погляду стратегії) 

аспекти її діяльності (фінансові, виробничі, маркетингові і т. ін.).  

Основні надбання для підсистеми управління матеріальними ресурсами: 

створення системи показників, яка б враховувала інтереси всіх ключових сторін 

(підприємства, споживачів, держави). 

2) Ключові показники ефективності - фінансова та нефінансова система 

оцінки, яка допомагає організації визначити досягнення стратегічних цілей.  

Основні надбання для підсистеми управління матеріальними ресурсами: 

формування переліку ключових показників стосовно ефективності управління 

матеріальними ресурсами. 

3) Цільове управління - метод управлінської діяльності, заснований на 

виділенні найважливіших у даний період завдань, на здійснення яких 

спрямовуються головні зусилля керуючої організації. Формування цілей, за словами 

Смоліна І.В. [134; c. 9], займає центральне місце у визначенні змісту та логіки 

стратегічного підходу в управлінні.  
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Основні надбання для підсистеми управління матеріальними ресурсами: 

встановлення цільового рівня ключових показників в управлінні матеріальними 

ресурсами. 

4) Повне управління продуктивністю – підхід, спрямований на об’єднання 

організаційної культури з набором інструментів і методів, які працюють на різних 

рівнях, для забезпечення узгодженості загальної стратегії підприємства, створення 

продукції та технології.  

5) АВС метод – процесно-орієнтований аналіз та управління – розподіл та 

управління витратами за видами діяльності (процесами). 

6) Концепція економічної доданої вартості – вибір у якості верхнього рівня в 

ієрархії цілей вартості підприємства, управління вартістю, спрямоване на 

підвищення якості стратегічних та оперативних рішень стосовно ключових факторів 

вартості. 

7) Бенчмаркінг - беззупинний систематичний пошук і впровадження 

найкращих практик, що приведуть підприємство до досконалішої форми.  

Основні надбання для підсистеми управління матеріальними ресурсами: відбір 

та впровадження практик з управління матеріальними ресурсами з метою 

підвищення компетентнісного рівня працівників відділу з управління матеріальними 

ресурсами. 

На авторський погляд, в управлінні ефективністю використання матеріальних 

ресурсів мають використовуватись декілька методів, об’єднаних в єдину узгоджену 

систему. Оскільки в управлінні матеріальними ресурсами головними принципами є 

системність, постійне оцінювання, безперевний пошук напрямів удосконалення, 

тому, на авторський погляд, поєднання таких методів як Збалансована система 

показників, Ключові показники ефективності, Цільове управління та Бенчмаркінг 

дозволить здійснювати комплексне оцінювання та підвищувати ефективність в 

управлінні матеріальними ресурсами (рис. 1.16). 
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Рис. 1.16. Піраміда забезпечення ефективності підсистеми управління 

матеріальними ресурсами підприємства 

*Розроблено автором 

 

Етапи впровадження системи управління ефективністю. 

Етап I. Ідентифікація бізнес-процесу та складання його схеми.  

Методичною основою складання схеми бізнес-процесу може стати 

методологія IDEF0 - методологія функціонального моделювання та графічної 

нотації (Function Modeling ), яка використовується для створення функціональної 

моделі, що відображає структуру і функції системи, а також потоки інформації та 

матеріальні об'єкти, що зв'язують ці функції. Основний концептуальний принцип 

методології IDEF - представлення системи у вигляді набору взаємодіючих і 

взаємопов'язаних блоків, що відображають процеси, операції, дії, які відбуваються у 

досліджуваній системі. Крім того, модель процесу, побудована за допомогою 

стандарту IDEF0, може бути використана під час динамічного моделювання за 

допомогою стандарту IDEF2 – методології динамічного моделювання розвитку 

систем та аналізу обмежуючих чинників, у яких працює підприємство. 

Етап II. Окреслення головних перспектив на основі методу Збалансованої 

системи показників. Такими перспективами підприємства є: фінансові показники та 

Розширена система збалансованих показників 

(Карта розширеної системи збалансованих показників) 

Ключові показники ефективності 
(результативність)  

Цільове управління 
(бюджетні та агресивні цілі) 

Бенчмаркінг  
(відбір та впровадження практик з управління матеріальними ресурсами) 

Забезпечення ефективності 

управління матеріальними 

ресурсами 
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фактори, що на них впливають – фінансова перспектива; успішність обслуговування 

клієнтів – клієнтська перспектива; оптимальність (перспектива) внутрішніх бізнес-

процесів; ступінь компетентності персоналу – перспектива навчання та зростання. 

Окреслення основних перспектив в управлінні матеріальними ресурсами дозволить 

встановити зв’язки між різними сторонами діяльності підприємства: монетарними 

та немонетарними показниками, стратегічним та оперативним управлінням, 

минулими та поточними показниками, внутрішнім та зовнішнім середовищем 

підприємства. Для підвищення ефективності діяльності підприємства Х’юбертом 

Рамперсадом [122] запропоновано таку систему показників, яка є зв’язуючим 

елементом між виробничими технологіями й управлінням через людей і дозволяє 

гармонійно перейти до управління в стилі коучинга. Система, запропонована 

Рамперсадом, базується на постійному розвитку, навчанні, удосконаленні та 

практичному застосуванні отриманих навичок. Результати оцінювання та приклад 

використання запропонованої Карти розширеної системи збалансованих показників 

автором представлені у п. 2.3. 

Етап III. Наступним етапом є встановлення та каскадування цілей на основі 

методу Цільове управління. Управління за цілями дозволяє менеджменту 

фокусуватися на своїх головних цілях та отримувати найкращий результат з 

існуючими ресурсами. Сумісно з керівником підлеглі планують цілі, норми, дії, 

діють вони індивідуально (підлеглий – виконує, керівник – контролює), спільно 

обговорюють результати та перспективи. 

Етап IV. Визначеним та прописаним цілям мають бути встановлені свої KPI – 

кількісно вимірюваний набір показників, який демонструє ефективність організації 

в досягненні її цілей та завдань.  

Вимірювання ефективності використання матеріальних ресурсів, як будь-якої 

іншої економічної категорії, здебільшого здійснюється за допомогою відповідних 

показників (табл. 1.15).  
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Таблиця 1.15 

Показники, що характеризують ефективність використання 

матеріальних ресурсів 

Найменування показника Формула розрахунку Позначення 

Частка вторинних матеріальних 

ресурсів у загальному обсязі 

матеріальних ресурсів 

Авт = МРвт/МР МРвт – загальний обсяг 

вторинних матеріальних 

ресурсів 

Частка використаних вторинних 

матеріальних ресурсів у загальному 

обсязі їх виникнення 

Авик = МРвик/МРвт МРвик - загальний обсяг 

використаних вторинних 

матеріальних ресурсів 

Частина втрат у загальному обсязі 

спожитого матеріального ресурсу 

А втр =МР/Q Q – загальний обсяг 

спожитого ресурсу 

Абсолютний розмір економії 

матеріальних ресурсів 

Еабс=МРф-МРпл МРф – фактичні витрати, 

МРпл – планові витрати 

Матеріаломісткість продукції Ме=МР/ТП ТП- товарна продукція і – го 

виду продукції 

Рентабельність матеріальних витрат Рмр=П/ МР*100%  

 

П – чистий прибуток, грн. 

Рентабельність активів РА=А/ МР*100% А – вартість активів 

підприємства, грн. 

Рентабельність власного капіталу РВК=ВК/ МР*100% ВК – вартість власного 

капіталу підприємства, грн. 

Матеріаловіддача МВ=ТП/МР ТП – товарна продукція, грн. 

* Систематизовано автором 

 

Етап V. На заключному етапі здійснюється порівняння фактичного стану 

управління ефективністю матеріальних ресурсів та бюджету KPI, що дозволяє 

відразу визначити проблемні сфери, які потребують удосконалення. Серед безлічі 

інших методів удосконалення одним з найбільш відомих є бенчмаркінг – процес 

покращення, який використовується для пошуку та впровадження кращих практик, 

тобто методів або технологій, що використовуються для здійснення процесу. 

Управління потоками матеріальних ресурсів підприємства вміщує в себе три 

рівні: стратегічне управління, поточне управління, оперативне управління. 

Переходячи від операційного рівня до стратегічного, визначимо загальностратегічні 

засади інтегрованого управління матеріальними ресурсами. На найвищому рівні 

методології управління матеріальними ресурсами розробляється загальна стратегія. 

Методичні аспекти розробки стратегії пов’язані з дослідженнями таких науковців, 
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як: Ансофф І.[4], Наливайко А.П. [92], Пономаренко В.С. [116],  Шершньова  З.Є. 

[181], Томпсон А.А., Стрiкленд А.Дж. [204], Чандлер А. [191] та ін. 

Послідовність реалізації стратегічних змін в інтегрованому управлінні 

матеріальними ресурсами підприємства, яка пропонується автором, представлена в 

табл. 1.16. Результатом прийняття стратегії управління матеріальними ресурсами 

має стати стабільне довгострокове відтворення позитивного результату. В рамках 

визначеної нами послідовності виділяємо наступні етапи: аналітичний, сценарний, 

організаційний, реалізація, постійне вдосконалення. 

Таблиця 1.16 

Послідовність реалізації стратегічних змін в управлінні матеріальними 

ресурсами підприємства 

Етап Назва етапу Характеристика 

1 Аналітичний Поглиблене вивчення стану зовнішнього середовища, цілей в 

управлінні ресурсами та розроблених стратегій. Встановлення цілей 

підсистеми управління матеріальними ресурсами. Ієрархізація цілей. 

Оцінювання потенціалу підсистеми управління матеріальними 

ресурсами. Визначення засобів поетапного досягнення цілей. 

2 Сценарний Прийняття рішення щодо методології ефективного використання 

ресурсів. Розробка організаційної моделі підсистеми управління 

матеріальними ресурсами. Встановлення персональних цілей та зон 

відповідальності.  Визначення методів/методик/джерел інформації та 

форматів звітності. 

3 Організаційний Прийняття рішення з приводу організаційної структури. Виявлення 

відповідності організаційної структури прийнятим до реалізації 

стратегіям і, якщо це необхідно, внесення відповідних змін до 

організаційної структури. 

4 Реалізація Проведення необхідних змін в управлінні матеріальними ресурсами. 

Складання сценарію можливого опору змінам; проведення заходів з 

метою послаблення опору  змінам; закріплення проведених змін.  

5 Постійне 

вдосконалення 

Постійний моніторинг процесу та результатів. Порівняння величини 

контрольованих показників з критерієм. Виявлення розміру 

відхилень та їх причин. Перегляд плану здійснення стратегії в тому 

випадку, якщо цього вимагають обставини. Розробка декількох 

варіантів коригуючих заходів. Вибір та реалізація оптимального 

рішення. 

* Розроблено автором 

 

Етапи реалізації стратегії управління матеріальними ресурсами 

охарактеризовано у табл. 1.17. Відзначимо основні вимоги до стратегічного 

управління: постійна підтримка конкурентоспроможності підприємства, 
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встановлення глобальних цілей, адекватність інструментарію, раціональність 

стратегічних рішень. 

Таблиця 1.17 

Етапи реалізації стратегії управління матеріальними ресурсами 

Назва етапу Характеристика 

Визначення стратегічної 

мети і завдань управління  

Метою управління матеріальними ресурсами підприємства є 

забезпечення безперервності операційного циклу підприємства з 

мінімальними витратами і мінімальним ризиком. 

Основні задачі: визначення оптимального обсягу та структури 

ресурсів, мінімізація витрат на фінансування та підтримку певного 

їх обсягу, забезпечення ліквідності та платоспроможності, 

формування оптимального обсягу товарно-матеріальних запасів. 

Ретроспективний аналіз 

формування та 

використання матеріальних 

ресурсів 

Усебічний аналіз теорії та практики формування та використання 

ресурсів дозволяє виявити й відібрати найбільш ефективні 

методичні прийоми. Аналіз має включати в себе: аналіз змін обсягу 

та структури коштів, аналіз джерел формування капіталу, 

факторний аналіз, оцінювання ефективності використання коштів.  

Розробка стратегії 

управління матеріальними 

ресурсами 

Вибір стратегії формування ресурсів полягає у визначенні їх 

оптимальної структури. Виходячи з цього, існують три основні 

стратегії: агресивна, компромісна та консервативна. Агресивна 

стратегія полягає у фінансуванні на короткостроковій основі. Цей 

підхід є ризикованим. Консервативна стратегія полягає у 

фінансуванні на довготривалій основі. Ця стратегія мінімізує ризик 

ліквідності, але обмежує можливості з розширення діяльності. Під 

час компромісної стратегії матеріальні ресурси фінансуються як за 

рахунок довготривалих, так і за рахунок короткострокових активів.  

* Розроблено автором 

 

Таким чином, запропонована автором підсистема інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами характеризується підвищенням якості операцій за рахунок 

автоматизації економіко-математичних розрахунків, підвищення узгодженості 

функцій та процесів, зростання якості інформаційних потоків. Реструктуризацію 

функцій та процесів обрано в якості методичного підходу до створення підсистеми 

інтегрованого управління. Оцінювати ефективність управління матеріальними 

ресурсами запропоновано на засадах використання підсистеми, яка поєднує в собі 

Збалансовану систему показників, Ключові показники ефективності, Цільове 

управління та Бенчмаркінг. 

 

 

73 



 

 

Висновки до розділу 1 

 

 Дослідження теоретичних засад управління ресурсами підприємств та, 

зокрема матеріальними ресурсами, аналіз методичних засад управління ними 

дозволило отримати наступні висновки: 

 1. Ресурси в економічному змісті є багатогранною категорією, головна 

функція яких – забезпечення розширеного відтворення та створення об’єктів чи 

процесів з новими споживчими властивостями. Існують різні погляди на 

класифікацію видів ресурсів (за роллю у виробничому процесі, за складом, за 

функціональним призначенням тощо). На сучасному етапі значної актуальності 

набувають поглиблені класифікації видів ресурсів: в залежності від середовища, в 

контексті досягнення мети підприємства, в залежності від реалізації функцій 

управління.  

2. Матеріальні ресурси є предметною основою виробництва. У наукових 

публікаціях, які висвітлюють проблему теоретичних аспектів управління ресурсами, 

відзначається відсутність однозначності у трактуванні поняття “матеріальні 

ресурси”. Критична оцінка існуючих визначень поняття “матеріальні ресурси” дає 

змогу зробити висновки: переважна більшість учених ототожнює матеріальні 

ресурси із запасами та при висвітленні питань обліку запасів використовує 

визначення, наведене в П(с)БО 9; в окремих джерелах для позначення матеріальних 

ресурсів застосовується поняття “товарно-матеріальні цінності”; ряд авторів до 

складу матеріальних ресурсів відносить як предмети, так і засоби праці.  

Автором матеріальні ресурси визначено як сукупність предметів праці, які 

використовуються для виробництва продукції та повністю переносять свою вартість 

на створюваний продукт протягом одного виробничого циклу. Дослідження 

матеріальних потоків за змістом є основою поглиблення технологічних та 

економічних процесів підприємства. Раціональна організація матеріальних потоків 

дозволяє забезпечити економне використання матеріальних ресурсів, ліквідувати 

невиробничі витрати, оптимізувати структуру ресурсоспоживання, розширити 

застосування вторинних ресурсів, пришвидшити оборотність коштів. 
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3. Автором запропоновано поетапну класифікацію матеріальних ресурсів, яка 

дозволяє правильно згрупувати ресурси та визначати основні зони впливу. 

Запропонована в роботі поетапна класифікація матеріальних ресурсів узагальнює 

вже відомі ознаки класифікації та доповнена новими, що дозволяє цілеспрямовано 

визначати та вирішувати проблеми в управлінні матеріальними ресурсами. 

4. Дослідження методичних засад визначення потреби в матеріальних 

ресурсах дозволяє виділити основні підходи, такі як: нормування, прямий 

розрахунок, розрахунок за аналогією, визначення оптимальної партії, моделювання. 

В умовах дефіциту ресурсів та стохастичності факторів зовнішнього середовища 

виникає питання підвищення ефективності використання ресурсів, вирішення якого 

полягає у створенні новітніх методів, методик та підсистем управління. У 

дослідженні доведено, що підвищити ефективність процесів управління 

матеріальними ресурсами можливо завдяки застосуванню інструментарію, 

заснованого на комплексі економіко-математичних методів і моделей. Враховуючи 

високу динамічність середовища та необхідність підвищення точності визначення 

потреби в матеріальних ресурсах обґрунтовано необхідність використання в якості 

методичного забезпечення моделювання динаміки матеріальних ресурсів. 

Моделювання динаміки передбачає створення комплексу економіко-математичних 

моделей, в яких встановлено взаємозв’язки та рівень взаємовпливу параметрів в 

різні часові моменти. Стратегічний інструментарій моделювання включає в себе: 

системну діагностику, KPI, PDCA, тактичний інструментарій моделювання містить: 

статистичний та факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, побудову 

динамічних рядів, факторний аналіз. Консультаційний проект під час упровадження 

динамічного моделювання передбачає проведення глибокої діагностики 

підприємства, формалізацію параметрів підприємства, розробку та апробацію 

моделей. 

5. Одним із найхарактерніших процесів сучасності є інтеграція. Інтеграційні 

процеси в економіці мають об’єктивний характер, який визначає еволюційний 

напрямок господарського розвитку. Світовий досвід нараховує багато прикладів та 

форм інтеграції: інформаційна, виробнича, управлінська тощо. Установлено також, 
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що ефективність функціонування підприємства ускладнюється дією багатьох 

факторів, які обумовлені специфікою економічних реалій. Саме тому в роботі 

запропоноване впровадження підсистеми інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами підприємства, що дозволить оптимізувати процеси забезпечення 

виробництва матеріальними ресурсами, отримувати при цьому синергічний ефект та 

знижувати витрати. Інтегроване управління матеріальними ресурсами визначено як 

раціональне поєднання методичної, техніко-технологічної та економічної складових 

матеріального потоку з метою забезпечення ритмічності виробництва та отримання 

максимального економічного ефекту за мінімальних витрат. Запропонована 

підсистема інтегрованого управління включає в себе: структурно-функціональну 

підсистему, підсистему інформаційного забезпечення та підсистему саморозвитку. 

Процес інтеграції має бути безперервним у просторі та часі. З точки зору впливу на 

витрати, формування інтегрованої підсистеми управління матеріальними ресурсами 

надасть такі переваги: забезпечить можливість виробництва конкурентоспроможної 

продукції за рахунок більш низьких витрат; надасть повну, достовірну та 

систематизовану інформацію про собівартість; забезпечить можливість гнучкого 

ціноутворення; стане базовою основою наскрізного бюджетування; забезпечить 

прийняття ефективних та обґрунтованих управлінських рішень.  

6. В управлінні матеріальнми ресурсами важлива роль відводиться 

оцінюванню ефективності, яке має здійснюватись на системній та регулярній основі. 

За результатами проведеного дослідження існуючих методів управління 

ефективністю автором запропоновано здіснювати оцінювання ефективності в 

управлінні матеріальними ресурсами на засадах комплексного поєднання таких 

методів як Збалансована система показників, Ключові показники ефективності, 

Цільове управління та Бенчмаркінг. Перевагою запропонованого підходу є 

поєднання показників, які враховують інтереси держави, підприємства та 

споживача, що дозволяє впроваджувати заходи, спрямовані на підвищення 

економічної та соціальної ефективності підприємства.  

Результати розділу висвітлені в роботах автора [141, 148, 150, 151, 152]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА ПІДСИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

2.1. Оцінка стану та тенденцій розвитку підприємств гірничо-

збагачувального комплексу України 

 

Промисловий комплекс є однією з найважливіших стратегічних ланок 

України. Від нього суттєво залежить рівень економічного розвитку країни, стан та 

обсяги внутрішнього та зовнішьоторгівельного обігу, забезпеченість робочими 

місцями населення. Рівень промислового розвитку країни впливає на її економічну 

та соціальну безпеку, ступінь реалізації ключових національних інтересів як 

всередині країни, так і в системі міжнародного поділу праці.  

Гірничо-збагачувальний комплекс України — це сукупність підприємств, які 

послідовно здійснюють видобуток та збагачення руд металів. Гірничо-

збагачувальний комплекс України є складовою гірничо-металургійного комплексу, 

який нараховує близько 15 металургійних комбінатів і заводів; 3 феросплавних 

заводи; 14 гірничодобувних підприємств; 2 коксохімічних заводи; 13 заводів з 

виробництва вогнетривів; 20 метизних заводів; 8 підприємств з виробництва труб 

[120]. Гірничо-збагачувальний комплекс є важливим експортоутворюючим 

напрямом і значною мірою характеризує та визначає експортний потенціал та 

конкурентоспроможність країни. Він є найважливішою та найрентабельнішою в 

наш час ланкою металургійного комплексу країни. Наразі Україна входить до 

складу основних світових виробників залізорудної сировини та займає сьому 

позицію, поступаючись Китаю, Бразилії, Австралії [67; с. 3].  

Порівняльна характеристика обсягів реалізації продукції гірничо-

металургійного комплексу і промисловості України (табл. 2.1) у вартісних 

показниках підтверджує вагомість цього комплексу в структурі економіки України. 
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У середньому за проаналізовані роки частка продукції добувного комплексу в 

промисловості України становить 10,8%, металургійного виробництва – 15,7%. 

Таблиця 2.1 

Порівняльна характеристика обсягів реалізованої продукції гірничо-

металургійного комплексу і промисловості України 

Галузь 

2012 2013 2014 2015 Темп зміни 

2014-2015 

рр., % млн.грн.  %  млн.грн.  %  млн.грн.  %  млн.грн.  %  

Добувна 

промисловість 143941,9 10,5 151575,3 11,5 154700,8 10,8 132733,2 10,6 -14,2 

Металургійне 

виробництво 223294,1 16,3 207305,3 15,7 237393 14,5 197036,1 15,8 -17 

Промисловість 

України 1367925,5   1322408,4   1428839,1   1243090   -13 

* Розраховано автором за даними [186] 

 

Дослідження проведене за 7 найбільшими гірничо-збагачувальними 

комбінатами (ГЗК) України: ПАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат”, 

ПАТ “Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ “Новоселівський 

гірничо-збагачувальний комбінат”, ПАТ “Марганецький гірничо-збагачувальний 

комбінат”, ПАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат”, ПАТ “Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат”, ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінат”. Коротка характеристика продукції та виробничого потенціалу 

досліджуваних ГЗК України представлена в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Коротка характеристика гірничо-збагачувальних комбінатів України  

ГЗК Продукція Потужність, 

млн. т. 

ПАТ “Інгулецький ГЗК” (ІнгГЗК) Залізорудний концентрат 15 

ПАТ  “Північний ГЗК” (ПівнічГЗК) Залізорудний концентрат, окатиші 13,5 

ВАТ “Полтавський ГЗК” (ПолтГЗК) Залізорудний концентрат, окатиші 12 

ПАТ “Центральний ГЗК” (ЦентрГЗК) Залізорудний концентрат, окатиші 8,4 

ПАТ “Марганецький ГЗК” (Марг ГЗК) Марганцевий концентрат 1 

ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК” 

(ОрджГЗК) 

Марганцева руда, марганцевий 

концентрат, агломерат 

9,33 

АТ  “Новоселівський ГЗК” 

(НовосГЗК) 

Видобуток піску кварцового та 

виготовлення пилекварцю 

1,6 

* Систематизовано автором на основі матеріалів [146; 187] 
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Важливо відзначити, що головною ознакою сучасних умов функціонування 

аналізованих підприємств є динамічність і нестабільність їх оточення. Характерною 

ознакою є глобальне посилення конкуренції, розвиток науки і техніки, зміна 

характеру праці. Змініючись, макро- і мікросистеми змінюють і середовище, у якому 

функціонують, але феномен такого стрімкого зростання не розкритий досі. Тому 

проблема моніторингу зовнішнього середовища, оцінювання його впливу на 

виробничий потенціал та визначення підходів до можливих реакцій підсистеми 

управління залишається постійно актуальним. 

На думку автора, в умовах низького рівня прогнозованості динаміки ринку, 

законодавчих змін, нестійкості фінансової сфери важливого значення набуває 

впровадження в практику стратегічного аналізу, який є ефективним інструментом 

стратегічного управління. Обґрунтування економічної стратегії гірничо-

збагачувальними комбінатами базується на врахуванні поточного та перспективного 

попиту на продукцію, а також чинників зовнішнього середовища, які можуть бути 

визначені як обмеження або мотиватори подальшого виробничого розвитку. 

Головна мета такого аналізу полягає в дослідженні контрольованих і 

неконтрольованих факторів та отриманні планово-прогнозної інформації для 

виявлення можливостей, загроз і ризиків у діяльності підприємства.  

Фактори зовнішнього середовища (рис. 2.1) є чинниками ризику, 

невизначеності, вони завжди пов’язані з неповнотою знань.  Ці фактори, як зазначає 

Новіков Д.Т. [167;с. 5], нерівноцінні, а їх самостійність – умовна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Рис. 2.1. Характер взаємодії зовнішніх та внутрішніх факторів 

 

Зовнішнє  

середовище: 

виробничий фактор,  

економічний, природний, 

соціально-демографічний, 

політичний, конкуренція 

Внутрішнє  

середовище: 

технічні ресурси,  

технологічні, трудові,  

фінансові, інформаційні 

Протидія, 

встановлення 

балансу 
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Вітчизняні дослідники [82] в якості процесу протидії факторам зовнішнього 

середовища або їх ефективного використання розглядають адаптацію підприємства 

як пристосування до змін у середовищі на основі використання внутрішніх 

можливостей.  

Автором дослідження систематизовані основні фактори макросередовища, які 

прямо чи опосередковано визначають діяльність ГЗК України, та представлені в 

табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Оцінка впливу факторів макросередовища   

Фактори (+,-) Особливість впливу Механізм використання чи 

протидії 

1 2 3 4 

Політичні - 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Нестабільна політична ситуація, 

поляризація влади, часті 

законодавчі зміни. Зниження 

інвестиційної привабливості 

промисловості України, зниження 

рівня виробництва.  

 

Активізація ЗЕД держави, вступ 

до СОТ розширює ринки збуту, 

сприяє збільшенню іноземних 

інвестицій, запровадженню 

механізмів справедливого 

вирішення торгівельних 

суперечок, скасуванню квот на 

експорт продукції, розширенню 

географії експорту. 

 

Негативні наслідки вступу до 

СОТ: посилення залежності 

економіки країни від світової 

кон’юнктури. 

- пошук зовнішніх інвесторів; 

- створення власних сил, які б 

лобіювали інтереси підприємств 

галузі; 

- дотримання законодавства; 

- налагоджування договірних 

відносин із закордонними 

споживачами; 

- підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства і якості продукції, 

розробка цілого механізму 

забезпечення конкурентоздатності 

господарюючих суб’єктів, вибір 

раціональної організації виробництва.  

Економічні - 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

Зростання інфляції. 

 

Погіршення індексу 

промислового виробництва. 

 

Зниження податкового 

навантаження згідно з новим 

Податковим кодексом. 

 

Низький рівень 

платоспроможності вітчизняного 

попиту та низька інвестиційна  

- встановлення довготривалих 

відносин з постачальниками; 

- система знижок; 

- збільшення чистих фінансових 

результатів, нарощування 

операційної активності; 

- вихід на закордонні ринки; 

- підписання договорів із твердою 

ціною на тривалий період; 

- отримання кредитів на більш 

вигідних умовах. 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

  

 

- 

 

 

 

- 

 

 

-  

активність. 

 

Втрата від курсових різниць, 

нестабільність національної 

валюти  

 

Погіршення стану фінансової 

галузі України. 

 

Зростання цін та тарифів на 

енергоносії та транспортування 

 

Державне 

регулювання 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Контроль з боку 

Антимонопольного комітету 

України за процесами 

консолідації виробників. 

 

Спеціальні законодавчі акти, ряд 

стандартів і програм, які 

передбачають принципи 

стандартизації і покращення 

якості, що використовуються в 

ЄС. 

 

- добросовісна конкуренція; 

- активізація маркетингової 

діяльності, реклами серед 

вітчизняних виробників;  

- перехід на експортну орієнтацію, 

освоєння випуску продукції згідно з 

міжнародними стандартами, 

сертифікація технологічних процесів 

та якості виготовленої продукції. 

Природно-

кліматичні 

умови  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Гірничо-добувна та збагачувальна 

промисловість є одним з 

найбільших забруднювачів 

природи, незбалансована 

експлуатація природних ресурсів 

негативно впливає на навколишнє 

середовище і призводить до 

погіршення перспектив 

економічного розвитку регіонів. 

  

Залежність від наявності 

сировини, близькості 

постачальників сировини та 

енергоносіїв, транспортних 

магістралей.  

 

- розташування виробництв у 

близькості від транспортних шляхів; 

- встановлення очисних споруд; 

- дотримання вимог екологічного 

законодавства. 

Соціальні - 

 

+ 

Зростання безробіття в Україні. 

Значний науковий потенціал 

населення розширює можливості 

впровадження інновацій. 

 

- ефективне використання трудового 

потенціалу, розробка інноваційних 

проектів, ресурсозбережуючих 

технологій. 
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Закінчення табл. 2.3 

1 2 3 4 

Техніко-

технологічні 

- 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Високий рівень фізичної 

зношеності обладнання; 

Нерівномірність використання 

виробничої потужності 

обладнання; 

Постійний пошук нових та 

удосконалення існуючих 

технологій. 

- - пошук резервів технічного 

переоснащення; 

- - залучення інвестиційного капіталу; 

- - часткова закупівля руди для 

переробки та експортування. 

* Розроблено автором 

 

Проведений нами аналіз основних факторів средовища дозволив визначити, 

що нестабільна ситуація на ринку залізорудної сировини зумовлена впливом ряду 

негативних чинників: 

- по-перше, суттєвий вплив на гірничодобувну промисловість здійснює 

коливання попиту і пропозиції на залізорудну сировину, а також цінові зміни; 

- по-друге, діяльність гірничо-збагачувальних комбінатів напряму пов’язана з 

виробництвом чавуну та сталі, оскільки попит на продукцію ГЗК визначається 

потребами металургійної промисловості.  

Сучасний стан металургійної промисловості України характеризується 

відставанням освоєння мінерально-сировинної бази, недостатніми 

капіталовкладеннями в галузь, погіршенням гірничо-геологічних та 

гірничотехнічних умов розробки корисних копалин [22; c. 75].  

За даними Державної служби статистики [186], в 2015 роцi виплавка сталi 

скоротилась на 11% порiвняно з 2014 роком, до 11,23 млн. т. Виробництво прокату 

чорних металiв зменшилось на 17%, до 11,94 млн. т. Протягом 2015 року в Українi 

було вироблено 21,86 млн. т. чавуну, що на 12% менше, нiж у 2014 роцi.  

Важливим є той факт, що загальні обсяги виробництва металургійної 

промисловості України забезпечують 20% ВВП країни, а в світі Україна посідає 10 

місце за обсягом виробництва чавуну [45; c. 115].  Розмір експорту металопродукції 

складає 80 %, на внутрішній ринок ГМК України відвантажується лише 20%. У 
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структурі експорту України домінує чавун та сталь (92% від експорту продукції 

металургійної галузі). Скорочення експорту на сьогодні пов’язане з розширенням 

виробництва такими країнами, як Китай, Індія, Росія. 
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Рис. 2.2. Обсяги виробництва основних видів продукції металургійної 

промисловості України  

* Побудовано автором на основі статистичних даних [186] 

 

Випуск залiзорудних неагломерованих концентратiв у 2015 роцi становив 

66,81 млн. т., що на 2% менше показника 2014 року. Виробництво агломератів та 

окатишiв у порiвняннi з 2014 роком скоротилося на 8% та становило 55,29 млн. т.  

Варто наголосити, що за економічними, фінансовими, технічними, 

соціальними показниками гірничорудна промисловість України перебуває в стані 

кризи. Це характеризується низьким рівнем приросту видобутку сировини у 

поточному році, значним фізичним зношенням фондів. Обсяги реалізації продукції 

добувної промисловості демонструють тенденцію зниження.  

У 2014 році обсяг реалізації знизився на 1,9 % порівняно з 2013 роком і склав 

148693 млн. грн. У 2015 році індекс виробництва залізорудного концентрату 

неагломерованого знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 

2,17%, агломерованого – на 8,15% (табл. 2.4). Порівняно зі світовими лідерами 

українські підприємства відстають, однак якісні показники вітчизняної продукції 
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достатньо високі, що забезпечується не лише технологіями видобутку та обробки, 

але й природними якостями надр України. Найбільшими світовими виробниками 

залізорудної продукції є Vale (потужність 299,3 млн. т.), Rio Tinto (потужність 

173 млн. т.), BHP Billiton (потужність 144,1 млн. т.).  

Таблиця 2.4  

Тенденція змін обсягів виробництва залізорудної продукції гірничо-

збагачувальними комбінатами України до обсягу попереднього періоду 

Продукція 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Концентрати 

залізорудні 

неагломеровані 7,3% 6,7% -6,6% -3,7% 17,3% 3,4% 0,9% 4,9% -3,0% -2,17% 

Концентрати 

залізорудні 

агломеровані 5,1% 5,6% -11,7% -12,6% 10,6% 4,5% 0,3% 4,6% -10,9% -8,15% 

* Проаналізовано автором  на основі статистичних даних [186] 

 

На рис. 2.3 представлений тренд, побудований на основі статистичних даних 

минулих років, який демонструє можливість зростання виробництва в наступних 

періодах. Модель має нелінійний характер. Коефіцієнт значущості моделі 0,87 

доводить адекватність тренду. Факторами зростання, на думку автора, можуть стати: 

інноваційний розвиток підприємств, інвестування в нові більш ефективні технології, 

розвиток людського потенціалу, пошук нових ринків збуту. 

y = -0,031x
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Рис. 2.3. Прогнозування зміни обсягів виробництва продукції ГЗК  

*Побудовано автором на основі даних [139] 
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На думку автора, доцільно дослідити сильні та слабкі сторони підприємств, 

основні можливості та загрози. У табл. 2.5 автором представлено SWOT – аналіз, з 

якого очевидно, що гірничо-збагачувальний комплекс України має значний 

потенціал до розвитку.  

Таблиця 2.5 

SWOT – аналіз гірничо-збагачувального комплексу України 

Сильні сторони 

 

+ наявність потужного виробничого та 

інтелектуального потенціалів, сформованих на 

базі діяльності підприємств за часів СРСР; 

+ значний експортний потенціал, висока 

конкурентоспроможність продукції на 

закордонних ринках; 

+ висока якість вітчизняної продукції; 

+ низькі витрати на робочу силу; 

+ вигідне географічне розташування вітчизняних 

підприємств; 

+ наявність унікальних технологій виробництва. 

Слабкі сторони 

 

- поряд із використанням застарілого 

обладнання облаштування підприємств 

галузі досить дорогими та сучасними 

виробничими лініями, значна частина яких 

характеризується швидким моральним 

зносом; 

- ускладнення фінансового стану галузі;   

- висока енергоємність продукції; 

- низький рівень розвитку інфраструктури; 

- пряма залежність від розвитку металургії; 

- високий рівень конкуренції на внутрішніх 

ринках; 

- недосконалі логістичні схеми. 

 

Можливості 

 

+ технічне переозброєння підприємств, 

зменшення диспропорцій у структурі їх 

виробничого апарату, поліпшення організації 

виробництва на основі впровадження 

маловідходних, ресурсозбережуючих та 

безвідходних технологій; 

+ можливе зниження собівартості продукції 

завдяки технічному переоснащенню; 

+ потенційно висока ємність внутрішнього 

ринку; 

+ використання наукового потенціалу; 

+міжнародна сертифікація продукції. 

Загрози 

 

- нестабільна економічна ситуація; 

- значна конкуренція; 

- створення нових сучасних металургійних 

потужностей у Китаї та Індії; 

- зростання цін на енергоносії, сировину, 

зростання майже в два рази цiни 

транспортування природного газу; 

- погіршення цінової кон’юнктури на 

кінцеву продукцію; 

- рiзкi коливання цiн;  

- розширення китайської експансії на 

світових ринках; 

- зростання цін на залізничні перевезення. 

 

* Розроблено автором 

 

Отже, головними чинниками, які впливають на конкурентоспроможність 

гірничодобувних підприємств, є такі фактори: високий ступінь конкуренції на ринку 

залізорудної сировини;  значний вплив світових тенденцій на світовому ринку на 

регіональний ринок; висока якість продукції ГЗК; ринкова ціна [133;с. 383]. 
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Ключовими ризиками в діяльності ГЗК є наступні: зниження обсягiв реалiзацiї 

концентрату, зниження вартостi залiзорудної сировини на свiтовому ринку; 

пiдвищення цiн на енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв, встановлення 

обмежень для металургiйних пiдприємств стосовно експорту продукцiї, коливання 

цiн на ринку залiзорудної продукцiї. На внутрiшньому ринку основнi ризики - 

припинення роботи основних споживачiв гiрничодобувної промисловостi, значний 

рiвень iнфляцiї, девальвацiя нацiональної валюти, зростання цiн на електроенергiю 

та енергоносiї, зростання залiзничних тарифiв i цiн на паливно-мастильнi матерiали.  

Отже, причинно-наслідкові зв’язки процесів у гірничо-збагачувальному 

комплексі України можемо представити наступним чином (рис. 2.4): 

 

 

 

 

  

енерговитрат 

 

  

 

 

 

Рис. 2.4. Причинно-наслідкові зв’язки негативних процесів у гірничо-

збагачувальному комплексі 

* Розроблено автором 

 

Звiдси випливає, що завданням гірничо-збагачувальних комбiнатів є 

посилення конкурентоспроможності та фiнансової стiйкості: збiльшення постачань 

як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт; пiдтримання партнерських вiдносин з 

постiйними покупцями залiзорудної продукцiї; розробка проектiв з пiдвищення 

якостi продукцiї та зниження її собiвартостi; освоєння випуску iнших видiв 

сировини з метою диверсифікації.  

Зменшення 

капітальних 

вкладень 

Подорожчання 

енергоносіїв 

Наслідки 

економічної кризи 

Збільшення 

матеріальних та 

енерго- витрат 

 

Техніко-технологічне 

відставання 
Збільшення тарифів 

на перевезення 

 
Послаблення 

конкурентних позицій 

Зниження виробництва 

Збільшення 

собівартості 

Зниження 

збуту 

Зниження 

рентабель-

ності галузі 
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Стосовно перспектив розвитку ГЗК України, світова спільнота розглядає три 

масштабні сценарії, які будуть реалізовуватись на рівні національних економік з 

урахуванням глобальних соціальних, екологічних та економічних інтересів: 

1. “Альянс зеленої торгівлі” – за цим сценарієм держави мають впроваджувати 

стратегію “зеленого” розвитку економіки та сталого управління ресурсами, 

впроваджувати протекціоністські заходи, змінювати споживчу поведінку та методи 

управління ресурсами.  

2. “Переформатований глобалізм” – за такого сценарію країни 

посилюватимуть співпрацю, спрямовану на спільний контроль великих гірничо-

металургійних компаній; буде посилений контроль місцевих влад над 

гірничодобувними компаніями з метою приведення їх діяльності у відповідність до 

технічних та екологічних стандартів. 

3. “Збереження ресурсів” [69; с. 156] – цей сценарій передбачає посилення 

втручання урядів в економічні процеси, збільшення протекціоністських бар’єрів, 

розвиток національних ринків та підтримку вітчизняних споживачів та виробників. 

На авторський погляд, для України актуальною є розробка стратегії, яка б 

поєднувала зазначені варіанти: умови видобутку, спрямування на сталий розвиток 

та ресурсозбереження, посилення соціальної відповідальності, створення 

сприятливих умов для інвестування, залучення кредитів для модернізації та 

реконструкції підприємств.   

На фоні зазначених проблем ГМК України актуальним є питання про шляхи 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних гірничо-збагачувальних 

комбінатів.  

Резерви підвищення рівня конкурентоспроможності розглядаємо як 

невикористані та потенційні здатності підприємства, які пов’язані з його 

внутрішнім потенціалом та можливостями, що запропоновані зовнішнім 

середовищем [22, с. 217].  

Детальний аналіз та характеристика кожної групи резервів представлені 

автором в табл. 2.6.  

 

87 



 

 

Таблиця 2.6 

Резерви підвищення конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних 

комбінатів України  

Групи резервів 

підвищення 

конкурентоспроможності  

Характеристика 

1 2 

Використання ринкової 

ситуації 

Сукупність факторів макро- та мікрооточення, які можуть бути 

позитивно використані в діяльності ГЗК: державна підтримка 

(державні дотаційні програми розвитку, рівень цін на паливо, 

експортні умови), вибір цільового сегменту ринку, управління 

ціновою політикою. При цьому ознаками конкурентної сили є: 

велика частка на ринку, стратегія лідера, зростаюча кількість 

споживачів, компанія схоплює тенденції на ринку краще, ніж її 

конкуренти, компанія концентрується на найбільш 

швидкозростаючих сегментах ринку, рівень прибутку вищий, ніж у 

середньому на ринку, компанія володіє технологічною та 

інноваційною перевагою, творчий, готовий до змін, менеджмент.  

Використання 

організаційного 

потенціалу підприємства 

Під організаційним потенціалом ГМК розуміється ефективна 

організація маркетингової діяльності, отримання сертифікатів на 

продукцію, впровадження досягнень науково-технічного прогресу. 

Серед чинників, які стримують розвиток науково-дослідної роботи 

в Україні можемо виділити: недостатність фінансування, 

відсутність дієвого законодавства про інноваційну діяльність; 

нерозвиненість економічних механізмів регулювання інноваційної 

діяльності; відсутність науково-технічної підтримки.  

Використання виробничо-

технологічного потенціалу 

підприємства 

Розробка стратегії технологічного розвитку гірничо-

збагачувальних комбінатів. Модернізація технічного оснащення та 

технологій.  

Роль і значення виробничо-технологічного потенціалу виявляються 

в тому, що він прямо пов'язаний з темпами, масштабами і якістю 

економічного зростання; є матеріальною базою прискорення 

науково-технічного прогресу, акумулює велику частину 

інвестиційних ресурсів та визначає рівень наукомісткості 

виробництва; є передумовою створення матеріальних благ та 

поточною можливістю задовольняти потреби суспільства, що 

зростають, у товарах і послугах. 

Індикаторами ефективності використання виробничо-

технологічного потенціалу на рівні підприємств (мікрорівні) є: 

фондовіддача, фондомісткість; фондооснащеність, 

матеріаломісткість, енергоємність, конкурентоспроможність 

продукції і виробництва, продуктивність праці.  

Використання фінансово-

економічного потенціалу 

Фінансовий потенціал - фінансові ресурси, з приводу яких 

виникають відносини на підприємстві з метою досягнення його 

ефективного та рентабельного функціонування (статутний, 

додатковий і резервний капітали, цільове фінансування, фонди 
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Закінчення табл. 2.6 

1 2 

 накопичення, оборотні активи тощо). Значними чинниками в 

діяльності ГЗК є собівартість продукції, фінансова стійкість, 

платоспроможність та чистий прибуток.  Раціональне планування 

способу формування складу і структури фінансово-економічного 

потенціалу позитивно впливає на результати діяльності 

підприємства, при необхідній умові ефективного та інтенсивного 

використання ресурсів. 

Використання кадрового 

потенціалу 

        Перехід від індустріального до постіндустріального 

суспільства супроводжується тенденцією інтелектуалізації 

економіки, коли знання й інтелектуальний потенціал суспільства 

стають головним виробничим чинником та забезпечують найбільші 

конкурентні переваги країні. Роль людського капіталу в тому, що 

він сприяє підвищенню продуктивності праці і завдяки цьому 

підвищує дохід власника цього капіталу і національний дохід 

взагалі. Кадровий потенціал включає в себе: психофізіологічні 

можливості участі у суспільно корисній діяльності;  можливості 

нормальних соціальних контактів; можливості генерації нових 

ідей, методів, образів, уявлень; раціональність поведінки; наявність 

знань і навичок, необхідних для виконання певних обов’язків та 

видів робіт; пропозиція на ринку праці. 

Людський капітал є базисом створення інтелектуальних 

активів та об’єктів інтелектуальної власності. Знання, уміння, 

творчість, досвід, які є складовими елементами людського 

капіталу, забезпечують створення техніко-технологічної 

документації, креслень, комп’ютерних програм, інформації, 

винаходів, технологічних процесів (тобто інтелектуальних активів), 

які потім матеріалізуються в об’єкти інтелектуальної власності: 

комп’ютерні програми, винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, торгові марки, об’єкти  авторського права тощо. 

 

* Розроблено автором 

 

Детально проаналізуємо особливості використання резервів підвищення 

конкурентоспроможності на прикладі ВАТ “Полтавський ГЗК”. 

Прикладом реалізації такого фактору як “використання ринкової ситуації” 

для ВАТ “Полтавський ГЗК” є участь у регіональній Програмі розвитку 

внутрішнього виробництва за 2012-2015 роки «Модернізація –  стратегічний вибір 

Полтавщини» [105], яка передбачала “створення умов для підвищення економічної 

стійкості регіону на основі розвитку внутрішнього виробництва” [105; c. 9].   

Фактор “використання організаційного потенціалу підприємства” 

реалізується в загальному стратегічному напрямі підприємства: “вдосконалення 
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відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 системи 

управління якістю, що забезпечить подальше просування продукції комбінату на 

світовому ринку” [186]. 

Фактор “використання виробничо-технологічного потенціалу підприємства” 

знаходить своє відображення у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, 

спрямованих на збільшення видобутку руди та потужностей виробництва окатишів 

понад 12 млн. т. на рік: промислова розробка Єристівського родовища залізної руди, 

освоєння Беланівського родовища залізної руди. 

Загальна характеристика проектів, які спрямовані на підвищення потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства наведена в табл. 2.7.   

Таблиця 2.7 

Характеристика інноваційно-інвестиційних проектів ВАТ “Полтавський ГЗК” 

в рамках регіональної програми розвитку [105; c. 78]. 

Назва проекту Термін 

реалізації 

проекту, 

роки 

Загальна 

вартість 

проекту,  

млн. грн. 

Очікуваний результат 

Збільшення тривалості 

життя діючого кар’єру 

«MLE» 

2011-2018 1340 Збільшення видобутку руди на 3 млн.т. 

на рік (починаючи з 2014 року) 

Проект збільшення 

обсягів «CUP» 

2010-2015 1070 Досягнення річної потужності з 

виробництва окатишів більше 12 млн.т. 

  

Характерною особливістю ГЗК України є те, що фактор “використання 

виробничо-технологічного потенціалу підприємства” використовується недостатньо 

повно. Про це свідчить застарілість техніки та технології. Зокрема, обладнання, що 

використовується, є морально та фізично застарілим, коефіцієнт його зносу досягає 

на деяких підприємствах 50%, що, відповідно, впливає на рівень ресурсоспоживання 

та ресурсовіддачі. Зазначені групи резервів підвищення конкурентоспроможності 

взаємопов’язані між собою, їх комплексне та активне використання є запорукою 

розробки та реалізації стратегії економічного зміцнення та зростання підприємств.  

Таким чином, основними тенденціями розвитку ГЗК України є такі: 

- темпи виробництва ГЗК чітко корелюють із темпами виробництва сталі та 

чавуну; 
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- характерним є значний знос основних засобів праці, технічно та морально 

застарілі технології й обладнання, різке зменшення капітальних вкладень на 

підтримання виробничих потужностей та оновлення основних засобів; 

- головними стратегіями, які сприяють підвищенню внутрішньої та зовнішньої 

конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств є нарощування 

виробничих потужностей та удосконалення технологічних процесів. 

Можемо стверджувати, що забезпечення прогресивного розвитку вітчизняних 

гірничо-збагачувальних комбінатів можливе за рахунок підвищення інноваційного 

рівня виробництва та раціональної організації виробничих та логістичних процесів. 

 

 

2.2. Дослідження поточного стану підсистем управління матеріальними 

ресурсами на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу України 

 

Управління ресурсами, в тому числі й матеріальними, можна розглядати як 

основу ефективного управління підприємством. Результативність такого управління 

залежить від факторів, які можуть суттєво змінюватись із плином часу: цілей, задач, 

предметної сфери, наявних ресурсів, методів управління та компетенцій персоналу.  

На думку автора, для більш глибокого і детального аналізу особливостей 

управління матеріальними ресурсами на гірничо-збагачувальних комбінатах 

необхідно розглянути коротку характеристику кожного з досліджуваних 

підприємств. 

ПАТ “Інгулецький ГЗК” (ІнгГЗК) спецiалiзується на видобуваннi залiзної руди 

для виробництва залiзорудного агломерацiйного магнетитового концентрату. 

Максимальний обсяг  виробництва концентрату - 15 млн. т. За 2015р. видобуто  

29,3 млн.т. руди з загальним вмiстом залiза 33,74%. З видобутої руди в 2015 р. обсяг 

виробництва концентрату склав 11,6 млн. т., що в порiвняннi з попереднiм перiодом 

менше на 1,8 млн.т. Основним ринком збуту продукцiї є внутрiшнiй ринок України. 

Обсяг реалiзованої продукцiї на внутрiшнiй ринок складає 8552,27 тис.т. або 70%. 

Важливо, що системи корпоративного менеджменту підприємства сертифiкованi на 
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вiдповiднiсть мiжнародним стандартам якостi (ISO 9001:2000), екологiї (ISO 

14001:2004) та промислової безпеки (OHSAS 18001).  

ПАТ “Північний ГЗК” (ПівнічГЗК). Основними видами продукцiї є 

концентрат залiзорудний агломерацiйний, окатиші залiзоруднi неофлюсованi та 

окатиші залiзоруднi офлюсованi. За 2015 рiк обсяг виробництва склав 12,44 млн.т. В 

порiвняннi з аналогiчним перiодом 2014 року комбiнат зменшив випуск на 1,5%. 

Питома вага реалiзацiї на внутрiшнiй ринок в натуральному вираженні склала 29%, 

що на 1% бiльше, нiж у 2014 роцi. Чистий дохiд вiд реалiзацiї в 2015 роцi склав 

13 329,41 млн. грн., що складає 106,04% до рiвня 2014 року. На підприємстві 

впроваджена система управлiння якiстю продукцiї ДСТУ ISO 9001-2009. 

ВАТ “Полтавський ГЗК” (ПолтГЗК) - це гірничовидобувне та збагачувальне 

підприємство з повним циклом: від видобування до переробки руди i випуску 

підготовленої сировини (залізорудних окатишів) для доменного виробництва. У 

2015 р. комбінат виробив найбільше за всі роки існування комбінату залізорудних 

окатишів - 11264,4 тис. т. (з них 10366,3 тис.т. з вмістом Fe 65%), добуто руди 

24994,93 тис.т., 99,97 % виробленої продукції комбінат експортував. 

ПАТ “Центральний ГЗК” (ЦентрГЗК) - одне з найпотужнiших пiдприємств в 

Українi з виробництва концентрату та окатишів. На комбiнатi впроваджена система 

управлiння якiстю продукцiї ДСТУ ISO 9001-95. За 2015 рiк комбiнат мав такi 

показники: обсяг виробництва – 5976 тис. т., обсяг реалізації – 6531,7 млн грн. 

Обсяг реалiзацiї у вiдсотках до всiєї реалiзованої продукцiї склав: в Українi – 31%; в 

Китаї – 20,5%; країни Європи (Польща, Румунiя, Чехiя, Словаччина) – 48,1%.  

ПАТ “Марганецький ГЗК” (Марг ГЗК). Основними видами продукцiї, якi 

виробляє комбінат є оксидний марганцевий концентрат, карбонатний марганцевий 

концентрат. Обсяг виробництва за 2015 р. становив 582 тис. т. (2014 р. – 519 тис.т). 

Обсяг реалізації у 2015 р. становив 1849 млн. грн. 

ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК” (ОрджГЗК). Основною та прiоритетною 

дiяльнiстю комбiнату є видобування марганцевої руди, її переробка i випуск 

марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, брикету марганцевого для 

споживачiв феросплавної галузi та металургiйної промисловостi. Основний ринок 
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збуту - внутрiшнiй ринок. Обсяг виробництва у 2015 р. зберігся на рівні показника 

2014 р. – 895 тис. т. Дохід від реалізації в 2015 р. – 1186 млн. грн. 

АТ  “Новоселівський ГЗК” (НовосГЗК) здійснює видобуток піску кварцового 

та виготовлення пилекварцю. Обсяг виробництва у 2015 р. знизився до 291,6 тис. т. 

Дохід від реалізації в 2015 р. майже не змінився порівняно з 2014 р. за рахунок 

підвищення цін і склав 91,1 млн. грн. АТ "Новоселівський ГЗК" акредитоване за 

стандартом якості ISO 9001:2000. 

Аналіз структури собівартості реалізованої продукції гірничо-збагачувальних 

комбінатів за 2015 р. представлено на рис. 2.5.  
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Рис. 2.5. Структура собівартості реалізованої продукції ГЗК України в 2015 р. 

* Побудовано автором на основі статистичних даних [186] 

 

У структурі собівартості реалізованої продукції матеріальні ресурси сягають 

до 53% (АТ “Новоселівський ГЗК”). Значну частку також мають енергетичні 

ресурси, на які припадає близько 20-40% собівартості реалізованої продукції. 

Така структура витрат свідчить про те, що саме на матеріальних, а також 

енергетичних витратах має фокусуватись увага під час пошуку резервів зниження 

собівартості продукції. 
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Використавши запропоновану в Розділі 1 поетапну класифікацію, можемо 

більш детально визначити проблемні сфери досліджуваних збагачувальних 

комбінатів (рис. 2.6).  

У результаті здійснення поетапної класифікації автором отримано наступні 

результати: визначено функціональну групу з проблемним полем (“Прямо пов’язані 

з процесом виробництва”), визначено вид ресурсів з проблемним полем (“Сировина, 

основні та допоміжні матеріали”), визначено найбільш значущі ресурси, які 

потребують вирішення певних питань (“Бентоніт; молольні кулі”).  

Проведений нами поглиблений аналіз складу матеріальних ресурсів дозволив 

встановити, що основними матеріальними ресурсами, які використовуються для 

виробництва залiзорудної продукцiї (концентрату та окатишiв) є: залiзна руда, 

вапняк,  бентонiт, металевi кулi.  

Аналiзуючи стан цiн на основнi види сировини, матерiалiв, енергоносiїв у 

2015 роцi, можемо вiдзначити їх значне зростання за окремими видами, зокрема: на 

бентонiт – на 43,38% за 1 т. порівняно з цiнами 2014 року без ПДВ та з/тарифу; на 

кулi металевi – на 54,97% за 1 т. порівняно з цiнами в 2014 роцi. Ціни на сировину та 

матеріали в умовах ринкових відносин не є стабільними та підпадають під вплив 

інфляційних процесів, кон’юнктури на світових ринках, зміни курсу гривні до 

іноземних валют, митної політики.   

Закупівля сировини та матеріалів проводиться на підприємствах України та в 

країнах ближнього та далекого зарубіжжя, що обумовлено технологічними, 

екологічними та іншими вимогами до якості сировини та матеріалів, а також 

очікуваним економічним ефектом від їх використання по співвідношенню “ціна-

якість”.  

 Виходячи із зазначених проблем, підприємства вимушені створювати значні 

запаси таких матеріальних ресурсів як бентоніт, металеві кулі. Тому постає 

актуальне питання щодо ефективності управління обсягами запасів саме цих видів 

матеріальних ресурсів. 
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Рис. 2.6. Поетапна класифікація матеріальних ресурсів ГЗК 

 * Розроблено автором за матеріалами досліджуваних підприємств (ВАТ 

“Полтавський ГЗК”, АТ “Новоселівський ГЗК”) 

 

1. Здійснення 

класифікації за 

функціональним 

призначенням 

2. Окреслення 

проблемного поля за 

функціональною 

характеристикою 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва 

1.2. Пов’язані з процесом виробництва при реалізації 

інвестиційного проекту 

1.3. Призначені для експлуатації та ремонту будівель та 

споруд 

1.4. Використовувані при науково-дослідних розробках 

1.5. Для інших цілей 

 

 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва – оскільки 

становлять основну частину в структурі витрат 

3.Здійснення 

класифікації за видовою 

характеристикою 

3.1.Сировина, основні та допоміжні матеріали 

3.2. Напівфабрикати і комплектуючі вироби 

3.3. Паливо та енергія 

3.4. Незавершене виробництво 

3.5. Тара і тарні матеріали 

3.6. Запасні частини 

3.7. Інші матеріали 

5.Здійснення 

класифікації за вартістю 

та значущістю у 

виробничому процесі 

4.1. Матеріальні ресурси групи А – з найбільшою вартістю 

та тривалістю використання  у виробничому циклі: 

- Бентоніт; 

- Молольні кулі; 

4.2. Матеріальні ресурси групи В – мають меншу 

значущість у виробничому циклі та формуванні 

фінансових результатів 

4.3. Матеріальні ресурси групи С – найменш значимі 

 

4. Окреслення 

проблемного поля за 

видовою 

характеристикою 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва,  

вид - 3.1. Сировина, основні та допоміжні матеріали 

(характеризуються значним підвищенням цін та 

неефективністю створення запасів) 

6. Розробка проекту з 

удосконалення  

управління 

матеріальними 

ресурсами 

Алгоритм дій з управління процесом для досягнення його 

цілей: 

5.1. Планування – розробка проекту з підвищення 

ефективності підсистеми управління матеріальними 

ресурсами ГЗК. 

5.2. Виконання – реалізація проекту. 

5.3. Перевірка - контроль результату на основі ключових 

показників ефективності (KPI), виявлення та аналіз 

відхилень, встановлення причин відхилень. 

5.4. Вплив - вживання заходів щодо усунення причин 

відхилень від запланованого результату та закріплення їх 

на методичному рівні. 
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Аналіз структури оборотних коштів досліджуваних підприємств свідчить про 

тенденцію нарощування запасів на ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, ВАТ 

“Полтавський ГЗК” та АТ “Новоселівський ГЗК” (табл. 2.8). Обсяг запасів 

аналізованих підприємств у 2015 р. порівняно з 2014 р. збільшився відповідно на 

29,83%, 53,41 % та 29,94%. 

Таблиця 2.8 

Вартість та структура оборотних фондів підприємств гірничо-

збагачувального комплексу, 2014 - 2015 рр. 

 

2 014 р. 2 015 р. Відхилення 

Запаси, 

тис. грн 

Незавер

шене 

вироб-

ництво, 

тис. грн. 

Готова 

продук-

ція, тис. 

грн. 

Всього 

оборотні 

активи, 

тис. грн. 

Запаси, 

тис. грн 

Незавер-

шене  

вироб-

ництво,  

тис. грн. 

Готова 

продук-

ція, тис. 

грн. 

Всього 

оборотні 

активи, 

тис. грн. 

Зміна  

запасів, 

% 

Зміна 

вар-

тості 

оборот

них 

акти-

вів, % 

Інг 

ГЗК 867573 10495 235105 17032936 780273 17407 205790 25161471 -10,06 47,72 

Марг 

 ГЗК 200260     781713 171846     638986 -14,19 -18,26 

Ордж 

ГЗК 579952 83338 178148 650779 752963 102178 313397 634900 29,83 -2,44 

Центр 

ГЗК 477073 10257 104543 4665290 366609 12394 49109 5151800 -23,15 10,43 

Півн 

ГЗК 1174372 68714 345052 14914186 821593 61858 251887 11734098 -30,04 -21,32 

Полт 

ГЗК 2508628  0 0  8311083 3848394  0 0  8910140 53,41 7,21 

Новос

ГЗК 10601 0  6545 30782 13775  0 7667 41272 29,94 34,08 

 

Наступним етапом є поглиблений аналіз ключових показників управління 

матеріальними ресурсами. Вихідні дані для аналізу операційних витрат, а також 

результати аналізу структури і динаміки різних видів витрат ГЗК за 2011-2015 рр. 

представлені у табл. 2.9. У структурі операційних витрат матеріальні витрати 

складають найбільшу частку в усіх ГЗК – від 21% (ВАТ “Полтавський ГЗК”) до 49% 

(АТ “Новоселівський ГЗК”), при чому вони мають динаміку до збільшення на 

більшості проаналізованих підприємств.  
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Таблиця 2.9 

Оцінка динаміки та структури операційних витрат гірничо-збагачувальних 

комбінатів 

Операційні витрати, млн. грн. 

Найменування показника 

ІнгГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Матеріальні витрати 2866,5 3107,8 3256,6 4139,2 3796,0 -8,3 41,7 

Витрати на оплату праці 342,6 336,0 356,0 405,7 469,7 15,8 5,2 

Відрахування на 

соціальні заходи 130,9 123,1 132,6 149,4 146,2 -2,1 1,6 

Амортизація 438,0 482,3 818,9 1008,0 1489,9 47,8 16,4 

Інші операційні витрати 420,5 521,4 594,3 790,4 3191,0 303,7 35,1 

Разом 4198,4 4570,7 5158,5 6492,7 9092,8 40,0 100,0 

  Марг ГЗК 

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 193,8 222,9 193,6 229,1 302,2 31,9 31,6 

Витрати на оплату праці 210,5 204,7 220,5 228,1 316,4 38,7 33,1 

Відрахування на 

соціальні заходи 83,1 80,3 89,1 91,4 83,1 -9,1 8,7 

Амортизація 31,6 35,3 37,1 45,0 52,5 16,7 5,5 

Інші операційні витрати 106,5 113,3 78,8 264,7 201,4 -23,9 21,1 

Разом 625,5 656,4 619,1 858,3 955,6 11,3 100,0 

  ОрджГЗК 

Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 359,3 340,0 385,1 387,8 594,7 53,4 39,2 

Витрати на оплату праці 205,3 227,8 239,5 286,9 334,3 16,5 22,0 

Відрахування на 

соціальні заходи 87,7 76,7 81,0 98,0 111,7 13,9 7,4 

Амортизація 27,4 109,8 105,7 117,9 127,7 8,3 8,4 

Інші операційні витрати 82,9 66,4 89,7 167,6 348,9 108,1 23,0 

Разом 762,7 820,7 900,9 1058,2 1517,3 43,4 100,0 

  ЦентрГЗК 

Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 1782,2 1960,3 2056,5 2604,4 2490,2 -4,4 34,8 

Витрати на оплату праці 302,7 307,6 316,4 363,3 437,5 20,4 6,1 

Відрахування на 

соціальні заходи 114,2 114,1 116,3 132,8 136,1 2,5 1,9 

Амортизація 486,2 562,0 555,4 2537,0 274,3 -89,2 3,8 

Інші операційні витрати 471,2 789,8 770,4 1069,1 3827,3 258,0 53,4 

Разом 3156,5 3733,8 3815,0 6706,7 7165,3 6,8 100,0 
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Закінчення табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ПівнічГЗК 

Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 3906,2 4218,0 4236,0 4709,4 5183,2 10,1 36,1 

Витрати на оплату праці 406,6 402,9 420,1 459,6 545,8 18,8 3,8 

Відрахування на 

соціальні заходи 151,0 150,6 157,7 171,7 168,4 -1,9 1,2 

Амортизація 931,8 913,4 1597,4 2116,6 3036,2 43,4 21,1 

Інші операційні витрати 1010,6 975,3 1149,0 1865,2 5441,0 191,7 37,9 

Разом 6406,2 6660,1 7560,2 9322,5 14374,6 54,2 100,0 

  ПолтГЗК 

Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 4439,5 4848,4 4588,7 4721,9 4886,0 3,5 21,8 

Витрати на оплату праці 428,5 482,7 402,8 501,5 393,8 -21,5 1,8 

Відрахування на 

соціальні заходи 164,9 184,5 196,2 501,5 164,6 -67,2 0,7 

Амортизація 279,1 416,0 524,8 592,6 632,1 6,7 2,8 

Інші операційні витрати 1144,2 1390,2 2279,8 2981,6 16346,1 448,2 72,9 

Разом 6456,3 7321,8 7992,4 8998,5 22422,7 149,2 100,0 

  НовосГЗК 

Найменування показника 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

зростання у 

2015 р. до 

2014 р., % 

Частка 

витрат,  

2015 р., % 

Матеріальні витрати 44,3 51,3 45,5 43,9 42,7 -2,8 49,3 

Витрати на оплату праці 7,9 8,3 8,0 8,2 9,0 9,2 10,3 

Відрахування на 

соціальні заходи 2,6 2,7 2,6 2,8 3,0 7,5 3,5 

Амортизація 2,1 2,2 2,3 2,3 3,0 28,5 3,5 

Інші операційні витрати 18,5 24,4 21,4 24,1 29,0 20,3 33,5 

Разом 75,5 88,9 79,7 81,3 86,6 6,5 100,0 

* Проаналізовано автором на основі статистичних даних [187] 

 

Проведений автором аналіз ефективності управління матеріальними 

ресурсами показав, що гірничо-збагачувальна промисловість є достатньо 

матеріаломісткою. Вихідні дані для аналізу представлені в Додатку А.  

Розраховані аналітичні показники ефективності управління матеріальними 

ресурсами наведені в табл. 2.10.   

Розраховані дані довели, що показник матеріальних витрат на 1 грн. товарної 

продукції коливається в діапазоні від 0,54 грн/грн (ПАТ “Марганецький ГЗК”) до 
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0,33 грн/грн (ВАТ “Полтавський ГЗК”), що означає більш швидкі темпи приросту 

витрат над темпами приросту товарної продукції.  

Різною є рентабельність матеріальних витрат. У залежності від фінансових 

результатів,  ГЗК можемо об’єднати за рівнем рентабельності матеріальних витрат в 

економічно рентабельні (ПАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ 

“Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат”) та нерентабельні з низьким або 

від’ємним показником фінансових результатів (ПАТ “Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат”, ПАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат”, ВАТ 

“Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”).  

 Аналіз загальної собівартості та структури витрат також довів, що матеріальні 

витрати є однією з найзначніших складових. У структурі витрат ПАТ “Інгулецький 

ГЗК” матеріальні витрати займають 42%, ПАТ “Марганецький ГЗК” – 32%,  

ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК” – 39%, ПАТ “Центральний ГЗК” – 35%,  

ПАТ “Північний ГЗК” – 36 %, ВАТ “Полтавський ГЗК” – 22 %, АТ “Новоселівський 

ГЗК” – 49%. 

 Найвищою оборотністю матеріальних ресурсів серед проаналізованих ГЗК 

характеризуються ПАТ “Центральний ГЗК”, ПАТ “Північний ГЗК”, ВАТ 

“Полтавський ГЗК”. 

 Аналіз матеріалоємності продукції в натуральному вираженні показав, що 

найбільшими витратами на 1 т. руди характеризуються ПАТ “Марганецький ГЗК” 

(0,52 тис. грн/т) та ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК” (0,66 тис. грн/т). 

  Витрати, пов’язані з матеріальними ресурсами, є складовою загальних 

фінансових потоків підприємства. Рівень ефективності використання ресурсів 

безпосередньо впливає на загальний фінансовий стан та прибутковість 

підприємства, тому автор вважає за доцільне оцінити також ряд фінансових 

показників.  
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Таблиця 2.10 

Оцінка показників ефективності використання матеріальних ресурсів 

Підприємство 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІнгГЗК 0,20 0,31 0,32 0,35 0,03 0,41 0,06 

Марг ГЗК 0,35 0,40 0,55 0,57 0,02 0,54 -0,03 

ОрджГЗК 0,65 0,78 0,48 0,36 -0,12 0,40 0,04 

ЦентрГЗК 0,28 0,39 0,36 0,42 0,06 0,39 -0,03 

ПівнГЗК 0,27 0,36 0,33 0,37 0,04 0,40 0,03 

ПолтГЗК 0,49 0,65 0,84 0,41 -0,43 0,33 -0,08 

НовосГЗК 0,69 0,67 0,70 0,50 -0,20 0,53 0,02 

Підприємство 

Матеріаловіддача, грн/грн 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 5,08 3,25 3,11 2,88 -0,23 2,43 -0,45 

Марг ГЗК 2,84 2,52 1,81 1,76 -0,05 1,87 0,11 

ОрджГЗК 1,53 1,29 2,07 2,77 0,70 2,50 -0,27 

ЦентрГЗК 3,60 2,54 2,79 2,39 -0,40 2,59 0,21 

ПівнГЗК 3,74 2,80 3,04 2,73 -0,32 2,52 -0,20 

ПолтГЗК 2,06 1,54 1,19 2,42 1,23 3,02 0,60 

НовосГЗК 1,45 1,49 1,43 1,99  0,55 1,90 -0,09 

Підприємство 

Прибуток на гривню матеріальних витрат, грн/грн 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 2,30 1,53 1,45 0,24 -1,21 -0,92 -1,16 

Марг ГЗК -1,00 0,00 -1,10 0,02 1,12 0,02 0,00 

ОрджГЗК -0,51 -0,14 -0,25 0,01 0,26 0,01 0,00 

ЦентрГЗК 1,45 0,39 0,76 0,30 -0,47 0,28 -0,02 

ПівнГЗК 1,60 0,84 1,05 0,33 -0,72 -0,23 -0,56 

ПолтГЗК 0,50 0,08 0,08 -0,37 -0,45 -1,21 -0,84 

НовосГЗК 0,03 0,05 -0,04 0,31 0,35 0,21 -0,11 

Підприємство 

Частка матеріальних витрат у собівартості продукції 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 0,68 0,68 0,63 0,64 0,01 0,42 -0,22 

Марг ГЗК 0,31 0,34 0,31 0,27 -0,05 0,32 0,05 
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Продовження табл. 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОрджГЗК 0,47 0,41 0,43 0,37 -0,06 0,39 0,03 

ЦентрГЗК 0,56 0,53 0,54 0,39 -0,15 0,35 -0,04 

ПівнГЗК 0,61 0,63 0,56 0,51 -0,06 0,36 -0,14 

ПолтГЗК 0,69 0,66 0,57 0,52 -0,05 0,22 -0,31 

НовосГЗК 0,59 0,58 0,57 0,54 -0,03 0,49 -0,05 

Підприємство 

Оборотність матеріальних ресурсів 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 5,1 3,2 3,18 2,74 -0,4 2,5 -0,24 

Марг ГЗК 3,8 3,4 2,7 2,2 -0,4 1,2 -1,02 

ОрджГЗК 1,9 1,1 1,8 2,6 0,8 2,0 -0,60 

ЦентрГЗК 3,6 2,5 2,8 2,4 -0,4 2,6 0,21 

ПівнГЗК 3,7 2,7 3,15 2,67 -0,5 2,5 -0,10 

ПолтГЗК 2,1 1,6 1,8 2,5 0,7 3,1 0,57 

НовосГЗК 1,4 1,5 1,3 2,0 0,7 2,1 0,15 

Підприємство 

Матеріаломісткість од. прод., тис. грн/т. (МР/Qвиробн) 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 0,20 0,23 0,24 0,31 0,07 0,33 0,02 

Марг ГЗК 0,26 0,32 0,40 0,44 0,04 0,52 0,08 

ОрджГЗК 0,60 0,69 0,45 0,43 -0,02 0,66 0,23 

ЦентрГЗК 0,29 0,31 0,32 0,42 0,10 0,42 0,00 

ПівнГЗК 0,29 0,31 0,30 0,37 0,07 0,42 0,04 

ПолтГЗК 0,46 0,50 0,43 0,44 0,01 0,43 -0,01 

НовосГЗК 0,11 0,14 0,14 0,13 0,01 0,15 0,01 

Підприємство 

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва та 

матеріальних витрат 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 0,89 0,89 0,96 0,77 -0,18 0,94 0,17 

Марг ГЗК 0,81 0,81 0,80 0,91 0,11 0,85 -0,06 

ОрджГЗК 0,86 0,86 1,52 1,04 -0,48 0,65 -0,39 

ЦентрГЗК 0,931 0,931 0,98 0,77 -0,21 1,00 0,23 

ПівнГЗК 0,927 0,927 1,02 0,81 -0,22 0,89 0,09 

ПолтГЗК 0,91 0,91 1,16 0,98 -0,17 1,02 0,03 

НовосГЗК 0,83 0,83 0,99 1,03 0,04 0,91 -0,13 

Підприємство 

Стійкість підсистеми управління матеріальними ресурсами, % 

2011 2012 2013 2014 

Відхилення  

у 2014 р. до 

2013 р. 2015 

Відхилення  

у 2015 р. 

до 2014 р. 

ІнгГЗК 85,17 85,63 81,41 75,86 -5,55 16,35 -59,51 
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Закінчення табл. 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марг ГЗК 53,31 69,16 44,59 61,26 16,68 52,11 -9,16 

ОрджГЗК 36,23 42,38 53,46 70,32 16,87 55,87 -14,45 

ЦентрГЗК 67,14 66,16 69,17 73,97 4,81 81,49 7,52 

ПівнГЗК 68,71 72,08 76,60 78,91 2,31 52,31 -26,60 

ПолтГЗК 44,52 46,11 43,06 46,10 3,04 16,62 -29,48 

НовосГЗК 46,91 55,26 49,95 79,29 29,34 73,71 -5,58 

* Проаналізовано автором на основі статистичних даних [187] 

 

Узагальнюючим показником ефективності обрано “Стійкість підсистеми 

управління матеріальними ресурсами” – показник, розрахований автором, як ступінь 

досягнення кожним підприємством еталонних значень (найвищих за вибіркою) 

часткових показників ефективності. На рис. 2.7 автором представлений розподіл 

досліджуваних ГЗК за цим показником. Алгоритм розрахунку цього показника 

полягає в наступному: розраховано часткові показники ефективності використання 

матеріальних ресурсів (табл. 2.10); здійснено ранжування підприємств за кожним 

показником ефективності (для показників за 2015 р.), найвище значення за кожним 

показником обрано в якості еталонного; розраховано ступінь досягнення гірничо-

збагачувальними комбінатами еталонних значень за кожним показником 

ефективності як відношення фактичного показника підприємства до еталонного 

показника; для кожного підприємства визначено середнє значення ступеня 

досягнення еталонних значень часткових показників. 

 

Рис. 2.7. Розподіл підприємств за показником “Стійкість” 

* Побудовано автором 
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На першому місці - ПАТ “Центральний ГЗК”, тобто саме це підприємство 

характеризується найвищим рівнем ефективності та стійкості підсистеми управління 

матеріальними ресурсами, на останньому місці з найнижчим рівнем стійкості 

знаходиться ПАТ “Інгулецький ГЗК”. 

У табл. 2.11 наведено розрахунок ринкової частки виробництва кожного з 

аналізованих ГЗК, частки матеріальних витрат в ціні, частки нематеріальних активів 

по відношенню до матеріальних, тобто показників, які демонструють розвиток 

підприємств під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Таблиця 2.11 

Показники зовнішньої ефективності та внутрішнього розвитку 

підсистеми управління матеріальними ресурсами 

ГЗК 

Відношення матеріальних 

витрат до ціни продукції, 

грн/грн 

Частка обсягу 

виробництва у загальному 

обсязі виробництва ГЗК 

України 

Відношення 

нематеріальних активів 

до матеріальних 

2 014р. 2 015р. 

Зміна в 

2015 р. 

порівняно з 

2014  р. 2 014р. 2 015р. 

Зміна в 

2015 р. 

порівняно 

з 2014 р. 2 014р. 2 015р. 

Зміна в 

2015 р. 

порівняно 

з 2014 р. 

ІнгГЗК 0,36 0,40 0,05 0,20 0,17 -0,02 0,0003 0,0013 0,001 

Марг ГЗК 0,44 0,10 -0,34 0,008 0,009 0,001 0,128 0,097 -0,031 

ОрджГЗК 0,36 0,38 0,02 0,013 0,013 0 0,003 0,002 -0,001 

ЦентрГЗК 0,42 0,39 -0,03 0,092 0,09 -0,002 0,009 0,010 0,001 

ПівнГЗК 0,37 0,39 0,03 0,19 0,19 0 0,000 0,001 0,001 

ПолтГЗК 0,40 0,32 -0,08 0,16 0,17 0,01 0,025 0,026 0,001 

НовосГЗК 0,44 0,47 0,03 0,005 0,004 0,001 0,047 0,046 -0,002 

 

Аналізуючи ефективність в управлінні матеріальними ресурсами, на думку 

автора, доцільно розглядати це поняття комплексно – з позицій результатів 

(прибуток на гривню матеріальних витрат), витрат (матеріаловіддача), 

функціонування (оборотність матеріальних ресурсів) та продуктивності. На рис. 2.8 

- 2.9 наведено квадранти ефективності управління матеріальними ресурсами 

досліджуваних ГЗК. Ефективне управління означало б правильну форму квадранта. 

Натомість, протяжність вісей квадрантів деяких ГЗК (особливо, ПАТ 

“Марганецький  ГЗК”, ПАТ “Орджонікідзевський  ГЗК”, АТ “Новоселівський ГЗК) є 

свідченням певних проблем.  
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Рис. 2.8. Квадрант ефективності управління матеріальними ресурсами 

* МВ – матеріальні витрати, П/МВ – прибуток на 1 грн матеріальних витрат, ПП – продуктивність праці, ОбМР – оборотність 

матеріальних ресурсів, **  104 
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Рис. 2.9. Квадрант ефективності управління матеріальними ресурсами 
* МВ – матеріальні витрати, П/МВ – прибуток на 1 грн матеріальних витрат, ПП – продуктивність праці, ОбМР – оборотність 

матеріальних ресурсів, **  
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Труднощі в управлінні ресурсами впливають на загальний фінансовий стан 

аналізованих підприємств. Аналіз показників фінансової стійкості (Додаток Б) 

демонструє наявність ряду проблем в діяльності ГЗК, при чому в 2015 р. ситуація 

значно погіршилась: 

1) задовільне значення показника коефіцієнт автономії та коефіцієнт 

залежності має лише АТ “Новоселівський ГЗК”; а такі підприємства, як:  ПАТ 

“Інгулецький  ГЗК”, ВАТ “Полтавський  ГЗК” мають дуже низьке значення цього 

показника, більше того, у 2015 р. він знизився. Від’ємне значення коефіцієнта 

автономії ВАТ “Полтавський  ГЗК” пов’язане із від’ємним значенням власного 

капіталу в 2015 р. (отримані збитки). Це означає, що більшість підприємств 

залежать від зовнішніх джерел фінансування, у тому числі й матеріальних ресурсів. 

У свою чергу, це знижує рівень свободи в управлінні. 

2) Коефіцієнт маневреності перевищує нормативне значення (0,5). Але слід 

зазначити, що надто високе значення цього показника у ПАТ “Інгулецький  ГЗК” 

свідчить про те, що підприємство інвестує переважно в оборотні кошти, не 

залишаючи резервів для модернізації. У той же час удосконалення техніко-

технологічної складової, як відзначалось раніше, є важливим резервом 

підвищенння конкурентоспроможності підприємств.  

3) Задовільне значення показника фінансової стабільності (>1) мають  

ПАТ “Орджонікідзевський  ГЗК”,  ПАТ “Центральний  ГЗК”, ПАТ “Північний  

ГЗК” та АТ “Новоселівський ГЗК”. 

4) Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів демонструє 

залежність від зовнішнього капіталу таких ГЗК, як: ПАТ “Інгулецький ГЗК”,  

ПАТ “Марганецький  ГЗК”, ВАТ “Полтавський  ГЗК”.  

Можемо відзначити наступні тенденції, виявлені під час аналізу показників 

ділової активності (Додаток В): 

          1) оборотність основних засобів та оборотних активів є достатньо низькою у 

всіх підприємств, окрім АТ “Новоселівський ГЗК”, що відображає низьку швидкість 

обороту капіталу підприємства, а отже, і відповідний рівень прибутку. 
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2) Позитивним моментом є високий рівень оборотності матеріальних запасів 

(число оборотів матеріальних запасів підприємства за аналізований період).  

Фінансовий стан підприємств в короткотривалій перспективі оцінено за 

допомогою показників ліквідності (Додаток Г): 

1) показник загальної ліквідності характеризує здатність підприємства 

забезпечити свої короткотривалі зобов’язання з найбільш легко реалізованої 

частини активів – оборотних коштів. У найбільшій мірі такою здатністю володіють 

ПАТ “Центральний  ГЗК” (6,9), ПАТ “Північний  ГЗК” (3,1) та АТ “Новоселівський 

ГЗК” (9,1). 

2) Коефіцієнт поточної ліквідності показує високі платіжні можливості 

ПАТ “Центральний  ГЗК” (6,4), ПАТ “Північний  ГЗК” (2,9) та АТ 

“Новоселівський ГЗК” (6).  

3) Найвищою абсолютною ліквідністю характеризується ПАТ 

“Центральний  ГЗК” (0,46) та АТ “Новоселівський ГЗК” (1). Слід відзначити, що, з 

одного боку, це є свідченням можливості підприємств швидко погасити власні 

зобов’язання, з іншої – може говорити про нераціональність використання 

фінансових коштів. 

4) Характерним показником ефективності управління матеріальними 

ресурсами є частка оборотних запасів в активах. Надмірне значення цього показника 

може свідчити про ймовірність заморожування коштів у запасах та утворення 

малорухомих матеріальних ресурсів. У зоні ризику знаходяться такі підприємства, 

як: ПАТ “Інгулецький ГЗК” (32,2), ПАТ “Центральний ГЗК” (14,1), ПАТ “Північний  

ГЗК” (14,3). 

Заключним етапом оцінювання управління матеріальними ресурсами є аналіз 

ефективності. Автором були розраховані такі показники ефективності, як: 

коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу, 

коефіцієнт рентабельності господарської діяльності. З аналізованих підприємств 

лише ПАТ “Центральний  ГЗК” та АТ “Новоселівський ГЗК” є рентабельними з 

точки зору використання активів та ефективності власного капіталу. Інші 

підприємства мають або дуже низьке, або від’ємне значення фінансового 
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результату, що стало наслідком впливу як цілого ряду зовнішніх факторів, так і 

неефективності в управлінні, зокрема потоками матеріальних ресурсів. 

Таким чином, проведений аналіз управління матеріальними ресурсами на 

гірничо-збагачувальних комбінатах України дозволив визначити головні проблеми, 

такі як: зниження рівня ефективності матеріальних ресурсів, поглиблення кризових 

явищ в галузі, суттєві недоліки в функціонуванні підсистем управління 

матеріальними ресурсами. Визначальною рисою є те, що труднощі в управлінні 

матеріальними ресурсами погіршують в цілому фінансовий стан підприємств, 

знижуючи рівень загальної рентабельності господарської діяльності, зменшуючи 

кількість коштів для розширеного відтворення. 

 

 

2.3. Оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами на 

досліджуваних підприємствах 

 

Економічні перетворення мають сенс тоді, коли вони забезпечують отримання 

економічного ефекту, який можна оцінити за допомогою різноманітних показників 

на основі співставлення їх фактичного та потенційного значень. Ефективність є 

комплексною, системною характеристикою, яка у кількісному та якісному вигляді 

відображає стан підприємства та ступінь досягнення його цілей.  

У першу чергу, на нашу думку, виникає необхідність у визначенні критеріїв 

ефективного управління матеріальними ресурсами. До таких критеріїв відносяться: 

1) забезпечення  необхідним асортиментом запасів матеріалів у потрібному 

місці і в потрібний час. 

 Наявність запасів усіх необхідних матеріалів у необхідній кількості 

безпосередньо впливає на ритмічність виробництва, знижує час неефективного 

простоювання обладнання, підвищує рівень оперативного реагування на запити 

споживачів.  

Отже, першу умову ефективності управління матеріальними ресурсами 

визначимо як: 
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                                                        МР = МРвир+МРтр+МРстрах,                                            (2.1) 

                                                                                  МР<РК,                                                                  (2.2) 

де МР – загальний запас матеріальних ресурсів; МРвир – матеріальні ресурси, 

безпосередньо необхідні для виробництва; МРтр – транспортний запас матеріальних 

ресурсів; МРстрах – страховий запас, визначається, зазвичай, як % від МРвир; РК – 

щомісячна мета за робочим капіталом. 

 

2) координація внутрішнього та зовнішнього транспорту, що гарантує 

своєчасність постачання. 

Рівень транспортного забезпечення визначає як оперативність відвантаження 

готової продукції, так і своєчасність постачання всіх видів ресурсів. Вибір найбільш 

оптимального постачальника вирішується на рівні транспортних задач, коли 

відбувається пошук оптимального розподілу однорідних об’єктів з мінімізацією 

витрат на переміщення. Отже, другу умову ефективності управління матеріальними 

ресурсами визначимо як: 

  

                                                         F = A*Втр1+В*Втр2 → min,                                                       (2.3) 

 

де F – загальна сума витрат на транспортування; А, В – різновиди 

матеріальних ресурсів; Втр1, Втр2 – витрати на транспортування певних видів 

ресурсів. 

 

3) раціональне розміщення складського господарства. 

Умовою ефективності складського господарства є мінімізація складських 

площ та накладних витрат на обслуговування зберігання запасів. Розрахунок 

необхідного розміру складських площ визначається розміром запасів на основне 

виробництво впродовж виробничого циклу, величиною незавершеного виробництва, 

а також обсягом транспортного і страхового запасів. 

Отже, третю умову ефективності управління матеріальними ресурсами 

визначимо як: 

                                                              Вск = Вод*МР → min,                                                   (2.4) 

де Вск – загальна сума витрат на складське господарство; Вод – 

витрати/площа зберігання одиниці ресурсів; МР – загальний запас матеріальних 

ресурсів. 

109 



 

 

4) ефективне використання матеріалів. 

Кількісними показниками даної умови є ряд відносних показників, таких як: 

матеріалоємність, матеріаловіддача, рентабельність, прибуток на 1 грн матеріальних 

витрат та ін. 

Базуючись на визначених критеріях ефективності управління матеріальними 

ресурсами, автором здійснено оцінювання ефективності у трьох напрямах: 

1) дослідження ефективності структурно-функціональної організації 

підсистеми управління матеріальними ресурсами; 

2) оцінювання ключових потенціалоутворюючих чинників (визначені 

автором) підсистеми управління матеріальними ресурсами та побудова її графічного 

профілю; 

3) комплексне оцінювання ефективності з позицій реалізації ключових 

інтересів споживачів, підприємства та держави за допомогою карти розширеної 

системи збалансованих показників. 

На думку автора, розробка та перепроектування організаційної та 

функціональної структур складних систем для досягнення встановлених показників 

ефективності має здійснюватись з позицій системного аналізу, який забезпечує 

пізнання специфічних властивостей об’єкта, зумовлених численними 

взаємозв’язками елементів. Методичну основу в даному випадку становить 

структурно-функціональний аналіз, під час якого відбувається структурування 

системи на елементи за їх функціональним призначенням. Метою такого аналізу є 

визначення відповідності існуючої структури системи меті функціонування та 

формування напрямів стратегічних змін, які забезпечать успішну трансформацію 

підприємства до конкурентоспроможного стану.  

Змістовне завдання структурно-функціонального аналізу зводиться до 

наступного: 

1) відомі мета, загальні характеристики і параметри системи “гірничо-

збагачувальний комбінат”, а також вимоги до структурних, функціональних і 

економічних показників; 
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2) необхідно визначити структуру підсистеми управління матеріальними 

ресурсами підприємства, оцінити рівень відповідності елементів структури 

встановленим критеріям, оцінити рівень узгодженості структурних елементів, 

визначити рівень відповідності структури підсистеми меті функціонування 

підприємства та побудувати її графічний профіль.  

Під час дослідження структури підсистеми управління матеріальними 

ресурсами підприємства будемо виходити з того, що функціональноздатна 

структура підприємства складається з чотирьох породжених структур: 

функціональної (Сф), технологічної (Ст), виробничої (Св) та організаційної (Со) 

[46]. Тому всю сукупність характеристик загальної структури системи можемо 

представити у вигляді упорядкованого за значущістю переліку породжених 

структур: 

  

                                                                Ссумр={Сi | 1 i =1,m },                                             (2.5) 

 

де Ссумр – узагальнена структура підсистеми управління матеріальними 

ресурсами.  

 

Під функціональною структурою в дослідженні будемо розуміти сукупність 

функцій, обов’язків, відповідальності і прав у рамках конкретного виду діяльності; 

під технологічною структурою – виробничі технології, а також технології та 

методики планування й організації окремих видів діяльності; під виробничою 

структурою – ресурсне забезпечення виробництва; під організаційною структурою – 

порядок узгодження і взаємодії елементів.  

Породжені структури представлені у кожному з загальносистемних видів 

діяльності - управлінській, виробничій, забезпечуючій, обслуговуючій.  

Для визначення параметрів узгодження структур та функцій необхідно 

провести декомпозицію структури за елементами та їх функціями, яка і буде 

покладена в основу побудови моделі оцінювання рівня відповідності узагальненої 

структури меті функціонування. 

Така модель представлена на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Системна модель оцінювання рівня відповідності узагальненої 

структури системи меті функціонування [68]  

У цій моделі:  МФ – мета функціонування, Сф – функціональна структура, Ст 

– технологічна структура, Св – виробнича структура, Со – організаційна структура, 

К – коефіцієнти сполучення структур між собою, q – коефіцієнти відповідності меті 

функціонування. 

 

Методичну основу визначення параметрів відповідності та узгодження 

становить метод частково формалізованого аналізу – експертне оцінювання. 

Оцінювання було проведене для підприємств ВАТ “Полтавський ГЗК” та  

АТ “Новоселівський ГЗК”. Експертами виступили керівники відділів з управління 

матеріальними потоками та фахівці відділів з планування та управління запасами.  

Діапазон оцінок становить [0;10]: 9-10 – високий рівень відповідності оцінюваної 

структури меті функціонування; 6-8 – гарний; 4-6 – середній; 2-4 – низький; 2-0 – 

неприпустимо низький рівень.  

Зареєстровані середні оцінки наведені у табл. 2.12 - 2.13. 
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Со 
 

Ков 

 

Св 
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Таблиця 2.12 

Результати оцінювання показників часткових структур підсистеми 

управління матеріальними ресурсами 

Найменування 

породженого 

узагальнюючого 

показника 

Ум. 

позн. 

Найменування часткового 

оціночного показника 

Ум. 

позн. 

Оцінка 

(бал) 

Полт 

ГЗК 

Оцінка 

(бал) 

Новос 

ГЗК 

Рівень відповідності 

функціональної 

структури 

Сф Рівень відповідності 

функціональної структури 

забезпечуючої діяльності 

Сф1 5 4 

  Рівень відповідності 

функціональної структури 

виробничої діяльності 

Сф2 7 7 

  Рівень відповідності 

функціональної структури 

збутової діяльності 

Сф3 7 8 

Рівень відповідності 

технологічної 

структури 

Ст Рівень відповідності 

технологічної структури 

забезпечуючої діяльності  

Ст1 4 3 

  Рівень відповідності 

технологічної структури 

виробничої діяльності 

Ст2 7 7 

  Рівень відповідності 

технологічної структури 

збутової діяльності 

Ст3 7 7 

Рівень відповідності 

виробничої 

структури 

Св Рівень відповідності виробничої 

структури забезпечуючої 

діяльності 

Св1 6 6 

  Рівень відповідності виробничої 

структури виробничої діяльності 

Св2 7 6 

  Рівень відповідності виробничої 

структури збутової діяльності 

Св3 7 7 

Рівень відповідності 

організаційної 

структури 

Ов Рівень відповідності 

організаційної структури 

забезпечуючої діяльності 

Ов1 6 5 

  Рівень відповідності 

організаційної структури 

виробничої діяльності 

Ов2 7 7 

  Рівень відповідності 

організаційної структури 

збутової діяльності 

Ов3 6 5 

 

Реєстрація кількісних експертних оцінок значень часткових коефіцієнтів 

системного сполучення окремих структур представлена у табл. 2.13.  

Коефіцієнти сполучення знаходяться в діапазоні 0 до 1 і ранжуються у 

наступному порядку: 0,9-1 – дуже високий рівень сполучення суміжних структур, 
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0,8 - 0,9 - високий ступень, 0,7 - 0,8 – дуже добрий ступень, 0,6 - 0,7 – добрий 

ступень, 0,5- 0,6 – середній ступень, 0,4 – 0,5 – низький рівень, < 0.4 – неприпустимо 

низький. 

Таблиця 2.13 

Результати експертного оцінювання коефіцієнтів сполучення часткових 

структур  підсистеми управління матеріальними ресурсами 

Найменування часткового 

оціночного показника 

Ум. 

позн 

Найменування коефіцієнта 

сполучення 

Ум. 

позн 

Оцінка 

(бал) 

Полт 

ГЗК 

Оцінка 

(бал) 

Новос 

ГЗК 

Рівень відповідності 

функціональної структури 

забезпечуючої діяльності 

Сф1 Функціональної структури 

забезпечуючої діяльності з 

МФоес 

Кфц1 

0,7 0,5 

Рівень відповідності 

функціональної структури 

виробничої діяльності 

Сф2 Функціональної структури 

виробничої діяльності з 

МФоес 

Кфц2 

0,6 0,7 

Рівень відповідності 

функціональної структури 

збутової діяльності 

Сф3 Функціональної структури 

збутової діяльності з МФоес 

Кфц3 

0,7 0,7 

Рівень відповідності технологічної 

структури забезпечуючої 

діяльності 

Ст1 Технологічної структури 

забезпечуючої діяльності з 

Сф1 

Ктф1 

0,7 0,5 

Рівень відповідності технологічної 

структури виробничої діяльності 

Ст2 Технологічної структури 

виробничої діяльності з Сф2 

Ктф2 
0,9 0,8 

Рівень відповідності технологічної 

структури збутової діяльності 

Ст3 Технологічної структури 

збутової діяльності з Сф3 

Ктф3 
0,7 0,6 

Рівень відповідності виробничої 

структури забезпечуючої 

діяльності 

Св1 Виробничої структури 

забезпечуючої діяльності з 

Ст1 

Квт1 

1 0,9 

Рівень відповідності виробничої 

структури виробничої діяльності 

Св2 Виробничої структури 

виробничої діяльності з Ст2 

Квт2 
0,8 0,6 

Рівень відповідності виробничої 

структури збутової діяльності 

Св3 Виробничої структури 

збутової діяльності з Ст3 

Квт3 
1 1 

Рівень відповідності 

організаційної структури 

забезпечуючої діяльності 

Ов1 Організаційної структури 

забезпечуючої діяльності з 

Св1 

Ков1 

0,8 0,9 

Рівень відповідності 

організаційної структури 

виробничої діяльності 

Ов2 Організаційної структури 

виробничої діяльності з Св2 

Ков2 

0,7 0,4 

Рівень відповідності 

організаційної структури збутової 

діяльності 

Ов3 Організаційної структури 

збутової діяльності з Св3 

Ков3 

1 1 

 

Результуючі значення як добуток коефіцієнтів сполучення структурних видів 

діяльності та рівня відповідності їх меті функціонування наведені в табл. 2.14. 
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Таблиця 2.14 

Результати оцінювання сполучених часткових структур системних видів 

діяльності ВАТ "Полтавський ГЗК" та АТ "Новоселівський ГЗК" 

Коефіцієнт 

сполучення 

Частковоий оціночний 

показник 

Сполучені 

часткові 

структури 

ПолтГЗК НовосГЗК 

Кфц1 Сф1 Кфц1*Сф1 3,5 2 

Кфц2 Сф2 Кфц2*Сф2 4,2 4,9 

Кфц3 Сф3 Кфц3*Сф3 4,9 5,6 

Ктф1 Ст1 Ктф1*Ст1 2,8 1,5 

Ктф2 Ст2 Ктф2*Ст2 6,3 5,6 

Ктф3 Ст3 Ктф3*Ст3 4,9 4,2 

Квт1 Св1 Квт1*Св1 6 5,4 

Квт2 Св2 Квт2*Св2 5,6 3,6 

Квт3 Св3 Квт3*Св3 7 7 

Ков1 Ов1 Ков1*Ов1 4,8 4,5 

Ков2 Ов2 Ков2*Ов2 4,9 2,8 

Ков3 Ов3 Ков3*Ов3 6 5 

  Середнє значення 5,07 4,34 
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Рис. 2.11. Профіль сполучених часткових структур системних видів 

діяльності ВАТ "Полтавський ГЗК" та АТ "Новоселівський ГЗК"  
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Побудований профіль (рис. 2.11) свідчить про те, що найбільш 

невідповідними є стан функціональної структури забезпечуючої діяльності, 

технологічної структури забезпечуючої діяльності та організаційної структури 

виробничої діяльності. Середнє значення параметрів за підприємствами, 

розраховане на основі аддитивної функції, становить 5,07 та 4,3, що не відповідає 

задовільному ступеню та потребує удосконалення. 

Здійснюючи оцінювання ефективності підсистем управління матеріальними 

ресурсами на підприємствах, автор здійснив також систематизацію ключових 

факторів успіху (потенціалоутворюючих чинників) та провів оцінювання підсистем 

управління матеріальними ресурсами на гірничо-збагачувальних комбінатах 

України за цими факторами. До таких потенціалоутворюючих чинників автором 

віднесено: функціональна чіткість та ефективність; рівень методичного 

забезпечення; якість інформаційних потоків; організаційний рівень процесів, якість 

процесу планування; ефективність контролю; компетентнісний рівень 

функціональної підсистеми та компетентнісний рівень підсистеми управління; 

наявність підсистеми розвитку.  

Виділення факторів успіху проводилось за такими напрямами: якість 

функціональної структури, якість методичної складової, якість компетентнісної 

складової.  

Зміст ключових факторів успіху (КФУ) полягає в наступному: 

1. Функціональна чіткість та ефективність. Функціональною організацією є 

структура взаємозв’язків функцій, пов’язаних з управлінням матеріальними 

ресурсами. Логіка інтегрованого управління полягає в забезпеченні 

взаємозалежності та чутливості реагування функцій на запити кожного 

послідовного елемента матеріаловідного потоку, у відсутності дублювання функцій, 

прозорості мережі функцій та мінімально достатньої їх кількості. 

2. Рівень методичного забезпечення. Під методичною складовою формування 

підсистеми управління матеріальними ресурсами автор розуміє сукупність 

теоретичного базису, методів її створення та інструментів функціонування та 

контролю. При оцінюванні цього напряму необхідно враховувати проведення на 
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підприємстві роботи з вивчення та впровадження сучасного передового досвіду з 

управління матеріальними ресурсами. 

3. Якість інформаційних потоків. Інформаційні потоки є складовою 

інформаційного менеджменту, ефективність якого характеризується своєчасним 

доведенням інформації потрібним працівникам, аналізом отриманої інформації та 

організацією руху інформаційних потоків. 

4. Організаційний рівень процесів. Від рівня гнучкості, прозорості та 

раціональності ієрархії процесів залежить швидкість виконання завдань та рівень 

витрат на всіх етапах. До складу цього КФУ входять: внутрішні взаємозв’язки, 

розподіл повноважень, зони відповідальності. 

5. Якість процесу планування. У рамках процесу планування можемо 

виокремити наступні складові елементи: збір та систематизація інформації щодо 

прогнозів збуту, виробничі можливості, складська політика, розробка планів 

забезпечення матеріальними ресурсами. Процес планування спрямований на 

визначення напрямів, обсягів та майбутнього використання матеріальних ресурсів. 

Якість виконання цієї функції впливає на ритмічність виробництва, своєчасність 

виготовлення продукції, надає можливість гнучко коригувати стратегію розвитку 

підприємства. 

6. Ефективність контролю. У рамках КФУ “контроль” виділяємо два блоки: 

система показників оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами 

та методика щодо вдосконалення проблемних зон. 

7 – 8. Компетентнісний рівень функціональної підсистеми та 

Компетентнісний рівень підсистеми управління. Для комплексної оцінки 

компетентнісного потенціалу необхідно розробити систему визначення сильних та 

слабких сторін працівників та їх потенційних можливостей розвитку та зростання. 

Даний елемент є невід’ємною складовою підсистеми інтегрованого управління, 

тому йому в дослідженні приділено окрему увагу. 

9. Наявність підсистеми розвитку. Підсистема розвитку включає в себе: 

сукупність методичного базису навчання працівників різного кваліфікаційного 

рівня, систему методів та інструментів розвитку професійних та лідерських 
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компетенцій та план кар’єрного зростання працівників.  

Проаналізовані автором ключові фактори успіху було покладено в основу 

експертного оцінювання підсистеми управління матеріальними ресурсами на 

гірничо-збагачувальних комбінатах України. З метою виявлення сильних сторін та 

проблем в управлінні матеріальними ресурсами на гірничо-збагачувальних 

комбінатах України автором було проведене анкетування, в якому взяли участь 

провідні фахівці та керівники ГЗК. Для поглибленого дослідження автором було 

обрано ряд типових підприємств: ПАТ “Південний ГЗК”; ПАТ “Товкачівський 

ГЗК”; ПАТ “Центральний ГЗК”; ВАТ “Полтавський ГЗК”; ВАТ “Овруцький ГЗК 

“Кварцит”; ВАТ  “Проснянський ГЗК”; АТ “Новоселівський ГЗК”.  

Також з метою отримання об’єктивної та всесторонньої оцінки автором було 

запропоновано пройти анкетування науковим працівникам Національного гірничого 

університету (м. Дніпропетровськ), пріоритетним напрямом досліджень яких є 

стратегія розвитку гірничо-металургійної галузі України. В опитуванні взяли участь 

30 респондентів. Запропоновані автором питання анкети представлені у Додатку Ж. 

Результати опитування представлені у Додатку З та систематизовані в табл. 

2.15. 

Таблиця 2.15 

Результати експертного опитування “Вузькі місця” в управлінні 

матеріальними ресурсами ГЗК України 
Ключові фактори успіху 

підсистеми управління 

матеріальними ресурсами* 

Умовне 

позначення 

Середній 

бал_фахівці 

підприємств 

Середній 

бал_науковці 

(НГУ) 

Середнє 

значення 

(балів) 

1 2 3 4 5 

Функціональна чіткість та 

ефективність 
EУ1 2,56 1,17 2,00 

Рівень методичного забезпечення EУ2 2,06 1,17 1,70 

Якість інформаційних потоків EУ3 2,61 1,83 2,30 

Організаційний рівень процесів EУ4 1,88 1,25 1,62 

Якість процесу планування EУ5 2,06 1,17 1,70 

Ефективність контролю EУ6 2,28 1,17 1,83 

Компетентнісний рівень 

функціональної підсистеми 
EУ7 2,00 1,42 1,77 

Компетентнісний рівень 

підсистеми управління 
EУ8 2,44 1,25 1,97 

Наявність підсистеми розвитку EУ9 2,06 1,58 1,87 

 *Запропоновано автором 
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Результати оцінювання управління матеріальними ресурсами ГЗК України 

схематично представлені на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Схематичне зображення результатів експертного опитування 

(“вузькі місця” в управлінні матеріальними ресурсами ГЗК України) 

 

Результати свідчать, що існуючі підсистеми управління матеріальними 

ресурсами на гірничо-збагачувальних комбінатах не є ефективними та потребують 

удосконалення. Проведений аналіз довів, що найбільш вагомими та недосконалими 

є методичний, організаційний чинники, досить слабка увага відводиться навчанню 

та розвитку працівників (фактори № 2, 4, 7). 

Головні проблеми в управлінні матеріальними ресурсами на вітчизняних 

підприємствах можемо згрупувати у такі блоки: рівень необхідних компетенцій, 

методи (визначення кількості та термінів постачань ресурсів), підсистема 

управління.  

З урахуванням результатів проведеного дослідження, автором визначено 

основні завдання, які мають бути враховані під час розробки підсистеми 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами відповідно до специфіки 

функціонування ГЗК:  
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1. Удосконалення методики управління матеріальним ресурсами. 

2. Удосконалення організаційної структури. 

3. Розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення підсистеми 

навчання та розвитку. 

Отже, досліджені підприємства вимагають перепроектування функціональних 

структур в напрямі підвищення їх ефективності. 

Для оцінювання системної досконалості в управлінні матеріальними 

ресурсами не лише з позицій оцінювання внутрішніх параметрів, але й з позицій 

зовнішніх контрагентів, автор пропонує систему показників для оцінювання 

матеріальних потоків (табл. 2.17-2.18), яка базується на розширеній системі 

збалансованих показників. Принципова відмінність пропонованої системи 

оцінювання ефективності полягає в тому, що вона дозволить гармонійно узгодити 

цілі підприємства, працівників та держави, максимально повно використовувати 

потенціал працівників і постійно його підвищувати. 

За думкою Х. Рамперсада [122], одним із головних внутрішніх чинників 

корпоративної ефективності є поєднання корпоративних цілей і людського капіталу, 

коли кожен працівник відповідає за конкурентоспроможність підприємства і у своїй 

поведінці керується власними потребами. Розширена система збалансованих 

показників включає в себе як індивідуальні показники, так і корпоративні, а також 

соціальні (табл. 2.16) 

Таблиця 2.16 

Розширена система збалансованих показників [122] 

Особистісна система 

збалансованих показників 

Організаційна система 

збалансованих 

показників 

Соціальна система 

збалансованих показників 

Перспективи для 

споживачів (сім’ї, друзі) 

Перспективи для 

споживачів (споживачі, 

партнери) 

Перспективи для споживачів 

(держава, суспільство, 

адміністративні зв’язки) 

Фінансове забезпечення і 

перспективи для 

особистісних устремлінь 

Фінансові перспективи 

підприємства 

Фінансові перспективи 

держави 

Внутрішні процеси в 

особистості, її поведінка 

Внутрішні бізнес-

процеси  

Внутрішні процеси в державі і 

суспільстві 

Навчання і саморозвиток  Навчання, розвиток 

колективу 

Навчання і розвиток на 

державному і соціальному 

рівні  
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            Таблиця 2.17 

Карта впровадження розширеної системи збалансованих показників ВАТ “Полтавський ГЗК”  

Особистісна система збалансованих показників 

(споживачі, працівники) 

Організаційна система збалансованих показників (підприємство) Соціальна система збалансованих показників (держава) 

Агреговані 

особистісні 

показники 

Деталізо-

вані 

показники 

Показники  
Агреговані 

організа-

ційні 

показники Деталізовані показники 

Показники Агреговані 

соціальні 

показники 

Деталізовані 

показники 

Показники 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Перспективи 

для споживачів  

Якість 

продукції 

(вміст 

заліза) 

65% 65% 

Перспекти-

ви для 

споживачів  

Кількість простоїв 

технологічного 

обладнання через збої у 

постачанні матеріалів 

18 16 

Перспективи для 

споживачів 

(держава, 

суспільство, 

адміністративні 

зв’язки) 

Екологічний 

податок,  

тис. грн. 
17001 8373 

Обсяг збуту, 

млн. 

т.(окатиші) 

10,72 11, 26 

Загальні витрати на 

матеріальні ресурси,  

тис. грн. 
4721884 4886015 

Плата за 

користування 

надрами,  

тис. грн. 
40289 68226 

Прибуток (збиток) на 1 

грн матеріальних витрат, 

грн/грн 
-0,37 -1,21 

2.Фінансове 

забезпечення і 

перспективи  

Ціна 

продукції, 

грн/т 

936 1200 

Фінансові 

перспективи 

підприєм-

ства 

Дохід від реалізації,  

тис. грн. 11788011 14969052 
Фінансові 

перспективи 

держави 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за розрахунками 

з бюджетом, 

тис. грн 

65223 89434 
Собівартість 

реалізованої продукції, 

тис. грн. 
6633736 9045173 

Чистий прибуток 

(збиток),  

тис. грн. 

-1733742 -5900269 

Фонд 

оплати 

праці,  

тис. грн. 577076 682 675 

Заборгованість 

за відрахування-

ми на державне 

загальнообов. 

соц. 

страхування, 

тис. грн. 

16637 22812 
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   Закінчення табл. 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     
Рентабельність 

(збитковість), % 

-14,94% -39% 
    

 

3. Внутрішні 

процеси в 

особистості, її 

поведінка 

 

Випадки 

простою-

вання 

автомобілів 

та вагонів з 

вини 

працівників 

з управління 

матеріаль-

ними 

потоками 

 

Так 

 

Так 

 

Внутрішні 

бізнес-

процеси  

 

Витрати на 

модернізацію та 

впровадження інновацій, 

тис. грн 

  

 

340 

 

512 

 

Внутрішні 

процеси в 

державі і 

суспільстві 

 

Кількість 

робочих місць, 

осіб 

  

 

8 059 

 

7927 

Кількість 

нещасних 

випадків 
0 0 

4. Навчання та 

саморозвиток  

Результати 

оцінювання 

компетент-

нісного 

рівня 

працівни-

ків, балів 

(відділ з 

планування 

та 

управління 

запасами) 

 6,93 

Навчання, 

розвиток 

колективу 

Кількість проведених 

тренінгів 

26 18 

Навчання і 

розвиток на 

державному і 

соціальному 

рівні  

Внесок 

підприємства в 

інноваційний 

розвиток 

держави 

(кількість 

патентів, 

соціальних 

проектів) 
 

2 

 

3 

Витрати на 

навчання 

(відділ з 

планування 

та 

управління 

запасами), 

тис. грн 

7,5 12 

Загальні витрати на 

розвиток та навчання 

персоналу, тис. грн 

120  110 

* Розроблено автором 
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Таблиця 2.18 

Карта впровадження розширеної системи збалансованих показників АТ “Новоселівський ГЗК” 

Особистісна система збалансованих показників 

(споживачі, працівники) 

Організаційна система збалансованих показників 

(підприємство) 

Соціальна система збалансованих показників 

(держава) 

Агреговані 

особистісні 

показники 

Деталізовані 

показники 

Показники 

(факт за різні 

періоди, або 

план/факт) Агреговані 

організаційні 

показники 

Деталізовані 

показники 

Показники (факт за 

різні періоди, або 

план/факт) Агреговані 

соціальні 

показники 

Деталізовані 

показники 

Показники (факт 

за різні періоди, 

або план/факт) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.Перспективи 

для 

споживачів  

Показники якості 

продукції (пiсок 

кварцовий - 92% 

відсотки в 

структурі 

виробництва): 

SiO2, не менш % 

98,5% 98,5% 

Перспективи 

для 

споживачів  

Загальні 

витрати на 

матеріальні 

ресурси,  

тис. грн. 

43910 42661 Перспективи 

для 

споживачів 

(держава, 

суспільство, 

адміністрати

вні зв’язки) 

Сплачений 

податок на 

прибуток,  

тис. грн. 

2011 2093 

Обсяг збуту, 

тис. т. 
287,3 290,7 

Прибуток 

(збиток) на 1 

грн 

матеріальних 

витрат, грн/грн 

0,31 0,21 

Всього сплачено 

податків і зборів, 

тис. грн. 

15840 14503 

2.Фінансове 

забезпечення і 

перспективи  

Ціна продукції, 

грн/т 
274 313 

Фінансові 

перспективи 

підприємства 

Дохід від 

реалізації,  

тис. грн 

87314 91066 

Фінансові 

перспективи 

держави 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом,  

тис. грн. 

1417 1632 
Собівартість 

реалізованої 

продукції,  

тис. грн 

56690 56665 

Чистий 

прибуток,  

тис. грн 

13814 8814 Фонд оплати, 

тис. грн.  
8206 7908 

Заборгованість за 

відрахуваннями 

на державне 

загальнообов’яз-

кове соціальне  

154 147 
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       Закінчення табл.  2.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     
Рентабельність, 

% 
24,37% 9,6%  страхування.   

3. Внутрішні 

процеси в 

особистості, її 

поведінка 

Випадки 

простоювання 

автомобілей та 

вагонів з вини 

працівників з 

управління 

матеральними 

потоками 

  3 
Внутрішні 

бізнес-

процеси  

Вартість 

нематеріальних 

активів, тис. 

грн. 

2080 1951 

Внутрішні 

процеси в 

державі і 

суспільстві 

Кількість робочих 

місць, осіб 
139 140 

Кількість 

нещасних 

випадків 

1 0 

4. Навчання і 

саморозвиток 

Результати 

оцінювання 

компетентніс-

ного рівня 

працівників, 

балів (відділ з 

планування та 

управління 

запасами) 

  6,81 

Навчання, 

розвиток 

колективу 

Кількість 

проведених 

тренінгів 

 6 8 

Навчання і 

розвиток на 

державному і 

соціальному 

рівні  

Внесок 

підприємства в 

інноваційний 

розвиток держави 

(кількість 

патентів, 

соціальних 

проектів) 

  

  
 

Витрати на 

навчання (відділ 

з планування та 

управління 

запасами),  

тис. грн. 

15  18 

Загальні 

витрати на 

розвиток та 

навчання 

персоналу,  

тис. грн 

60  90 

* Розроблено автором 
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 Етапи впровадження розширеної системи збалансованих показників:   

1. моделювання 

 2. комунікація і взаємозв’язок 

 3. технічна інтеграція 

 4. організація зворотнього зв’язку 

 Моделювання розширеної системи збалансованих показників передбачає 

створення п’яти елементів цієї системи: 

 1. Особистісна система збалансованих показників (PBSC), яка включає в себе 

особисте бачення, місію, ключові ролі, ключові фактори успіху, мету, показники 

результативності, цільові значення та дії щодо вдосконалення. 

 2. Організаційна система збалансованих показників (OBSC) включає в себе 

організаційні бачення, місію, базові цінності, ключові фактори успіху, мету, 

показники результативності, цільові значення і дії, спрямовані на організаційне 

удосконалення. 

 3. Загальний менеджмент на основі якості – діяльність всієї організації має 

бути спрямована на задоволення потреб споживачів максимально якісним способом. 

На це спрямовані всі бізнес-процеси на підприємстві. 

 4. Управління результативністю (Performance Management) і управління 

компетенціями (Competence Management) підтримують процес безперервного 

розвитку людського потенціалу в організації для безперервного досягнення високої 

продуктивності мотивованим і розвинутим колективом.  

5. Цикл навчання Колба (Kolba's Learning Cycle) -  процес навчання на 

практиці. Цикл навчання Колба складається з наступних чотирьох етапів:  

отримання досвіду «з перших рук»; звернення до цього досвіду; підведення 

підсумків роботи та перетворення отриманих вражень у правила, поняття, гіпотези, 

моделі та теорії з метою розвитку здатності приймати рішення в аналогічних 

ситуаціях; експериментальна перевірка цих ідей, результатом якої стануть зміни в 

поведінці та набуття нового досвіду. Після планування названих вище кроків цикл 

повторюється спочатку. Цикл Демінга включає в себе такі процеси: планувати, 

Впровадження 

   125 



 

 

робити, перевіряти, впливати. Розвиток професійних компетенцій включає: 

планування результатів, коучинг, атестацію.  

Етапи впровадження розширеної системи збалансованих показників: 

1. Формулювання особистих і організаційних систем збалансованих показників. 

Для цього проводиться неформальний семінар, у якому активно беруть участь 

співробітники підприємства, коли кожен учасник формулює свою особисту систему 

збалансованих показників, а також визначається корпоративна система показників. 

2. Інформування і зв'язування – трансляція в корпоративну систему показників  

організаційних підрозділів, команд, співробітників. Цей процес йде як “зверху-

вниз”, так і “знизу-вверх”: 

а) удосконалення: виявлення помилок та недоліків в бізнес-процесах і 

поведінці людей та визначення заходів щодо їх усунення (наприклад, здешевлення і 

прискорення існуючих способів роботи, спрощення методів роботи, скорочення 

часу випуску, зміна методів роботи і робочих процедур, автоматизація і так далі). 

Акцент робиться на ефективність. 

б) оновлення - зміна  способу виконання поточних справ шляхом 

упровадження нових процесів, нових моделей процесів, реструктуризації, зміни 

організаційної культури: вибір і визначення найважливіших бізнес-процесів на 

підставі запланованих дій щодо вдосконалення, оцінювання процесів. 

3. Розвиток компетенцій, заснований на циклі розвитку. 

Особливе значення надається професійному розвитку та зростанню окремих 

людей за допомогою сприйняття ними досвіду, а також оптимального використання 

їх можливостей. Цикл розвитку складається з наступних етапів: планування 

результатів (визначення профілю компетенцій та призначення людей, потрібних для 

досягнення результатів); коучинг (допомога у досягненні результатів, індивідуальне 

керівництво і зворотний зв'язок); атестація, розвиток професійних компетенцій.  

4. Аналіз та навчання: збір інформації, одержуваної в процесі зворотнього 

зв'язку, аналіз систем показників, актуалізація систем показників, що вказує на 

зміни у документуванні нових знань, на визначення можливостей вдосконалення і 

дій з контролю за їх виконанням.  
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Показники, які обираються в якості елементів розширеної системи 

забалансованих показників мають проходити відповідне тестування (табл. 2.19). 

Базова методика запропонована американськими вченими в роботі [99].  

Таблиця 2.19 

Перевірка аналітичних показників на якість 

Тест Оцінка показника 

1. Тест на достовірність Мета визначення показника повинна узгоджуватись з його 

формулою. 

2. Тест на спрямованість Вимірюванню підлягають саме цільові аспекти діяльності 

підприємства, а не будь-які зайві. 

3. Тест на доцільність Який ефект демонструє даний показник.  

4. Тест на логічність 

 

Критерій має залежність від компетентнісного рівня особи, яка 

проводить його оцінку, тому не є достатньо стійким. 

5. Тест на ясність Аналогічно тесту на логічність, трактування показника залежить від 

досвіду та освіченості спеціаліста. 

6. Тест на доступність Складність отримання та обробки даних є однією з найголовніших 

проблем. 

7. Тест “А що далі” Критерій придатний для планування і розробки заходів за 

результатами аналізу. 

8. Тест на своєчасність Дані для аналізу можуть бути отримані з поточної звітності, тому 

розрахований показник є актуальним на час його використання. 

9. Тест на витрати Організація необхідного обліку може призвести до додаткових 

витрат (наприклад, трудових, фонду оплати праці). 

10. Тест на ігри Аналіз показника породжує наступні моделі поведінки: що 

стимулювати в діяльності підприємства; як це виправити. 

 

Отже, визначимо переваги, які надасть підприємству впровадження 

розширеної системи збалансованих показників: 

1. Зв’язування цілей підприємства із цілями держави і працівників дозволить 

отримати як економічний, так і соціальний ефект. 

2. Максимально повне використання потенціалу людини. 

3. Сприяння безперервному процесу удосконалення та розширенню  

конкурентних переваг через навчання та використання отриманих знань на практиці. 

4. Використання запропонованої карти розширеної системи збалансованих 

показників дозволить ефективно проводити планування, визначати причини 

відхилення від запроектованої траєкторії розвитку та підвищить персональну 

відповідальність. 

Проведений автором аналіз практики функціонування вітчизняних ГЗК дає 

змогу стверджувати, що досягнення найкращих економічних показників також 
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потребує координування взаємодії елементів підсистеми управління матеріальними 

ресурсами. 

На думку автора, загальний постулат скоординованості елементів в системі 

полягає в наступному: завдання системи скоординовані, якщо реалізація завдань 

підсистем більш низького рівня завжди забезпечує досягнення загальної мети 

функціонування підприємства. Координація означає повну узгодженість всіх входів 

та виходів. Базовими принципами координації, що випливають із системного 

підходу, є наступні: системна побудова ієрархічних рівнів; узгоджене каскадування 

цілей; пропорційне та послідовне оцінювання елементів системи; розробка сценаріїв 

взаємодії з урахуванням змінних чинників та ризиків. 

Формалізовано систему управління матеріальними ресурсами можна описати 

множиною, яка характеризується певною поведінкою в зовнішніх умовах: 

 

                                                 S = {T, R, P, PR, R, С,M},                                               (2.6) 

 

де T(Target)  - цілі, R(Resources)  - ресурси, P(People) – виконавці, PR – 

процеси, R(Risks) – ризики, С(Control) – контроль, M(Management) – керування. 

 

Координація між елементами системи відбувається за наступними 

параметрами: 

- координація вхідних та вихідних параметрів; 

- синхронізація процесів в часі; 

- координація цілей. 

Координування може бути обмежуючим, коли встановлюється верхня межа 

показника; чітким, коли встановлюється конкретне значення параметра; 

інтервальним, коли визначається припустима межа відхилень. 

Важливою умовою ефективної координації є врахування зміни параметрів 

елементів управління під дією внутрішніх або зовнішніх чинників. 

У якості інструментарію управління та контролю координації автором 

запропоновано координаційну матрицю (табл. 2.20). 
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Таблиця 2.20 

Координаційна матриця 

TA (Time Agreement) 

Постачальник Отримувач Об’єкт Час Виконано 

Дата/Тиждень      

Відділ А Відділ Б Процес/звіт та ін. Регламент Так/Ні, 

або %  

     

Відділ Б Відділ А Процес/звіт та ін. Регламент Так/Ні, 

або % 

     

          

 VA (Volume Agreement) 

Постачальник Отримувач Об’єкт Обсяг, 

нат. од. 

Виконано 

Дата/Тиждень      

Відділ А Відділ Б Матеріали/звіти Узгоджена 

кількість 

Так/Ні, 

або %  

     

Відділ Б Відділ А Матеріали/звіти Узгоджена 

кількість 

Так/Ні, 

або % 

     

          

KPIA (KPI Agreement) 

Відділ KPI Ціль Виконано 

Дата/Тиждень      

Відділ А Показник 

ефективності 

Бюджет  Так/Ні, 

або % 

     

Відділ Б         

* Розроблено автором 

 

На авторський погляд, аналіз потоків матеріальних ресурсів необхідний для 

пошуку резервів невикористаних виробничих та управлінських можливостей, дає 

змогу визначити поточний стан управління матеріальними потоками та розробити 

перспективні напрямки щодо удосконалення для отримання позитивних результатів 

у майбутньому (таблиця 2.21). Результатом проведення діагностики управління 

матеріальними ресурсами є розуміння структури, напрямків, обсягів, недоліків та 

сильних сторін в управлінні.  
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Розрізняють внутрішні та зовнішні, ресурсні та системні чинники підвищення 

ефективності діяльності підприємства [73; с.13].  На основі використання чинників 

системного характеру, автором визначено напрями щодо удосконалення (табл. 

2.21). 

Таблиця 2.21 

Проблеми та напрями удосконалення управління матеріальними ресурсами 

гірничо-збагачувальних комбінатів України 

Проблемне поле Коригуючі заходи 

Відсутність системного та 

стратегічного бачення 

менеджменту 

Аналіз та коригування існуючої стратегії підприємства 

відповідно до поточного стану та перспектив розвитку, 

встановлення та каскадування цілей підрозділам та 

працівникам. 

 

Недостатня методична 

забезпеченість процесу 

планування матеральних 

ресурсів 

Упровадження методів динамічного моделювання 

матеріальних ресурсів, автоматизованих систем планування 

потреб в ресурсах. 

Неефективність використання 

матеріальних ресурсів 

Упровадження у практику використання вторинних ресурсів, 

контроль та зменшення рівня відходів, ретельний відбір 

постачальників, удосконалення техніко-технологічних баз. 

 

Неефективна побудова 

матеріального потоку 

Оптимізація логіки та напрямів матеріального потоку для 

зменшення витрат на транспортування та збереження. 

 

Недостатня компетентність 

персоналу 

Ровиток професійних, когнітивних, соціальних компетенцій 

персоналу на основі проведення тренінгів, професійних 

навчань, презентацій. Розробка і упровадження програм 

навчання, які сприяють кар’єрному зростанню працівників та 

підвищенню їх професійної й особистісної ефективності. 

Щорічне проведення атестації робітників підприємства. 

 

Неефективність комунікацій Посилення взаємодії різних функціональних ланок за рахунок 

поліпшення використання економічних механізмів. 

Досягнення необхідного рівня координації через організаційні 

перетворення в структурі управління підприємством. 

 

Недосконалість 

автоматизованих систем 

управління, невідповідність 

вимогам дійсності 

Удосконалення управління матеріальними потоками на основі 

використання спеціалізованих інформаційних систем, таких, 

як система планування потреби в матеріалах або система 

планування і управління матеріалами. Програмний продукт 

має володіти такими якостями: гнучкість при моделюванні, 

простота у використанні та вивченні, можливість здійснювати 

ієрархічне моделювання інформації. 

* Розроблено автором 
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З точки зору використання інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами до резервів підвищення ефективності відносяться такі, як [176]: 

маневрування запасами матеріальних ресурсів як реакція на несвоєчасні або неповні 

поставки; маневрування запасами готової продукції як реакція на додаткові зміни, 

що виникають у попиті; маневрування виробничими потужностями як реакція на 

ймовірні зміни асортименту або кількості продукції, що виготовляється; 

використання можливих видів взаємозамін, у тому числі матеріальних ресурсів, 

готової продукції, технологічних способів виробництва.  

На думку автора, для того, щоб забезпечити економне використання 

матеріальних ресурсів, а також своєчасне їх постачання на підприємство, слід: 

проводити оцінку реальності планів матеріально-технічного постачання, ступінь їх 

впливу на обсяг виробництва продукції; оцінювати рівень ефективності 

використання матеріальних ресурсів; виявляти внутрішньовиробничі резерви 

економії матеріальних ресурсів, розробляти і системно впроваджувати конкретні 

заходи щодо їх використання. 

Базуючись на стратегічних цілях підприємства, особи та держави, автор 

пропонує використовувати карту розширеної системи збалансованих показників та 

управляти на основі цієї карти показниками матеріальних потоків. У ній 

представлені три системи збалансованих показників (особи, підприємства, держави), 

передбачено можливість порівняння фактичного рівня досягнення цільових 

показників із плановим, а також визначено необхідність встановлення персональної 

відповідальності.  

Таким чином, проведений аналіз довів, що важливою умовою розвитку 

підприємства й інтенсифікації виробництва продукції є стабільне забезпечення 

матеріальними ресурсами та ефективне їх використання.  
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Висновки до розділу 2 

 

Результати діагностування підсистем управління матеріальними ресурсами 

вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів дозволили отримати наступні 

висновки: 

1. Визначено, що кінцевий результат функціонування підприємств гірничо-

збагачувального комплексу України залежить від трьох відносно самостійних 

вектор-факторів:  

1) від якості виробничих факторів самої системи. Мається на увазі техніко-

технологічний, економічний, науковий потенціал самого підприємства, його 

кількісні та якісні характеристики.  

Встановлено, що гірничо-збагачувальному комплексу притаманний високий 

рівень техніко-технологічної зношеності обладнання, досягнення рівня 

матеріалоємності до 57%, збільшення середнього віку технологічних процесів, 

неповне використання наукового потенціалу, що призводить до низького рівня 

впровадження інноваційних розробок у виробництво. 

Рівень матеріаловіддачі на досліджуваних підприємствах коливається від 1,87 

грн/грн (ПАТ “Марганецький ГЗК”) до 3,02 грн/грн (ВАТ “Полтавський ГЗК”). 

Рентабельність матеріальних витрат є низькою на більшості підприємств, за 

винятком ПАТ “Південний ГЗК” (1,24 %).  

Узагальнення фінансового стану підприємств дозволило встановити наступне: 

підприємства інвестують переважно в оборотні кошти, не залишаючи резервів для 

модернізації; швидкість обороту капіталу є низькою, а отже, і відповідний рівень 

прибутку; фінансування – переважно за рахунок залученого капіталу. 

Загалом, гірничо-збагачувальний комплекс продемонстрував спадну динаміку. 

Обсяги виробництва концентратів залізорудних неагломерованих в 2015 р. 

знизились на 2,17%, концентратів залізорудних агломерованих – на 8,15%. 

2) від зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище формується із багатьох 

неоднорідних факторів, на які вплив підприємства дуже обмежений. До таких 
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факторів відносяться: політичні, економічні, природно-кліматичні, соціальні, 

техніко-технологічні.  

Загальні тенденції, що визначають функціонування національної 

гірничорудної галузі, полягають у виснаженні надр та зниженні якісних параметрів 

сировини, що зумовлює необхідність технологічної модернізації на основі 

інновацій; складному фінансовому фоні, високому рівні інфляційних процесів, 

зростанні цін, кризовому стані економіки та банківського сектору, що ускладнює 

отримання кредитів; високому рівні конкуренції; повільному розвитку внутрішнього 

ринку при високій його потенційній ємності. Оскільки галузь є 

експортоорієнтованою, одним із ключових факторів розвитку є зростання 

конкуренції на зовнішніх ринках. Важливий вплив мають коливання попиту та 

пропозиції, зміни цін. Крім того, діяльність гірничо-збагачувальних комбінатів 

напряму залежить від динаміки виробництва чавуну та сталі. 

3) від рівня управління на підприємстві. Рівень управління виявляється в 

характері взаємодії внутрішніх складових підприємства та в мінімізації негативного 

впливу зовнішніх факторів. Автором сформовано склад ключових факторів, які 

визначають успіх управління матеріальними ресурсами: функціональна чіткість та 

ефективність; рівень методичного забезпечення; якість інформаційних потоків; 

організаційний рівень процесів; якість процесу планування; ефективність контролю; 

компетентнісний рівень функціональної підсистеми та компетентнісний рівень 

підсистеми управління; наявність підсистеми розвитку. Серед ключових факторів 

успіху, які є резервом підвищення конкурентоспроможності підприємств, особливої 

уваги потребують такі як: удосконалення методики управління матеріальними 

ресурсами; удосконалення організаційної системи; розробка методичних 

рекомендацій щодо удосконалення підсистеми навчання та розвитку (середні оцінки 

відповідно 1,7; 1,62; 1,77). На цих факторах має зосереджуватись увага при розробці 

заходів з удосконалення підсистеми управління матеріальними ресурсами. 

2. Серед головних сильних сторін вітчизняного гірничо-збагачувального 

комплексу можемо відзначити наступні: потужний виробничий та інтелектуальний 

потенціал, висока якість продукції, постійна орієнтація на поліпшення технології. У 
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той же час лишається невирішеною значна кількість проблемних питань, пов’язаних 

із використанням застарілого парку обладнання, складним фінансовим станом 

підприємств, недосконалістю підходів до управління запасами матеріальних 

ресурсів. 

3. Установлено, що резерви підвищення конкурентоспроможності гірничо-

збагачувальних комбінатів знаходяться у площині покращення зовнішніх умов 

функціонування, а також у впровадженні у виробничий процес результатів науково-

технічного прогресу, підвищенні рівня кваліфікації керівників та робітників 

підприємства, удосконаленні підсистеми управління. У сучасних умовах, коли 

конкуренція набуває глобальних характеристик, особливо важливим є управління 

конкурентоспроможністю, що дозволяє забезпечити стійке її зростання у 

довготривалій перспективі.  

4. Запропоновано підхід до оцінювання ефективності управління 

матеріальними ресурсами, який базується на синергічному поєднанні збалансованої 

системи показників, ключових показників ефективності, цільового управління та 

бенчмаркінгу. Розроблено відповідний інструментарій, що складається з карти 

розширеної системи збалансованих показників та координаційної матриці. 

Перевагою карти розширеної системи збалансованих показників є поєднання 

показників, які враховують інтереси держави, підприємства та споживача. 

Наповнення запропонованої карти ключовими показниками ефективності може бути 

варіативним – в залежності від об’єкта аналізу та мети оцінювання.  

Таким чином, за умов низької ефективності господарювання багатьох 

підприємств гірничо-збагачувального комплексу України, особливої уваги 

набувають питання якості забезпечення виробництва необхідними матеріальними 

ресурсами та ефективного їх використання. Проведені аналітичні розрахунки 

дозволили виявити слабкі місця в управлінні матеріальними ресурсами та 

сформувати напрями тактичних та стратегічних удосконалень. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [140, 149]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

3.1. Механізм формування підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами 

 

Гірничо-збагачувальний комплекс України здійснює значний вплив на суміжні 

галузі промислового виробництва та на загальноекономічний стан країни. 

Проведений аналіз практики управління матеріальними ресурсами засвідчив, що 

стратегії управління запасами та потоками матеріальних ресурсів, які 

використовують вітчизняні підприємства, часто не відповідають сучасним 

принципам господарювання: відсутній цільовий підхід до формування запасів, не 

використовується сценарне моделювання обсягів постачання, не приділяється 

достатньої уваги глибокому аналізу причин виникнення дефіциту чи профіциту 

ресурсів. Загалом, раціоналізація обсягу запасів не розглядається як резерв 

економічного зростання [176; с. 24].  

На авторський погляд, реалізація найважливіших завдань стосовно 

економічного розвитку підприємства вимагає виявлення та використання резервів 

підвищення якості управління. У складних умовах сьогодення приорітетним 

напрямом розвитку промислових підприємств є розробка дієвої, ефективної та 

гнучкої підсистеми управління, у тому числі й однієї з основних – підсистеми 

управління ресурсами.  

У таких умовах формування підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами потребує трансформації ряду внутрішніх параметрів та 

системи відносин між ними (табл. 3.1).  

Як було встановлено в Розділі 1, процес трансформації та упровадження 

підсистеми інтегрованого управління матеріальними ресурсами вимагає розробки 

методики реорганізації існуючої на підприємстві підсистеми та створення 

135 



 

 

відповідного інструментарію, який дозволить сформувати єдину інформаційну базу 

на логічному та фізичному рівнях, об’єднати в логічне узгодження раніше розділені 

функції, організувати cкоординоване управління бізнес-процесами, узгодити 

застосування єдиних методів і моделей планування й управління. 

Таблиця 3.1 

Параметри трансформації підсистеми управління матеріальними ресурсами 

Параметри Характеристика 

Структурні зміни Зміна сутності, характеру та якості взаємовідносин елементів системи, 

встановлення нових зв’язків 

Кількісні зміни Збільшення/зменшення кількості однорідних та взаємозамінних 

елементів системи без зміни виконуваних функцій. 

Якісні зміни Перетворення сутності та змісту виконуваних функцій, виникнення 

нових елементів для виконання функцій. 

 

Загальні вимоги до перетворення підсистеми управління матеріальними 

ресурсами викладені в роботі Сухова С.В. [156], за думкою якого слід 

дотримуватись наступного складу і вимог до моделі управління об'єктом: модель 

спостерігача; модель об'єкта управління; модель регулятора; критерій оптимізації 

(цільовий функціонал). Стосовно задачі управління матеріальними ресурсами даний 

набір елементів трансформуємо в систему, що включає:  

1) модель обліково-аналітичної системи;  

2) модель функціонування підприємства;  

3) модель організаційно-розпорядчої системи;  

4) цільову функцію управління.  

Модель обліково-аналітичної системи необхідна для формалізації алгоритму 

оцінювання та аналізу стану підсистеми управління матеріальним ресурсами. На 

підставі моделі обліково-аналітичної системи формується підсистема 

управлінського обліку, що виконує функції збору, організації, обробки та подання 

інформації, необхідної для прийняття коректних управлінських рішень.  

Модель функціонування підприємства необхідна для формалізації способів 

характеристики стану об'єкта управління (підприємства) та розробки алгоритму 

синтезу управлінських рішень на основі інформації, отриманої від обліково-

аналітичної системи.  
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Модель організаційно-розпорядчої системи - це формалізація алгоритму 

генерації управлінських рішень і управляючих впливів, необхідних для 

цілеспрямованого змінювання стану підприємства. 

Як вже було досліджено в  Розділі 1, серед проблем, які дозволяє вирішити 

реструктуризація, можна виділити дві основні групи [104]: забезпечення виживання 

підприємства за допомогою експрес-заходів, заснованих на внутрішніх резервах; 

досягнення довготривалої конкурентоспроможності підприємства на ринку 

шляхом аналізу причин, через які підприємство втратило конкурентоспроможність, 

визначення перспективних напрямів діяльності, формування ринкової стратегії, 

орієнтація усіх процесів на досягнення мети. Реструктуризація може проводитись у 

трьох різновидах: виробничо-технологічна (зміна технологічної структури), 

фінансово-економічна (фінансове оздоровлення), управлінська (зміна структури 

функцій та процесів управління). У нашому дослідженні зосередимось на 

управлінській реструктуризації. Для гірничо-збачувальних підприємств України 

реструктуризація має бути спрямована на переорієнтацію на задоволення потреб 

ринку; формування стратегічних напрямів діяльності; зменшення питомих витрат 

усіх видів ресурсів.  

На наш погляд, створення інтегрованої підсистеми управління матеріальними 

ресурсами на основі реструктуризації існуючих функцій управлінської підсистеми 

та проведення реінжинірингових заходів з удосконалення бізнес-процесів здатне 

ліквідувати стан тривалої кризи на підприємстві та вивести його на 

конкурентоспроможний рівень, оскільки розроблений організаційно-економічний 

механізм буде спроможний ефективно протидіяти впливу негативних чинників 

зовнішнього середовища.  

Реструктуризація підсистеми управління матеріальними ресурсами передбачає 

перерозподіл функцій учасників процесу, визначення суттєвих та несуттєвих 

функцій, оновлення методів управління, перебудову основних процесів, тобто 

конструювання оновленої підсистеми управління матеріальними ресурсами. Така 

реструктуризація має охоплювати всі сторони управління матеріальними ресурсами: 

перебудову документообігу та інформаційних систем, перебудову системи 
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планування, оцінювання керівників та фахівців, удосконалення системи оціночних 

показників, зміну схем постачання матеріалів, навчання персоналу бізнес-

плануванню, фінансовому аналізу, методам конкурентної боротьби. У цьому сенсі 

реструктуризацію варто розглядати як процес еволюційного розвитку [127;с. 8]. 

Автором визначені передумови реструктуризації підсистеми управління 

матеріальними ресурсами (рис. 3.1). Для досліджуваного підприємства  

ВАТ “Полтавський ГЗК” актуальною є реструктуризація, яка спрямована на 

управління розвитком, зважаючи на міцні ринкові позиції підприємства, значний 

техніко-технологічний та економічний потенціал. Метою здійснення 

реструктуризації, спрямованої на управління розвитком, є удосконалення 

функціональної та процесної структури підприємства. 

 

Рис. 3.1. Передумови реструктуризації функцій підсистеми управління 

матеріальними ресурсами підприємства  

* Розроблено автором за матеріалами [104, 179] 
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Автором пропонується запровадити механізм управління реструктуризацією 

(рис. 3.2). Цей механізм складатиметься з таких етапів: діагностика підсистеми 

управління за допомогою методу SIPOC – аналізу, оцінювання функцій підсистеми 

управління методом функціонально-вартісного аналізу, експертне оцінювання 

процесів підсистеми управління матеріальними ресурсами, функціонально-процесна 

інтеграція в управлінні матеріальними ресурсами, удосконалення функцій та 

процесів в управлінні матеріальними ресурсами, упровадження контролінгового 

механізму з метою досягнення стійких результатів. 

 

Рис. 3.2. Механізм управління реструктуризацією підсистеми управління 

матеріальними ресурсами підприємства  

*Розроблено автором 
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На думку автора, головною метою процесу удосконалення управління 

матеріальними ресурсами є створення механізмів саморозвитку. Важливо, щоб 

новостворена структура була гнучкою, оскільки, як стверджує Олвін Тоффлер [121], 

основною причиною кризових ситуацій є нездатність підприємства враховувати 

умови, що швидко змінюються, та пристосовуватись до них. Адаптація буквально 

означає пристосування підприємства до нових умов організації життєдіяльності 

суспільства. Розроблений автором алгоритм вибору методу реструктуризації 

підсистеми  управління матеріальними ресурсами наведений на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Алгоритм вибору методу реструктуризації підсистеми  

управління матеріальними ресурсами 

*Розроблено автором 
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Перелік критеріїв, за якими можна обрати метод удосконалення процесу 

(реінжиніринг чи безперервне удосконалення) систематизовано автором в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Критерії вибору методу удосконалення управління матеріальними 

ресурсами 

Критерії  Реінжиніринг Безперервне 

удосконалення 

 

Процес чи функція є абсолютно новими для 

підприємства 
ν  

Процес чи функція давно існують, є досить стабільними, 

але є необхідність у зниженні витрат на виконання та у 

підвищенні якості без кардинальної зміни 

 ν 

Організаційна структура чітка, ефективна  ν 

Існують значні недоліки процесу, які характеризуються 

надмірними витратами часу, призводять до надмірних 

витрат матеріальних та фінансових ресурсів 

ν  

Управління матеріальними ресурсами характеризується 

високим рівнем малорухомих матеріальних ресурсів та 

низьким рівнем оборотності матеріальних ресурсів 

ν  

Підсистема управління матеріальними ресурсами є 

негнучкою, нездатною реагувати на зміну зовнішніх 

чинників 

ν  

Високий рівень персональної та командної 

відповідальності працівників на всіх рівнях 
 ν 

Низький рівень рентабельності матеріальних ресурсів ν  

Низький рівень матеріаловіддачі ν  

Спадна динаміка показників ефективності управління 

матеріальними ресурсами 
ν  

Управління матеріальними ресурсами характеризується 

стабільністю показників ефективності 
 ν 

Існують невикористані резерви підвищення 

ефективності управління матеріальними ресурсами 
 ν 

Управління здійснюється за комплексом KPI  ν 

*Розроблено автором 
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Зазначимо, що основними результатами при впровадженні розроблених етапів 

в управлінні гнучкістю підсистеми управління матеріальними ресурсами мають 

стати: оптимізація витрат на матеріальні ресурси, зниження виробничої собівартості 

продукції, мінімізація ризиків, пов’язаних із впливом неконтрольованих чинників, 

своєчасне реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі, 

забезпечення ефективності інноваційної діяльності. Акцентуємо увагу на тому, що 

запропоновані напрями перебудови функцій та процесів спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств. Головну увагу в запропонованому нами 

алгоритмі відведено аналізу ефективності, порівнянню з цільовим рівнем та 

розробці заходів з удосконалення у разі невідповідності підсистеми управління 

матеріальними ресурсами цільовим критеріям ефективності. 

У рамках аналізу функціональної структури підсистеми управління 

матеріальними ресурсами автором застосовано методику SIPOC – аналізу (рис. 3.4), 

що дозволяє структурно та кількісно/якісно представити процес управління 

матеріальними ресурсами. За цим методом здійснюється аналіз та розробляються 

характеристики підсистеми за допомогою декількох параметрів: S – Supplier 

(постачальник) – постачальних вхідної інформації, будь-яких ресурсів, задіяних у 

підсистемі управління матеріальними ресурсами; I – Input (вхід) – вхідні дані, 

необхідні для прийняття рішень в підсистемі управління матеріальними ресурсами; 

P – Process (процес) – власне сам процес; O – Output (вихід) результат 

функціонування підсистеми управління матеріальними ресурсами; С – Customer 

(замовник) – отримувач результатів.  

Дослідження функціональної структури ВАТ “Полтавський ГЗК” виявило 

відсутність такого етапу в управлінні матеріальними ресурсами, як “Поточна 

перевірка ризиків”, функція ризик-менеджменту відсутня, як наслідок – не 

враховується дія багатьох факторів під час довгострокового планування, що 

зумовлює високу варіацію споживання матеріальних ресурсів та низький рівень 

фактичного виконання планів. Рівень варіації в споживанні деяких ресурсів 

перевищує 100%, що є критично неприпустимим. 
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Рис. 3.4. SIPOC підсистеми управління матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

 * Розроблено автором 
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Метод SIPOC-аналізу дозволив нам агреговано визначити проблемні функції в 

управлінні матеріальними ресурсами, далі необхідно оцінити ці функції. Як 

зазначено в Розділі 1, оцінити значущість функцій та порівняти їх з витратами 

дозволяє метод ФВА, який має починатись із деталізації та ієрархізації функцій. 

Характерною особливістю є те, що в дослідженні ФВА був використаний для 

удосконалення нетехнічної системи – підсистеми управління матеріальними 

ресурсами для створення нової, більш обґрунтованої функціональної структури. 

У табл. 3.3 представлені деталізовані функції підсистеми управління 

матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК”. 

Таблиця 3.3 

Деталізація функцій з управління матеріальними ресурсами  

ВАТ “Полтавський ГЗК” 

Позначення Функція 

Fo Забезпечення виробничого процесу матеріальними ресурсами 

F1 Управління запасами матеріальних ресурсів 

F2 Управління складським комплексом 

F3 Управлінський облік запасів 

F4 Організація експлуатації та ремонту обладнання 

F11 Планування запасів матеріальних ресурсів 

F12 Контроль та координація потоків матеріальних ресурсів 

F21 Мінімізація витрат на транспортування та зберігання 

F22 Забезпечення раціонального використання складських площ 

F31 Ведення бухгалтерської та управлінської звітності 

F32 Удосконалення обліку та звітності 

F41 Забезпечення безаварійної роботи обладнання 

F42 Своєчасний ремонт обладнання 

F111 Дослідження внутрішного та зовнішнього середовища підприємства 

F112 Прогнозування та визначення потреби в матеріальних ресурсах 

F113 Оптимізація запасів матеріальних ресурсів 

F114 Оперативне планування постачання матеріальних ресурсів 

F115 Удосконалення процесу планування 

F121 Вхідний контроль якості матеріальних ресурсів 

F122 Контроль виробничих запасів 

F211 Організація належного зберігання матеріальних ресурсів 

F212 Облік матеріальних ресурсів 

F221 Раціональне використання обладнання, транспортних засобів, складських площ  

F321 Впровадження автоматизованих засобів управління та обліку 

F322 Удосконалення інформаційних систем 
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Наступним етапом є аналіз доцільності/витратності функцій та можливості їх 

перебудови у більш ефективний спосіб, наприклад, перерозподіл між учасниками 

процесу. Тому, при проведенні ФВА функції, виявлені під час SIPOС – аналізу, були 

деталізовані до більш низького рівня (рис. 3.5). Класифікація функцій управління 

здійснюється на базі системного підходу. Спочатку виділяється головна функція, яка 

визначає мету існування відділу. Загальнооб’єктні функції передбачають 

деталізацію головної функції. Внутрішньооб'єктні функції конкретизують загально 

об'єктні функції. У свою чергу, функції, як загально об’єктні так і внутрішньо 

об'єктні, поділяються на основні та допоміжні. Функції повинні формулюватися в 

такій послідовності: головна функція, основні загально об'єктні, допоміжні загально 

об'єктні, основні внутрішньо об'єктні та допоміжні внутрішньо об'єктні. 

 

Рис. 3.5. Структурна схема функцій підсистеми управління 

матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

 *Розроблено автором за матеріалами підприємства 
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Автором розроблено спеціальний інструмент для оцінювання функцій 

підсистеми управління матеріальними ресурсами, який представлено в табл. 3.5. У 

якості критерію витрат в даному інструменті обрано показник FTE (Full-time 

equivalent) – показник, який вказує завантаженість працівників та дозволяє 

відстежувати зниження витрат. Особливості використання запропонованого 

інструменту полягають в наступному: 

1) важливість функцій оцінюється експертами за бальною шкалою (табл. 3.4); 

Таблиця 3.4 

Шкала оцінювання функцій 

Бал Критерій 

5 Критична функція, виконання якої безпосередньо впливає на ефективність та якість 

основного виробничого процесу 

4 Досить важлива функція, але не впливає безпосередньо на виробничий процес 

3 Підтримуюча функція, ефект від якої важливий у довготривалій перспективі 

2 Стандартна операція (звітність, тощо) 

1 Зайва функція 

* Розроблено автором 

 

2) визначаються витрати часу в місяць (в середньому) одного працівника на 

здійснення функції. Для цього використовується інструмент хронометражу 

(вимірювання тривалості виконання функцій упродовж певного терміну). 

3) Визначається кількість працівників, що виконують дану функцію. 

Використовуючи запропонований інструмент, автором було здійснено 

апробацію функціонально-вартісного аналізу для підсистеми управління 

матеріальними ресурсами на базі ВАТ “Полтавський ГЗК”. З метою отримання 

необхідної інформації використано систему експертних оцінок, яка спирається на 

бальну шкалу.  

До оцінювання були залучені безпосередньо фахівці підсистеми управління 

матеріальними потоками ВАТ “Полтавський ГЗК” (табл. 3.5): керівник відділу з 

управління матеріальними потоками, інженер з праці, керівник відділу з планування 

та управління запасами, фахівці з планування.  
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Таблиця 3.5 

Експертне оцінювання функцій з управління матеріальними ресурсами ГЗК  

Загально 

об'єктні 

функції Внутрішньо об'єктні функції K1 K2 K3 K4 K5 Ксер 

Витрати 

часу, в 

міс, год FTE 

Узаг. 

коеф. 

Забезпечення виробничого процесу матеріальними ресурсами                   

F1 Управління запасами матеріальних ресурсів 5 5 5 5 5 5 3712,8 22,10 110,50 

F2 Управління складським комплексом 4 4 5 4 4 4,2 1176 7,00 29,40 

F3 Управлінський облік запасів 3 2 4 3 4 3,2 84 0,50 1,60 

F4 Організація експлуатації та ремонту обладнання 4 4 5 4 4 4,2 502,32 2,99 12,56 

  F11 Планування запасів матеріальних ресурсів 5 5 5 5 5 5 2889,6 17,20 86,00 

  F12 
Контроль та координація потоків матеріальних 
ресурсів 3 4 4 3 3 3,4 823,2 4,90 16,66 

  F21 Мінімізація витрат на транспортування та зберігання 4 3 4 4 4 3,8 1058,4 6,30 23,94 

  F22 

Забезпечення раціонального використання складських 

площ 3 3 5 4 3 3,6 117,6 0,70 2,52 

  F31 Ведення бухгалтерської та управлінської звітності 2 2 4 2 2 2,4 50,4 0,30 0,72 

  F32 Удосконалення обліку та звітності 3 3 3 3 3 3 33,6 0,20 0,60 

  F41 Забезпечення безаварійної роботи обладнання 5 5 5 5 5 5 307,44 1,83 9,15 

  F42 Своєчасний ремонт обладнання 5 5 5 5 5 5 139,44 0,83 4,15 

  F43 Організація роботи підрядних служб 5 5 5 5 5 5 55,44 0,33 1,65 

    F111 

Дослідження внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства 4 3 4 3 4 3,6 0 0,00 0,00 

    F112 
Прогнозування та визначення потреби в 
матеріальних ресурсах 5 5 4 5 5 4,8 2242,8 13,35 64,08 

    F113 Оптимізація запасів матеріальних ресурсів 4 5 4 5 4 4,4 142,8 0,85 3,74 

    F114 

Оперативне планування постачання 

матеріальних ресурсів 5 5 4 5 5 4,8 369,6 2,20 10,56 

    F115 Удосконалення процесу планування 4 4 4 4 4 4 134,4 0,80 3,20 

    F121 

Вхідний контроль якості матеріальних 

ресурсів 5 5 4 5 5 4,8 630 3,75 18,00 

    F122 Контроль виробничих запасів 5 5 4 5 5 4,8 193,2 1,15 5,52 

    F211 

Організація належного зберігання 

матеріальних ресурсів 4 5 4 5 4 4,4 613,2 3,65 16,06 

    F212 Облік матеріальних ресурсів 3 2 4 2 2 2,6 445,2 2,65 6,89 

    F221 

Раціональне використання обладнання, 

транспортних засобів, складських площ та 
обсягів  4 4 4 4 4 4 117,6 0,70 2,80 

    F321 

Впровадження автоматизованих засобів 

управління та обліку 3 4 3 4 3 3,4 16,8 0,10 0,34 

    F322 Удосконалення інформаційних систем 3 4 3 3 3 3,2 16,8 0,10 0,32 
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Графічно результати оцінювання як співвідношення значимості та 

витратоємності функцій представлено на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Візуалізація співвідношення значимості та витратоємності функцій 

*Побудовано автором за матеріалами підприємства 

 

Графік побудовано за двома показниками: К значущості функції та FTE 

(витрати часу на виконання функції). Правильною є пряма залежність між цими 

двома показниками: чим вище значущість функції, тим вище і сумарні витрати. 

Розбіжності у значеннях показників можуть означати наявність похибки у виконанні 

функцій або у розподілі витрат на ці функції. 

Результати оцінювання показали, що найбільш витратоємною і найбільш 

значущою є функція F112 “Прогнозування та визначення потреби в матеріальних 

ресурсах”. Така функція, як F111 “Дослідження внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства” зовсім не реалізована, не зважаючи на те, що вона має 

високий рівень значущості для досягнення мети підприємства. Слабка увага 

відводиться таким важливим функціям, як: F113 “Оптимізація запасів матеріальних 

ресурсів” та F115 “Удосконалення процесу планування”. 

Використовуючи метод Парето, автором визначено, що 20% за 

узагальнюючим показником займають такі функції як F112 “Прогнозування та 

визначення потреби в матеріальних ресурсах”, F121 “Вхідний контроль якості 

матеріальних ресурсів”, F211 “Організація належного зберігання матеріальних 
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ресурсів”, F114 “Оперативне планування постачання матеріальних ресурсів”, F41 

“Забезпечення безаварійної роботи обладнання”. Результати аналізу представлені в 

табл. 3.6 та на рис. 3.7.   

Таблиця 3.6 

Дані для діаграми Парето 

Функція 

 

Середній 

коефіцієнт 

важливості 

Витрати 

часу в 

міс, год FTE 

Узаг. 

коеф. 

% 

Парето 

F112 

Прогнозування та визначення потреби в 

матеріальних ресурсах 4,8 2242,8 13,35 64,08 44% 

F121 

Вхідний контроль якості матеріальних 

ресурсів 4,8 630 3,75 18,00 56% 

F211 

Організація належного зберігання 

матеріальних ресурсів 4,4 613,2 3,65 16,06 67% 

F114 

Оперативне планування постачання 

матеріальних ресурсів 4,8 369,6 2,20 10,56 74% 

F41 Забезпечення безаварійної роботи обладнання 5 307,44 1,83 9,15 80% 

F212 Облік матеріальних ресурсів 2,6 445,2 2,65 6,89 85% 

F122 Контроль виробничих запасів 4,8 193,2 1,15 5,52 89% 

F42 Своєчасний ремонт обладнання 5 139,44 0,83 4,15 92% 

F113 Оптимізація запасів матеріальних ресурсів 4,4 142,8 0,85 3,74 94% 

F115 Удосконалення процесу планування 4 134,4 0,80 3,20 97% 

F221 

Раціональне використання обладнання, 

транспортних засобів, складських площ та 

обсягів  4 117,6 0,70 2,80 98% 

F43 Організація роботи підрядних служб 5 55,44 0,33 1,65 100% 

F321 

Упровадження автоматизованих засобів 

управління та обліку 3,4 16,8 0,10 0,34 100% 

F322 Удосконалення інформаційних систем 3,2 16,8 0,10 0,32 100% 

F111 

Дослідження внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства 3,6 0 0,00 0,00 100% 

*Розраховано автором за матеріалами підприємства 
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Рис. 3.7. Діаграма Парето 

*Побудовано автором за матеріалами підприємства 
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Оскільки F112 “Прогнозування та визначення потреби в матеріальних 

ресурсах” є основною для виявлення резервів удосконалення та зниження рівня 

витрат, тому, на авторський погляд, доцільно здійснити поглиблений аналіз цієї 

функції. З цією метою було здійснено більш глибокий аналіз функцій відділу з 

планування та управління запасами. Поглиблюючи деталізацію трудоємності 

функції F112 “Прогнозування та визначення потреби в матеріальних ресурсах” 

(табл. 3.7), визначаємо, що найбільшу питому вагу витрат часу займає процес 

“Робота з малорухомими ресурсами” (41 %). У рамках даного процесу відбувається 

як оперативна робота з малорухомими матеріальними ресурсами, так і реалізація 

аналітичних, корегуючих та превентивних заходів. 

Таблиця 3.7 

Деталізація трудомісткості функцій відділу з планування та управління 

запасами (6 спеціалістів) 

Функція 

Витрати, 

год/міс 

% 

Парето 

Робота з малорухомими ресурсами 445,9 41% 

Оперативна робота (аналіз залишків, систематизація інформації про 

надходження) 264,0 66% 

Аналіз заявок, залишків, комунікації з цехами 140,8 79% 

Аналіз надходження за минулий період 132,0 91% 

Звіт про запаси  66,0 97% 

Продаж залишків виробництва 23,5 99% 

Утилізація залишків 5,9 100% 

Всього 1078,0  

*Розраховано автором за матеріалами підприємства (станом на 2015 р.) 

 

У грошовому еквіваленті функція “Робота з малорухомими ресурсами” 

оцінюється в 17770 грн/міс, тому зниження витрат часу на виконання цієї функції 

(автоматизація розрахунків, спрощення документообігу) є суттєвим резервом для 

економії. Результати оцінювання показали, що є критична необхідність в 

перегрупуванні функцій в напрямі удосконалення процесів планування, більш 

глибокому аналізі внутрішніх та зовнішніх процесів. Висока точність планів та 

прогнозів матиме позитивний плив на рівень запасів, зниження ризиків списання 

матеріалів чи “заморожування” коштів. 

150 



 

 

Загалом всі проблеми в управлінні матеріальними ресурсами можемо 

об’єднати за функціональним критерієм в наступні блоки (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Проблеми в управлінні матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський 

ГЗК" 
 

Функція Існуючі недоліки 

1 2 

1. Блок функцій планування: 

1.1. Розробка стратегічних і тактичних 

планів щодо обсягу і структури постачання 

матеріальних ресурсів. 

1.2. Оперативне планування постачання 

матеріальних ресурсів та коригування 

планів відповідно до поточної ситуації. 

1. Компетенції - планування витрат вимагає 

підвищення компетентнісного рівня працівників, 

їх здатності здійснювати аналітичні розрахунки із 

широким застосуванням математичного 

інструментарію. 

2. Методи – планування витрат здійснюється на 

основі норм витрат, без їх постійного уточнення 

та коригування; не приділяється достатня увага 

факторному моделюванню потреби в ресурсах; 

використовувані методи не сприяють постійному 

підвищенню якості процесів. 

2. Блок функцій організації: 

2.1. Впровадження автоматизованих засобів 

та економіко-математичних моделей. 

2.2. Впровадження нормування та 

моделювання витрат, можливість 

простежити взаємозв’язок між обсягом 

виробництва і витратами. 

2.3. Впровадження заходів зі зниження 

витрат. 

1. Методи – недосконалість методів планування 

та розвитку компетенцій, відсутність системного 

підходу в управлінні. 

 

2. Фінанси – необґрунтована економія на 

впровадженні засобів автоматизації обробки 

даних та інших автоматизованих систем.  

3. Блок функцій мотивації: 

3.1. Стимулювання до оптимізації обсягу, 

складу, напрямів потоків матеріальних 

ресурсів. 

3.2. Стимулювання до проведення 

системної політики з управління витратами. 

1. Компетенції – відсутність достатнього досвіду 

у вітчизняній практиці з мотивації якості 

планування та управління матеріальними 

потоками. 

 

2. Методи – недосконалість методів оцінювання 

результатів діяльності працівників. 

4. Блок функцій контролю: 

4.1. Оцінювання витратоємності кожного 

виду продукції. 

4.2. Контроль динаміки витрат; 

4.3. Оцінка операційного ризику. 

1. Методи – відсутність системності в процесі 

контролю, недостатня увага ризик-менеджменту. 

 

*Розроблено автором  

 

Сутність процесів та їх архітектура, на авторську думку, є одним з 

найважливіших факторів і критеріїв системної досконалості. Ефективність побудови 

процесної структури напряму впливає на рівень витрат, швидкість процесів та якість 
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результату.  Тому наступним кроком реструктуризації є оцінювання бізнес-процесів 

та вибір методів та напрямів їх удосконалення.  

 Як було досліджено в Розділі 1, одним з ефективних методів удосконалення 

процесів є реінжиніринг, який націлений на виявлення структури процесів, їх 

перебудову та оптимальний розподіл між виконавцями. Вибір саме цього методу 

зумовлений необхідністю кардинальної перебудови процесів, оскільки вже на етапі 

їх створення були допущені системні помилки, які виявляються у низькому рівні 

системної досконалості, оцінювання якої було проведено в аналітичному розділі 

дослідження. Тому виникає критична потреба перебудови функцій “з нуля”.  

Пропонуємо поетапну систематизовану методику проведення реінжинірингу 

бізнес-процесів в підсистемі управління матеріальними ресурсами. 

 1. Етап – підготовчий. 

 1.1 Визначення проблемного поля.  

 Проблемним полем для ВАТ “Полтавський ГЗК” є низька оборотність 

капіталу, що виявляється у високих залишках матеріальних ресурсів, які не 

залучаються до виробництва, як наслідок, це призводить до заморожування коштів. 

 1.2. Формулювання цілей проекту. 

 Для проекту з реінжинірингу бізнес-процесів в підсистемі управління 

матеріальними ресурсами такою метою може бути оптимізація структури функцій 

та підвищення якості процесів в управлінні малорухомими матеріальними 

ресурсами. 

 1.3. Формування складу проектної команди. 

 Для проекту з оптимізації підсистеми управління матеріальними ресурсами 

до складу такої команди можуть входити: зовнішній консультант, керівники відділу 

матеріально-технічного забезпечення, фахівці відділу з планування. 

 1.4. Формування переліку необхідної інформації для здійснення проекту.  

 Для здійснення проекту необхідна бухгалтерська та управлінська звітність, 

яка містить наступну інформацію: фактичні та цільові залишки матеріальних 

ресурсів, плани споживання матеріальних ресурсів, обсяг виробництва, норми 
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витрат матеріалів, результати дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

 2. Етап – діагностика. 

 2.1. Формування бази даних стосовно виробничих, фінансових 

характеристик, показників якості, ефективності та продуктивності в підсистемі 

управління матеріальними ресурсами. Проведення економічного аналізу в статиці та 

динаміці, проведення факторного аналізу.  

 2.2. Аналіз навколишнього середовища – аналіз вимог ринку та 

особливостей функціонування конкурентів: динаміка продажів 

(перепродажі/недопродажі); збільшення/зменшення залишків залежно від 

виробничих потужностей постачальника; збільшення/зменшення залишків залежно 

від обмежень транспортної логістики; збільшення/зменшення залишків залежно від 

обмежень складської логістики; збільшення/зменшення норми споживання 

матеріальних ресурсів у виробництві; збільшення/зменшення залишків залежно від 

партії та періодичності постачання. 

 Результатом перших двох етапів має стати розуміння проблеми, її причини 

та напрямів змін. Для систематизованого відображення результатів діагностики 

пропонуємо відповідний Інструмент (табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Інструмент для систематизації результатів діагностики  
Цілі  Необхід-

ні 

ресурси 

та умови 

для 

досяг-

нення 

цілей 

Розрив між 

можливостями 

підприємства та 

вимогами для 

досягнення цілей 

(ПРОБЛЕМА) 

Індикатори 

проблем 

(кількісні 

показники) – 

погіршення ..., 

невиконання 

плану з ..., 

тощо 

Недоліки системи, які 

призвели до проблем. 

Недоліки 

виявляються за 

допомогою  аналізу 

зовнішнього 

середовища та 

економічного аналізу 

внутрішнього 

середовища  

Напрями змін 

(завдання для 

консультантів) 

Підвищення 

ефективності 

в управлінні 

матеріальни-

ми 

ресурсами 

Мето-

дичне та 

інформа-

ційне 

забезпе-

чення 

Неточність 

визначення потреби 

в матеріальних 

ресурсах 

Високий рівень 

витрат на 

матеріальні 

ресурси 

Відсутність грунтовної 

методичної бази 

планування потреби в 

матеріальних ресурсах 

Розробка 

методичних 

рекомендацій з 

удосконалення 

функціональної та 

методичної 

складової 

підсистеми 

управління 

матеріальними 

ресурсами 

 *Розроблено автором 

153 



 

 

 3. Етап – розробка концепції редизайну. 

 3.1. Підготовка пропозицій щодо реінжинірингу процесів в підсистемі 

управління матеріальним ресурсами. 

 3.2. Обґрунтування організаційних змін. 

 3.3. Аналіз можливих ризиків. 

 4. Етап – робочий проект. 

 4.1. Визначення потреби в ресурсах. 

 4.2. Складання бюджету проекту. 

 4.3. Складання моделі функціонування та реалізації проекту з урахуванням 

ризиків та динамічності середовища. 

 5. Етап – упровадження. 

 5.1. Реалізація запропонованої моделі. 

 5.2. Вимірювання та аналіз результатів. 

 6. Етап – постійне вдосконалення. 

 6.1. Систематичне вимірювання результатів проекту. 

 6.2. Усунення недоліків з метою отримання кращих результатів. 

Для практичного застосування методики реінжинірингу автором виділено 

основні бізнес-процеси, які розглянуті в поєднанні з факторами, що здійснюють 

вплив на процеси. Результати експертного оцінювання представлені в табл. 3.10.  

  Для аналізу взаємозв’язку процесів та факторів автором запропоновано 

використовувати 9-ти бальну шкалу, де 0 – означає відсутність впливу фактора, 9 – 

максимальний зв’язок. За аналогією така ж шкала використана для оцінювання 

значущості бізнес-процесу для загальної стратегічної мети підприємства. 

Результуючий показник визначено як середнє геометричне двох коефіцієнтів 

значущості – Kp (значущість бізнес-процесу) і Ij сер (середня значущість факторів, 

які впливають на даний процес). Середнє геометричне значення застосоване в 

даному випадку,  оскільки обсяг результуючої ознаки процесу формується у вигляді 

добутку індивідуальних його значень, в даному випадку – значущості самого 

процесу та впливу різного роду факторів. 
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                                               ,                                                       (3.1) 

де Kpj – узагальнюючий показник значущості процесу та його залежності від 

пливу зовнішніх факторів, Kpj – значущість бізнес-процесу, j – індекс бізнес-

процесів, Ij – вплив факторів, j – індекс факторів. 

 

Таблиця 3.10 

Результати оцінювання процесів підсистеми управління матеріальними 

ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

  

Базові процеси 

Фактори 

впливу на 

базові процеси 

Р 1.1. – Р 5.3. 

Ц
ін

и
 н

а 
р

ес
у

р
си

 

К
о

м
п

ет
е
н

тн
іс

ть
 п
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со

н
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у
 

Т
о

ч
н

іс
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р

о
гн

о
зі

в
 

Р
и

н
к
о

в
и

й
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о
п

и
т 

С
та

б
іл

ь
н

іс
ть
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и

н
к
у

 

п
о
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ь
н

и
к
ів

 

Е
к
о

н
о

м
іч

н
а 

к
о

н
'ю

н
к
ту

р
а
 

 

Узагальню-

ючий 

показник 

Оцінка (ступінь 

впливу процесу 

на стратегічну 

мету), бал 

Ступінь залежності процесу від 

впливу факторів  

P1.1 – Визначення потреби на основі планів 

виробництва 
9 0 9 9 9 0 0 6,4 

P1.2 – Визначення норм споживання 
6 0 9 0 0 0 0 3,0 

P1.3 -  Прискорення оборотності активів 
9 0 9 9 9 0 0 6,4 

P2.1 – Формування запиту постачальникам 
7 9 8 0 5 9 9 6,8 

P2.2 – Ведення переговорів з 

постачальниками 
6 9 9 0 5 9 5 6,1 

P2.3 -  Формування фінального запиту 
6 9 9 0 5 9 5 6,1 

P3.1 – Управління компетентнісним 

потенціалом 
8 0 9 0 0 0 9 4,9 

P3.2 – Удосконалення методичної бази 
9 0 9 0 0 0 9 5,2 

P3.3 -  Упровадження інформаційних систем 7 0 9 0 0 0 9 4,6 

P4.1 – Формування системи показників 

ефективності 
6 0 9 0 0 0 9 4,2 

P4.2 – Оцінювання результатів 
6 0 9 9 0 0 0 4,2 

P4.3 -  Аналіз результатів  оцінювання та 

розробка коригуючих заходів 
7 0 9 0 0 0 0 3,2 

P5.1 – Планування системи дій з 

удосконалення 
9 0 9 0 0 0 0 3,7 

P5.2 – Упровадження заходів щодо 

поліпшення 9 9 9 9 9 9 9 9,0 

P5.3 -  Постійне циклічне оцінювання та 

перспективний аналіз 
7 0 9 0 0 0 0 3,2 

Ij
Kpij= Kpj*

j
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Урахування ключових факторів зумовлене їх значним впливом на діяльність 

підсистеми управління матеріальними ресурсами. Як свідчать результати 

оцінювання, в зоні високого пріоритету знаходяться процеси: планування потреби в 

матеріальних ресурсах, прискорення оборотності активів, упровадження заходів 

щодо поліпшення. Ці процеси можна назвати “стратегічно-орієнтованим 

конкурентним набором бізнес-процесів” [89; c. 182]. Саме на них мають бути 

зосереджені поліпшуючі заходи реінжинірингу, оскільки ці процеси найбільше 

впливають на стратегічні результати та найбільше залежать від зовнішніх чинників. 

Прикладом удосконалення процесу, пов’язаного з оборотністю активів є 

удосконалений нами процес управління малорухомими матеріальними ресурсами. 

Автором реалізовано методику “4 R” на базі ВАТ “Полтавський ГЗК" на прикладі 

матеріального ресурсу “Глина бентонітова”, враховуючи критичну значимість 

функції “Робота з малорухомими ресурсами” та процесу “Прискорення оборотності 

активів”, а також наявність проблем із заморожування коштів у матеріальних 

запасах. Етапи реалізації методики “4R” розширено представлені на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Цикл методики “4R” 

                   *Розроблено автором 
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Запропонована методика має системний характер, спрямована на інтегрування 

всіх ключових Агентів, задіяних у процесі управління матеріальними ресурсами. 

Реалізація методики “4R” для матеріального ресурсу “Глина бентонітова” 

I. Систематизація даних (RECORDS) 

1.1. Паспорт проблеми. Першим кроком є створення паспорту проблеми (табл. 

3.11), у якому вказується проблемний матеріал та його кількісні параметри. 

          Таблиця 3.11  

Інструмент “Паспорт проблеми” 

Паспорт проблеми 

Відділ Дата проведення аналізу 

Відділ планування та управління запасами 01 серпня 2015 р. 

Поточна ситуація   

ГЛИНА БЕНТОНІТОВА 

Залишок на 1.08 складає - 44752,25 т. (59591,57 тис. грн.) 

Цільовий рівень   

Цільовий залишок  - 19894,39 т. (26491,17 тис. грн.) 

Проблема   

Перевищення запасу ТМЦ над цільовим рівнем на 24857,85 т. (33100,39 тис. грн.) 

 

1.2. Перелік інформації, необхідної для аналізу. 

Таблиця 3.12  

Інструмент “Перелік інформації” 

Перелік інформації 

Звіт (джерело інформації) Постачальник звіту 

Звітний 

період 

1. Звіт IT  – залишки ТМЦ у вартісному 

вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

2. Звіт IT – залишки ТМЦ у кількісному 

вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

3. Звіт IT -  цільові залишки ТМЦ у 

вартісному вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

4. Звіт IT - цільові залишки ТМЦ у 

кількісному вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

5. План споживання ТМЦ Відділ планування  2015 р 

 

1.3. Динаміка фактичних залишків ТМЦ у вартісному та кількісному 

еквіваленті (табл. 3.13 – 3.14).   
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                               Таблиця 3.13  

Залишки матеріальних ресурсів у вартісному та кількісному еквіваленті 

Залишки ТМЦ Місяць       

ТМЦ 

Наймену-

вання 

ТМЦ Код 

Од.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

БЕНТОНІТ M7104001 

Фактичні залишки у вартісному еквіваленті 
тис. 

грн 
7 108 ,2 22 940, 9 16 304, 4 26 715, 6 15 950, 6 0 48 045, 4 59 591, 6 38 926 0 0 0 

Фактичні залишки у кількісному еквіваленті 

т 5338,1 17228,2 12244,3 20062,9 11978,6 0 36081,2 44752,2 29233,2 0 0 0 
 

 

1.4. Динаміка цільових залишків ТМЦ у вартісному та кількісному еквіваленті 

               Таблиця 3.14 

Цільові залишки матеріальних ресурсів у вартісному та кількісному еквіваленті 

Залишки ТМЦ Місяць       

ТМЦ 

Наймену-

вання 

ТМЦ Код 

Од.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

БЕНТОНІТ M7104001 

Цільові залишки у вартісному еквіваленті 

тис. 

грн 
26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491,1 26 491 

Цільові залишки у кількісному еквіваленті 

т 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 19 894 
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Джерелом даних про фактичні залишки матеріальних ресурсів у натуральному 

та грошовому виразі є дані управлінського та бухгалтерського обліку. Інформація 

необхідна максимально деталізована – за кожним видом ресурсів та у кожний період 

часу (місяць, тиждень). Систематизація даних надає уявлення про рівень запасів та 

їх коливання протягом певного періоду. 

Порівнюючи фактичні залишки з цільовими, робимо висновки про абсолютну 

відсутність дотримання цільових запасів при плануванні потреби та постачанні 

матеріального ресурсу “Глина бентонітова”. Наприклад, цільові залишки, 

розраховані на підприємстві станом на 01.01.2015 складали 19894 т., фактичні – 

5338 т. Станом на 01.07.2015, навпаки, перевищені цільові запаси: при цільовому 

запасі 19894 т., фактично – 36081 т. Очевидно, що недотримання цільового запасу 

може призвести як до збоїв у виробництві, так і до недоотримання прибутку. 

Інше питання, яке потрібно дослідити, - це правильність розрахунку цільового 

запасу. На авторський погляд, цільові запаси не можуть бути щомісячно 

однаковими, враховуючи різну виробничу потребу. На дослідженому підприємстві 

прийнята методика розрахунку цільового запасу на основі середніх статичних даних 

за попередній період без урахування додаткових обмежень та факторів. На нашу 

думку, розрахунок цільового запасу має враховувати змінюваність як місячної 

виробничої потреби, так і цілого ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Розрахована нами економія лише від правильного планування цільового 

запасу та дотримання цього запасу при постачанні складатиме 64395 тис. грн./рік (як 

різниця між цільовим запасом та фактичним). Цей факт підвищує актуальність 

питання щодо поглибленого вивчення малорухомих матеріальних ресурсів та щодо 

розробки методики розрахунку більш точного цільового запасу. 

Висновки за етапом 1.1: за результатами першого етапу методики “4R” для 

матеріального ресурсу “Глина бентонітова” було встановлено, що фактичні запаси 

перевищують цільовий рівень на 24,8 тис. т., що в грошовому еквіваленті складає 

33,1 млн. грн. Було виявлено, що існує нерівномірність розподілу фактичних запасів 

матеріальних ресурсів упродовж року, що може призвести як до збоїв у 

виробництві, так і до надлишку ресурсів. Фактична проблема, виявлена станом на 
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01.08.2015 р. – надлишок матеріального ресурсу “Глина бентонітова”. Також 

виявлено проблему із розрахунком цільового запасу: протягом року цільові запаси 

незмінні, не враховуються коливання попиту та фактичні запаси ресурсів. 

Етап ІІ. Проведення аналізу (RESEARCH) 

2.1. Діаграма Парето 

Діаграма Парето будується за всім переліком ресурсів, використовується 

принцип: “20% обсягу – дають 80% результату”. Аналіз цієї діаграми дозволяє 

вияви найбільш значущі види матеріальних ресурсів, такі, що мають найбільшу 

вартість, або приносять максимальний результат. 

Таблиця 3.15  

Інструмент “Діаграма Парето” 

ТМЦ Найменування ТМЦ Код 
Од. 

вим. 

Вартість, 

тис. грн. 

% 

Парето 

ГЛИНА БЕНТОНІТОВА M71040000000001 т. 59591,5 98% 

ВАПНЯК ФЛЮСОВИЙ ФР.20-

50мм M78010000022002 т. 1444,6 100% 

      61036,2   
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Рис. 3.9. Діаграма Парето 

 

2.2. Відхилення від цільових залишків ТМЦ у вартісному та кількісному 

еквіваленті 
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                                                                                                                                                                              Таблиця 3.16  

Відхилення від цільових залишків 

 Місяць       

ТМЦ 

Найменування 
ТМЦ Код 

Од. 

виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЛИНА 

БЕНТОНІТОВА 
M7104001 

Відхилення від цільових залишків у вартісному еквіваленті 

тис. грн -19 382 -3 550 -10 186 224 -10 540  -26 491 21 554  33 100 38 926 0 0 0 

Відхилення від цільових залишків у кількісному еквіваленті 

т -14556 -2666 -7650 168 -7915 -19894 16186 24857 29233 0 0 0 
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Рис. 3.10. Відхилення від цільових залишків у вартісному еквіваленті 
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2.3. Карта процесів, слабкі місця 

 

Рис. 3.11. Пошук слабких місць за допомогою карти процесів 
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Висока варіація споживання матеріального ресурсу “Глина бентонітова” є 

свідченням недосконалості процесу управління цим видом ресурсів. З метою аналізу 

процесної  структури та виявлення слабких місць, автором було побудовано карту 

процесів та визначено слабкі та сильні місця (рис. 3.11).  

 Було встановлено, що проблеми починаються на етапі формування запиту. 

Оскільки постачальник знаходиться на значній відстані від підприємства (Індія), 

термін транспортування складає 2-3 місяці, витрати на транспортування є значними,  

тому постачання здійснюється досить великими партіями. 

 На думку автора, нівелювати цю проблему можливо за рахунок більш точного 

визначення виробничої потреби. Це, у свою чергу, дозволить також знижувати 

витрати на транспортування та зберігання ресурсів. Отже, приходимо до висновку 

про існування ще однієї проблеми – недосконалість методик планування потреби в 

матеріальних ресурсах. 

Висновки за етапом 2: на другому етапі було підтверджено значний вплив 

матеріального ресурсу “Глина бентонітова” на загальні запаси ВАТ “Полтавський 

ГЗК”. Виявлено недотримання цільового рівня запасів та некоректність розрахунку 

цільових запасів. Значні коливання запасів упродовж року викликані особливостями 

постачання (віддалене знаходження постачальника, високі транспортні витрати).  

Етап III. Виявлення причин (REASON) 

Для виявлення причин автором використано інcтрумент Діаграма Ішикави та 

“5 Чому?”. 

 

People (персонал) 
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великими 
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Рис. 3.12. Додатковий інструмент для пошуку причин 
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5 ЧОМУ?  4 ЧОМУ?  3 ЧОМУ?  2 ЧОМУ?  
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перевищу

ють цільові 

Рис. 3.13. Додатковий інструмент для пошуку причин 

 

Висновки за етапом 3: на третьому етапі були систематизовані та 

пріоритизовані причини проблем в управлінні матеріальним ресурсом “Глина 

бентонітова”. Проблема, пов’язана із людським фактором – відсутність 

близькорозташованого постачальника за критерієм ціна/якість, проблема, пов’язана 

із технологічним фактором – транспортування великими партіями (70 т). 

Етап IV. Розробка та реалізація заходів (REALIZATION) 

На заключному етапі відбувається розробка заходів, які нададуть можливість 

поліпшити процес управління матеріальними ресурсами. Автором визначені такі 

напрями: розрахунок оптимальної точки розміщення заказу на наступний період з 

урахуванням динаміки споживання в поточному періоді, упровадження на 

регулярній основі звіту "Запаси ТМЦ в днях". 

Таблиця 3.17  

Інструмент “Розробка поліпшуючих заходів” 

Проблема Превентивні заходи 

Велика партія постачання 

1. Розрахунок оптимальної точки розміщення заказу 

на наступний період з урахуванням динаміки 

споживання в поточному періоді  

2. Упровадження на регулярній основі звіту "Запаси 

ТМЦ у днях" 

 

4.2. Project – managament 

Для реалізації запропонованих заходів автором було розроблено детальний 

проект, у якому визначено план дій, терміни, учасники та відповідальні, а також 

проведені необхідні планові розрахунки. 

Серед визначених дій автором було реалізовано наступні:  
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1. Розроблено методику планування ТМЦ з урахуванням сезонності та рівня 

ризику. 

2. Апробовано розроблену методику.  

3. Упроваджено постійний контроль за утворенням малорухомих ТМЦ та 

аналіз причин. 

Таблиця 3.18  

Інструмент “Проект” 

План дій з реалізації превентивних заходів Дата 

1. Розробка методики планування ТМЦ з урахуванням сезонності та 

рівня ризику. 20.08-15.09.2015 

2. Апробація розробленої методики. 22-24.09.2015 

3. Постійний контроль за утворенням малорухомих  ТМЦ, аналіз 

причин. Щомісячно 

 

4.3. Матриця відповідальності 

Таблиця 3.19 

Інструмент “Матриця відповідальності” 

E – виконавець 

R – відповідальний за результат 

C – консультант 
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1. Розробка методики планування ТМЦ з 

урахуванням сезонності та рівня ризику. E, R C, R C, R   

2. Апробація розробленої методики. E C E, C   

3.Постійний контроль за утворенням малорухомих  

ТМЦ, аналіз причин.       E 

165 



 

 

                                                                          Таблиця 3.20 

Розрахунок цільового запасу ТМЦ з урахуванням сезонності та рівня ризику 

ГЛИНА 

БЕНТОНІТОВА 
M7104001 

т 

Потреба в 

ТМЦ з 

урахуванням 

сезонності 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11420 9877 12013 12652 14624 17650 16783 14995 13739 11346 10143 9843 

Цільова 

потреба 14418 11752 14399 14992 18183 23176 22072 19894 16008 11803 10651 11004 

 

 

                 Таблиця 3.21 

Звіт "Запаси ТМЦ в днях" 

Дата звіту ТМЦ Найменування ТМЦ Код Од. вим. 

SMP 

(Поточний 

запас) 

Місячна потреба 

(Цільовий запас) 

Покриття в 

днях Точка заказу 

01.08.2015 ГЛИНА БЕНТОНІТОВА M71040000000001 т 44752 19894 70 

Покриття в 

днях< Т 

постачання 
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4.5. Протокол. 

Таблиця 3.22  

Інструмент “Протокол”  

Дата Дія Відповідальний Статус 

20.08-15.09 

1. Розробка методики планування ТМЦ з 

урахуванням сезонності та рівня ризику. Степаненко Т.О Виконано 

22-24.09 2. Апробація розробленої методики. Степаненко Т.О Виконано 

Щомісячно 

3.Контроль за утворенням малорухомих 

ТМЦ, аналіз причин. 

 Фахівці з 

планування У процесі 

 

Висновки за етапом 4: на заключному етапі аналізу було здійснено розробку та 

реалізацію поліпшуючих заходів в управлінні матеріальними ресурсами. Було 

розроблено та реалізовано проект з підвищення точності прогнозування цільових 

запасів, здійснено розрахунки цільового запасу, розроблено матрицю 

відповідальності, проект підтверджений Протоколом. 

Методика “4R” дозволила системно оцінити особливості управління одним із 

основних матеріальних ресурсів підприємства – глина бентонітова. Були 

систематизовані всі необхідні дані щодо планування та використання ресурсів, були 

спрогнозовані необхідні цільові залишки матеріального ресурсу, розроблено проект 

з реалізації удосконалень, який викладено у вигляді методичних рекомендацій для 

досліджуваного підприємства. 

На думку автора, результатом ФВА та реінжинірингу має стати 

функціональна та процесна інтеграція в управлінні матеріальними ресурсами. Під 

функціональною та процесною інтеграцією в управлінні матеріальними ресурсами 

розуміється раціональне, ефективне, найбільш економне узгодження функцій та 

процесів з метою забезпечення виробництва матеріальними ресурсами з 

найменшими витратами при високій якості всіх процесів. Під процесною 

організацією автор розуміє логічну схему матеріаловідних процесів та їх 

взаємозв’язків. Підставою для об’єднання функцій або перебудови процесів є 

найменший ефект при найвищих витратах.  

На рис. 3.14 представлене авторське бачення функціонально-процесної 

інтеграції в управлінні матеріальними ресурсами. 
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Базові функції 

 

Базові процеси Результат інтеграції 

F1 – Планування 

забезпечення матеріальними 

ресурсами 

 

P1.1 – Визначення потреби на 

основі планів виробництва  

P1.2 – Визначення норм 

споживання 

P1.3 -  Структуризація та 

систематизація потреби в 

ресурсах 

 

 

Матриця функцій та 

процесів: 

 

 

 

 

  F1   

 

P3.1  P3.2 P3.3 

  ↓   

 

P1.1  P1.2  P1.3  

  ↓   

  F2   

 

P2.1  P2.2  P3.3  

  ↓   

  F3   

  ↓   

F4 + F5 

 

P4.1  P4.2 P4.3 

 ↓  

 

P5.1  P5.2  P5.3 

 ↓  

 F1  

F2 – Організація забезпечення 

матеріальними ресурсами 

 

P2.1 – Формування запиту 

постачальникам 

P2.2 – Ведення переговорів з 

постачальниками 

P2.3 -  Формування фінального 

запиту 

 

F3 – Управління 

забезпеченням матеріальними 

ресурсами 

 

P3.1 – Управління 

компетентнісним потенціалом  

P3.2 – Удосконалення 

методичної бази 

P3.3 -  Упровадження 

інформаційних систем 

 

F4 – Оцінювання 

забезпечення матеріальними 

ресурсами 

 

P4.1 – Формування системи 

показників ефективності  

P4.2 – Оцінювання результатів 

P4.3 -  Аналіз результатів  

оцінювання та розробка 

коригуючих заходів 

 

 

F5 – Постійне удосконалення 

забезпечення матеріальними 

ресурсами 

 

P5.1 – Планування системи дій з 

удосконалення 

P5.2 – Упровадження 

поліпшуючих заходів 

P5.3 -  Постійне циклічне 

оцінювання та перспективний 

аналіз 

 

 

Рис. 3.14. Схема функціонально-процесної інтеграції в управлінні 

матеріальними ресурсами  

*Розроблено автором 

 

Альтернативою кардинальної зміни бізнес-процесів є підхід, заснований на 

безперервному удосконаленні. Головні його переваги полягають в тому, що 
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удосконалення здійснюється на основі мобілізації внутрішніх резерів без залучення 

додаткових інвестицій, а до самого процесу безпосередньо долучаються самі 

працівники підприємства. Принципи такого удосконалення процесів полягають у 

наступному: безперервність, своєчасність, надійність, оптимальність, 

пріоритетність, послідовність, моніторинг. Автором наведена логічна схема цього 

процесу на рис. 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Схема безперервного удосконалення бізнес-процесів 

 

Розглянутий підхід автором було апробовано на базі  

ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”. 

Етапність реалізації цього підходу полягає в наступному: 

1) побудова дерева KPI (показники якості, ефективності, вартості). KPI мають 

стати кількісним засобом вимірювання цілей.  

2) визначення ключових факторів покращення KPI; 

3) оптимізація процесів; 

4) системний аналіз відхилень, розробка та впровадження коригуючих дій. 

Пріоритетні цілі можна сформулювати наступним чином: 

- скорочення витрат виробництва і, як наслідок, покращення фінансового 

стану підприємства; 

- скорочення обсягу незавершеного виробництва; 

Оцінювання 

KPI 
Планування 

напрямів 

удосконалення 

KPI 
Оптимізація 

бізнес-процесів 

Аналіз та 

коригування 

відхилень 
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- скорочення тривалості виробничого циклу; 

- створення ефективної організаційної структури підприємства; 

- досягнення максимальної синергії. 

Оскільки  головною кінцевою метою в управлінні матеріальними ресурсами є 

зниження кількості та вартості ресурсів, задіяних у виробничому процесі, з 

одночасно високими виробничими, збутовими та фінансовими результатами, - тому 

вершиною дерева KPI для  ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК” обрано MP/од., нат. та 

МР/од., грн., де MP/од., нат. – кількість матеріальних ресурсів на одиницю продукції 

в натуральному вираженні, у даному випадку – 1 т. руди чи окатишів, МР/од., грн. - 

вартість матеріальних ресурсів на одиницю продукції в грошовому вираженні. 

На рис. 3.16 та 3.17 автором представлено дерева KPI для визначених двох 

показників бази аналізу ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Рис. 3.16.  Дерево KPI MP/од., нат. ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК” 

* Розроблено автором 

 

Розрахунок динаміки здійснено для фінансових показників станом на 2014-

2015 рр. (рис. 3.17). 

 

 

 

 

 

МР/од, нат. 

Вміст Mg, % Частина вторинних 

МР (Авт), % 

Обсяг страхових 

запасів, нат. од. 

Обсяг прямого споживання МР у 

виробничому процесі, нат. од. 

Ритмічність 

виробництва 

Вартість 

транспортування 

Вартість 

зберігання 
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Рис. 3.17. Дерево KPI МР/од., грн. ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК”, 

2014→2015 рр. 

* Розраховано автором за даними підприємства 

 

Вважається, що вміле застосування безперервного удосконалення дозволяє 

знижувати витрати виробництва до -5% за рахунок усунення непродуктивних 

витрат, тобто цей підхід використовують для досягнення цільової собівартості, 

зниження витрат та підвищення прибутку. Аналізуючи дерево KPI, можемо 

стверджувати, що ключовий фактор, який призводить до збільшення витрат 

матеріальних ресурсів - прямі витрати на добування руди. Пропонуємо зосередитись 

на цьому KPI та прийняти за мету зменшення рівня матеріальних витрат в 2018 р. до  

рівня, на 5 % нижче за показник 2014 р. при збільшенні обсягів виробництва до  

947 тис. т. Цільові показники зниження витрат при безперервному вдосконаленні 

встановлюються та застосовуються щомісяця. Аналіз відхилень витрат включає 

порівняння їх цільових показників із фактичними. Варто зазначити, що при 

зменшенні останніх базою вважається фактична собівартість продукції за 

попередній період, а нормою цільового зменшення затрат – відношення 

запланованої суми зменшення до їх бази. Простежується процес безперервного 

вдосконалення, якщо собівартість кожного наступного періоду буде нижчою за 

собівартість попереднього, тобто цей показник постійно покращуватиметься.  

МР/од, грн./грн 

0,36 → 0,4 

 

Прямі витрати 

на 

видобування, 

млн. грн. 

594,1 → 694 

 

Обсяг 

виробництва, 

тис. т. 

891,6 → 895,1 

 

Вартість готової продукції, 

млн. грн 

1075,2 → 1487,7 

 

Вартість МР, млн. грн. 

387,8 → 594,7 

 

Ціна, грн  

1205 → 1765 

Постійні витрати, 

млн. грн. 

 744 → 1047 

 

Вартість 

запасів, млн. 

грн 

579,9 → 752,9 
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Процеси, пов’язані з управлінням прямими витратами на гірничо-

збагачувальних комбінатах, полягають в наступному:  

- видобуток руди; 

- збагачення; 

- огрудкування та агломерація. 

Проведений аналіз дозволив визначити, що структура витрат  

ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК” полягає в наступному: 

− витрати на видобуток руди складають 26–49% (коливання частки залежить від 

кількості переділів зі збагачення, обсягів видобутку руди, коефіцієнта розкриву);  

− витрати на подрібнення руди – 2–9%;  

− витрати на збагачення – 30–53% (коливання частки залежить від обсягів 

виробництва товарного концентрату, якості руди – чим менший вміст заліза в руді, 

тим більший коефіцієнт витрат руди на виробництво 1 т концентрату);  

− витрати на огрудкування та агломерацію складають 11–37% (коливання 

частки залежить від обсягів виробництва окатишів, агломерату). 

Отже, як бачимо, найбільші резерви зі зниження витрат знаходяться в напрямі 

зниження витрат на видобуток руди та на збагачення. 

Робимо висновок, що необхідно розробити технологічне рішення щодо: 

 - вдосконалення способу видобутку корисних копалин, у якому шляхом 

введення нових технологічних операцій і параметрів досягається можливість 

видобутку супутньої нерудної корисної копалини, можливість отримання її 

монолітними блоками заданого формату; 

- підвищення ступеня усереднення руди за вмістом корисної речовини; 

- оптимізації подрібнення руди залежно від її магнітних властивостей; 

- скорочення втрат руди під час доставки з місць видобутку до збагачувальних 

фабрик; 

- скорочення втрат придатної до збагачення сировини. 

При цьому мають дотримуватись основні принципи, такі як: 

1. Концентрація на клієнтах. 
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2. Безперервні зміни (пошук шляхів покращення не припиняється після 

запровадження нововведення, при чому нова зміна процесів розробок, виробництва 

чи менеджменту реалізується як новий формальний стандарт). 

3. Відкрите визнання та обговорення проблем. 

4. Створення робочих команд для вирішення питань. 

5. Управління проектами за допомогою міжфункціональних команд. 

На рис. 3.18 автором наведено дерево KPI як орієнтир процесу безперервного 

удосконалення на 2016 – 2018 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Дерево KPI МР/од., грн. ПАТ  “Орджонікідзевський ГЗК”, 

2016→2018 рр. 

* Розраховано автором за даними підприємства 

 

Алгоритм застосування безперервного удосконалення для поетапного 

зниження витрат матеріальних ресурсів підприємства наведений автором на рис. 

3.19. Сутність запропонованого підходу полягає у поетапному зниженні обсягу 

кожного з елементів матеріальних ресурсів за пріоритетністю до певного цільового 

рівня, що є прийнятним для даного підприємства. 

 

Прямі витрати 

на 

видобування 

руди, млн. грн. 

695 → 698 

 

Обсяг 

виробництва, 

тис. т. 

895,1→ 947 

 

Вартість готової продукції, 

млн. грн 

1487,7→ 1671 

 

Вартість МР, млн. грн. 

594,7→ 568 

 

Ціна, грн  

1325 

Постійні витрати, 

млн. грн. 

1047 

 

Вартість 

запасів, млн. 

грн 

752,9 →550 

 

МР/од, грн./грн 

0,4 → 0,34 
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Рис. 3.19.  Алгоритм застосування безперервного удосконалення для 

поетапного зниження витрат матеріальних ресурсів підприємства 

* Розроблено автором 

 

У запропонованому алгоритмі в якості критерію пріоритетності пропонується 

обрати питому вагу того чи іншого елемента в загальному обсязі матеріальних 

ресурсів підприємства і спочатку взяти до уваги елемент матеріальних ресурсів з 

найбільшою питомою вагою. Розробляючи й упроваджуючи певні заходи щодо 

зниження обсягу цього елемента, підприємство поетапно буде наближувати його до 

прийнятного рівня. Після досягнення цільового рівня звертаємо увагу на наступний 

за своєю значимістю елемент матеріальних ресурсів і застосовуємо до нього 

вищезазначений підхід. Коли обсяги всіх елементів матеріальних ресурсів будуть 

знижені до прийнятного цільового рівня, тобто резерви їх економії будуть 

Матеріальний 

ресурс 1 

Матеріальний 

ресурс 4 

Матеріальний 

ресурс 3 

Матеріальний 

ресурс 2 

Оцінювання питомої ваги кожного виду матеріальних ресурсів 

Ранжування матеріальних ресурсів та визначення матеріального 

ресурсу з найбільшою питомою вагою 

Розробка заходів щодо зменщення витрат матеріального ресурсу з 

найбільшою питомою вагою 

Періодичне оцінювання економічного ефекту від проведених 

заходів 

Економічний ефект задовольняє 

цільовому рівню? 

Так Ні 

Вибір наступного за питомою вагою матеріального ресурсу та 

розробка поліпшуючих заходів 
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вичерпані, необхідно переходити до запровадження нових організаційних та 

технологічних рішень. 

Засоби впровадження безперервних покращень: 

1. Проведення бенчмаркінгу власними силами, а також із залученням 

сторонніх консалтингових компаній і профільних інститутів. 

2. Залучення до процесу постійних покращень кваліфікованих спеціалістів на 

всіх організаційних рівнях підприємства (створення виконавчих команд). 

3. Оперативна та ефективна взаємодія з іншими напрямами діяльності 

(закупівлі, планування виробництва та збуту, якість продукції та ін.). 

На рівні керівної підсистеми процеси безперервного вдосконалення мають 

бути включені до функціональних обов’язків, на рівні працівників – можуть 

створюватись ініціативні групи або подаватись персональні пропозиції щодо 

поліпшення. 

Очікуваним результатом реалізації безперервних операційних покращень є: 

- удосконалення виробництва і раціональне використання ресурсів; 

- підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва; 

- виявлення та усунення причин, що стримують зростання виробництва; 

- використання запозиченого від інших підприємств передового досвіду та 

організаційно-технічних розробок; 

- удосконалювання технологій; 

- ефективний підбір складу матеріальних ресурсів; 

- підвищення конкурентоспроможності підприємства; 

- адаптація підприємства до зовнішніх умов та до вимог ринку; 

- створення стійкої культури “ощадливості” у працівників компанії. 

На рис. 3.20 представлене авторське бачення схеми управління матеріальними 

ресурсами ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК” на засадах постійного удосконалення 

процесів. 
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Базові функції 

 

Базові процеси Результат інтеграції 

F1 – 

Планування 

забезпечення 

матеріальними 

ресурсами 

 

P1.1 – Визначення 

потреби на основі планів 

виробництва  

P1.2 – Визначення норм 

споживання 

P1.3 -  Структуризація та 

систематизація потреби в 

ресурсах 

 

Матриця функцій та процесів: 

 

 

 

 

  F1   

 

P3.1  P3.2 P3.3 

  ↓   

 

P1.1  P1.2  P1.3  

  ↓   

  F2   

 

P2.1  P2.2  P3.3  

  ↓   

  F3   

  ↓   

F4 + F5 

 

P4.1  P4.2 P4.3 

 ↓  

 

P5.1  P5.2  P5.3 

 ↓  

 F1  

F2 – 

Організація 

забезпечення 

матеріальними 

ресурсами 

 

P2.1 – Формування 

запиту постачальникам 

P2.2 – Ведення 

переговорів з 

постачальниками 

P2.3 -  Формування 

фінального запиту 

F3 – Управління 

забезпеченням 

матеріальними 

ресурсами 

 

P3.1 – Управління 

компетентнісним 

потенціалом  

P3.2 – Удосконалення 

методичної бази 

P3.3 -  Впровадження 

інформаційних систем 

F4 – 

Оцінювання 

забезпечення 

матеріальними 

ресурсами 

 

P4.1 – Формування 

системи показників 

ефективності  

P4.2 – Оцінювання 

результатів 

P4.3 -  Аналіз результатів  

оцінювання та розробка 

коригуючих заходів 

F5 – Постійне 

удосконалення 

забезпечення 

матеріальними 

ресурсами 

 

P5.1 – Планування 

системи дій з 

удосконалення 

P5.2 – Впровадження 

поліпшуючих заходів 

P5.3 -  Постійне циклічне 

оцінювання та 

перспективний аналіз 

Рис. 3.20. Оптимізована схема управління матеріальними ресурсами ПАТ 

“Орджонікідзевський ГЗК” на засадах безперервного удосконалення процесів 

*Розроблено автором 

 

Таким чином, стосовно поліпшення показників роботи підприємства 

концепція безперервного удосконалення є філософією усередині самого 

підприємства, коли поліпшення досягаються постійними невеликими кроками, але 

Встановлення KPI 

Оцінювання KPI 

Оптимізація 

процесів 

Поступове 

удосконалення 
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сумарний результат від цих поліпшень є досить вагомим. Цей підхід надає 

підприємству значну конкурентну перевагу, яка полягає в досягненні більш 

низького, ніж у конкурентів, рівня собівартості й можливості змінювати цінову 

політику для збільшення сектору ринку. 

Порівнюючи два застосованих підходи до управління матеріальними 

ресурсами можемо відзначити їх кардинальні відмінності:  

1) безперервне удосконалення орієнтується на існючі бізнес-процеси, 

реіжиніринг – на нове конструюваня та розвиток бізнес-процесів; 

2) безперервне удосконалення характеризується послідовною та постійною 

оптимізацією в рамках існуючої організаційної структури, у той час як для 

реінжинірингу більш актуальним є інноваційний підхід з перебудовою та 

кардинальною зміною організаційної структури; 

3) під час безперервного удоконалення до уваги беруться всі показники та 

критерії ефективності, зміни відбуваються досить контрольовано, в той час як 

реінжиніринг передбачає фаворитизацію критеріїв ефективності та бізнес-процесів, 

тому перехід може бути досить нестабільним; 

4) важливою умовою впровадження безперервного удосконалення є 

врахування думки та ідей безпосередніх виконавців процесів (експертів), тобто 

зміни відбуваються “знизу-вверх”,  тому цей творчий процес є безперервним. 

Загальний механізм інтегрованого управління матеріальними ресурсами 

містить в собі такі елементи: 

- функціональний блок; 

 - організаційно-забезпечуючий блок; 

- цільову функцію. 

Запропонована автором структура механізму інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами наведена на рис. 3.21. 

Цільова функція визначає мету механізму, яка полягає в забезпеченні 

ефективності управління матеріальними ресурсами, та визначає завдання 

(координування елементів, оптимізація структури, мінімізація витрат коштів та часу, 

забезпечення виробничої та економічної стійкості). 
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Функціональна підсистема, власне, наповнена функціями, пов’язаними з 

управлінням матеріальними ресурсами (цикл Планування-Організація-Управління-

Оцінювання-Постійне удосконалення). 

Забезпечуюча підсистема має допоміжний характер, здійснює консультативну, 

інформаційну, методичну, аналітичну, технічну підтримку в управлінні 

матеріальними ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Структура механізму інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами 

*Розроблено автором 

 

Механізм інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами 

Цільова підсистема: 

 

1) Мета: забезпечення ефективності в управлінні матеріальними ресурсами 

2) Завдання:  

- підвищення координації всіх елементів; 

- побудова оптимальної структури функцій та процесів; 

- зниження витрат часу на виконання функцій; 

- зниження фінансових витрат на забезпечення виробництва матеріальними 

ресурсами; 

- підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів; 

- забезпечення стійкості до впливу негативних чинників зовнішнього середовища. 

 
 

Функціональна підсистема: 

 

F1 – Планування забезпечення 

матеріальними ресурсами 

 

F2 – Організація забезпечення 

матеріальними ресурсами 

 

F3 – Управління забезпеченням 

матеріальними ресурсами 

 

F4 – Оцінювання забезпечення 

матеріальними ресурсами 

 

F5 – Постійне удосконалення 

забезпечення матеріальними 

ресурсами 

 

Організаційно-забезпечуюча 

підсистема: 

 

- підсистема контролінгу (на засадах 

крос-функційності); 

 

- інформаційні системи (максимальна 

автоматизація розрахунків); 

 

- методики планування потреби в 

матеріальних ресурсах (максимізація 

точності та гнучкості планування); 

 

- технології управління персоналом 

(технології оцінювання компетенцій, 

методики навчання персоналу, плани 

кар’єрного розвитку); 
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Таким чином, на даному етапі було здійснено аналіз функцій та процесів в 

управлінні матеріальними ресурсами підприємства. Методичною основою 

удосконалення функціонально-процесної структури підсистеми управління 

матеріальними ресурсами автором визначено реструктуризацію. Реструктуризація 

підсистеми управління матеріальними ресурсами є першим глобальним етапом, 

який може проводитись за допомогою реінжинірингу або безперервного 

удосконалення процесів. Наступний етап - удосконалення механізмів планування та 

контролю обсягів матеріальних ресурсів. 

 

 

3.2. Методичні засоби забезпечення функціонування підсистеми 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами 

 

Упровадження інтегрованого управління матеріальними ресурсами дозволяє 

вирішити ряд проблем, які можуть виникати під час незалежного використання 

декількох стандартів менеджменту: дублювання процесів, функцій; відсутність 

цілісного сприйняття системи менеджменту; неефективність планування та 

контролю; трудоємність виконання функцій; витратоємність функцій. 

Передумовами до інтеграції різноманітних сфер і функцій в процесі управління 

матеріальними ресурсами стають: нове розуміння ринку і пошук нових 

можливостей до збільшення прибутку, синергічний ефект від техніко-технологічної, 

методичної та економічної інтеграції, зростання обсягів інформації та необхідність 

раціоналізації систем підтримки прийняття рішень.  

Задача формування підсистеми інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами ГЗК полягає в розробці організаційно-економічного механізму 

підсистеми, яка забезпечить ефективне використання матеріальних ресурсів. 

Актуальним завданням в процесі управління матеріальними ресурсами 

гірничо-збагачувальних комбінатів є розробка та застосування моделей планування 

потреби в матеріальних ресурсах, які дозволять найефективнішим способом 

організувати забезпечення виробничого процесу необхідними ресурсами з 
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найменшими витратами та ризиками. 

При розробці та впровадженні методичного забезпечення планування потреби 

в матеріальних ресурсах було реалізовано ряд послідовних етапів (на базі матеріалів 

управлінського обліку ВАТ “Полтавський ГЗК”): 

1. Проаналізовано асортимент матеріальних ресурсів, здійснено їх 

систематизацію. 

2. Визначено характер, умови та функцію руху матеріальних ресурсів. 

3. Обрано тип математичних моделей планування потреби в матеріальних 

ресурсах в залежності від типу ресурсів, завдань планування та характеру чинників. 

4. Розроблено модель планування потреби в матеріальних ресурсах з 

деталізацією особливостей розрахунку поточного та страхового запасу. 

5. Розроблено методику контролю цільових залишків на кінець періоду. 

6. Реалізовано моделі в рамках прийнятої стратегії управління запасами. 

На першому етапі проведемо класифікацію матеріальних ресурсів  

ВАТ “Полтавський ГЗК”, використавши авторську методику класифікації 

матеріальних ресурсів (рис. 3.22).  

Згідно з класифікацією “за функціональним призначенням” проблемним 

полем є категорія ресурсів “1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва”. Далі, за 

“видовою характеристикою” управлінського впливу потребують такі види ресурсів 

як “3.1. Основні та допоміжні матеріали (молольні тіла, підгрупа М70) та “3.3. 

Паливо та енергія (паливо-мастильні матеріали, група U)”. За критерієм  “вартість та 

значущість у виробничому процесі” удосконалюючих заходів потребує група 

“Матеріальні ресурси групи А – з найбільшою вартістю у виробничому циклі (3.1 та 

3.3)”.  

У результаті поетапної класифікації було обрано 2 групи матеріальних 

ресурсів, для яких буде здійснено апробацію математичних моделей: молольні тіла 

та паливо-мастильні матеріали. Саме ці групи ресурсів потребують управлінського 

впливу, враховуючи їх постійне застосування у виробничому процесі та 

необхідність підвищення точності їх планування з урахуванням динаміки цілого 
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ряду факторів. Увагу паливо-мастильним матеріалам приділено в рамках загального 

завдання побудови системи ефективного енергоспоживання [86].  

 

Рис. 3.22. Поетапна класифікація матеріальних ресурсів ВАТ “Полтавський 

ГЗК”  

*Розроблено автором 

 

1. Здійснення 

класифікації за 

функціональним 

призначенням 

2. Окреслення 

проблемного поля за 

функціональною 

характеристикою 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва 

1.2. Допоміжні матеріали, які забезпечують основне 

виробництво 

1.3. Призначені для обслуговування або ремонту 

обладнання 

1.4.Для інших цілей 

 

 

Групи матеріальних ресурсів, які потребують 

управлінського впливу: 

1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва  

3. Здійснення 

класифікації за видовою 

характеристикою 

3.1. Основні та допоміжні матеріали 

3.2. Напівфабрикати і комплектуючі вироби 

3.3. Паливо та енергія 

3.4. Тара і тарні матеріали 

3.5. Запасні частини 

3.6. Інші матеріали 

5.Здійснення 

класифікації за вартістю 

та значущістю у 

виробничому процесі 

 

4.1. Матеріальні ресурси групи А – з найбільшою вартістю 

у виробничому циклі (3.1 та 3.3) 

 

 

4. Окреслення 

проблемного поля за 

видовою 

характеристикою 

Види матеріальних ресурсів конкретної функції, які 

потребують управлінського впливу 

Функція - 1.1. Прямо пов’язані з процесом виробництва, 

види - 3.1.Основні та допоміжні матеріали (молольні тіла, 

підгрупа М70) та 3.3. Паливо та енергія (паливо-мастильні 

матеріали, група U) 

6. Розробка проекту з 

удосконалення 

управління 

матеріальними 

ресурсами 

Алгоритм дій з управління процесом для досягнення його 

цілей: 

5.1. Планування – розробка проекту з удосконалення 

планування потреби в матеріальних ресурсах. 

5.2. Виконання – розробка математичних моделей. 

5.3. Перевірка – апробація моделей, аналіз отриманих KPI, 

встановлення причин відхилень. 

5.4. Вплив – розробка політики з планування потреби в 

матеріальних ресурсах за оновленою методикою та її 

реалізація. 
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Загальну задачу розробки динамічної моделі планування потреби в 

матеріальних ресурсах (рис. 3.23) визначимо як мінімізацію фактичного інтервалу 

між точками надлишку та точками дефіциту в кожен часовий момент: 

                                                   Diff (t) → 0                                                          (3.2) 

Для контролю реалізації цієї мети в подальших розрахунках введемо показник 

IB (Inventory Balance). 
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Рис. 3.23. Задача моделювання динаміки потреби в матеріальних ресурсах 

*Розроблено автором 

 

Під час розробки методичного інструментарію функціонування підсистеми 

інтегрованого управління матеріальними ресурсами особливу увагу було відведено 

визначенню потреби в матеріальних ресурсах з урахуванням динаміки внутрішніх та 

зовнішніх умов. У процесі моделювання параметрів матеріальних ресурсів 

підприємства існує об’єктивна необхідність аналізувати складові параметри та 

фактори у динаміці. Сукупність усіх параметрів, які впливають на результуючу 

функцію, складається з детермінованих та стохастичних компонент. Аналізуючи їх 

динаміку, можна управляти їх структурою та обсягом з більш високою 

ефективністю. При цьому, як зазначає Піддубна О.О. [117; c. 6] “часовий інтервал 

має бути достатньо великим, щоб відповідати тим питанням управління, які 

вирішуються”. Моделювання параметрів управління матеріальними ресурсами 

передбачає створення динамічної імітаційної моделі, яка враховує поведінку агентів, 

їх вимоги та цілі. Модель обсягу матеріальних ресурсів має враховувати дію різних 
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факторів у різні моменти господарського циклу, задавати послідовність операцій 

виробничого характеру, обсяг виробничих ресурсів, потреби ринку кінцевого 

споживача.  

Структурно підсистема управління матеріальними ресурсами складається з 

окремих ланок (блоків): цілепокладання; формування програми управління; збору 

інформації та контролю за виконанням прийнятих рішень.  Рух інформації йде по 

замкненому колу (контуру): від об'єкта управління до блоку збору інформації та 

контролю, далі - у керуючу систему, а від неї - назад до об'єкта 

управління. Управління розглядається не як сума процесів перетворення інформації 

в кожній ланці системи, а як єдиний круговий процес (рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24. Взаємозв’язок потоків матеріальних та інформаційних ресурсів 

в рамках “ланцюга цінностей” 

* Розроблено автором 

 

Потреба в ресурсах визначається наступним чином: 
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,                         (3.3)    

 де DMP – потреба в матеріальних ресурсах; SMP – запаси матеріальних 

ресурсів; SS – запаси готової продукції; DP – попит на готову продукцію; NMP – 

норма матеріальних ресурсів на одиницю продукції, i … n – кількість видів ресурсів. 
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Вплив агентів на планування потреби в матеріальних ресурсах реалізується у 

наступних параметрах: 

1) АPL (АгентПланування (Planning)) – коефіцієнт динаміки продажів 

(перепродажі/недопродажі);  

2) AS (АгентПостачання (Supply)) – коефіцієнт збільшення/зменшення запасів 

залежно від виробничих потужностей постачальника;  

3) AT (АгентТранспортування (Transport)) – коефіцієнт 

збільшення/зменшення запасів залежно від обмежень транспортної логістики;  

4) ASV (АгентЗберігання (Saving)) – коефіцієнт збільшення/зменшення запасів 

залежно від обмежень складської логістики;  

5) АP (АгентВиробництво (Production)) – коефіцієнт збльшення/зменшення 

норми споживання матеріальних ресурсів у виробництві;  

6) AO (АгентЗамовлення (Order)) – коефіцієнт збільшення/зменшення запасів 

залежно від партії та періодичності постачання. 

 Для врахування поведінки агентів під час розрахунку потреби в матеріальних 

ресурсах автор пропонує наступну мультиагентну модель: 

            











n
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SMPi)AOtASVtATtAStAPiNMPi)SS jDPj(APLt
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1j
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n

1i
DMPi

n
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,     (3.4) 

де DMPі– потреба в матеріальних ресурсах; SMP – запаси матеріальних ресурсів. 

 

Математичне моделювання економічних процесів є важливим інструментом 

наукових досліджень. Переходячи до побудови динамічної моделі, зазначимо, що 

серед принципів динамічності в управлінні матеріальними ресурсами дослідники 

[150; c. 204] розрізняють наступні: динамічний ланцюг спрямований на вивчення 

запитів кінцевого споживача; наявність єдиної мети; мережа розглядається як 

система бізнес-процесів; наявність віртуального ланцюга взаємодії. 

Побудову динамічних моделей в умовах неповноти або змінюваності 

інформації розглядаємо як передумову адаптації системи до нових умов з метою 

підвищення її економічної ефективності. Дослідники виділяють різні управлінські 

техніки та технології [189]: інструменти лінійного програмування; ймовірнісні 
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технології; cітьові технології; нелінійні технології. Процес та етапність розробки 

моделі представлені на рис. 3.25. 

 

 

Рис. 3.25. Блок-схема процесу моделювання динаміки параметрів  

підприємства 

* Розроблено автором 

 

У роботі Хазанової Л.Е. [206; с. 16] визначені основні характеристики моделей 

управління запасами: попит (детермінований та випадковий), розмір замовлення, 

точка замовлення (розмір запасу, за якого робиться замовлення), час постачання, 

вартість матеріальних ресурсів, витрати на постачання (витрати на 

транспортування, мито, податки), вартість зберігання (витрати на утримання 

складів, енергоресурси, збитки під час зберігання), штраф за дефіцит (збитки, 

пов’язані з відсутністю ресурсів), номенклатура запасів, структура складської 

системи.  

У більшості літературних джерел планування розглядається як “ключ до 

успіху” [206;c.36]. Серед головних принципів планування потреби в матеріальних 

ресурсах, які покладено у створювану модель, визначимо наступні: 

1) структуризація видів запасів; 
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2) динамічний факторний аналіз; 

3) підтримання страхового запасу та періодичний перегляд нормативних 

страхових запасів в залежності від зміни умов, сезону тощо; 

 4) сценарний ризик-менеджмент; 

5) встановлення цільової величини запасів, управління надлишком та 

дефіцитом матеріальних ресурсів. 

 Використовуючи інструментарій диференційних рівнянь, перетворюємо 

модель (3.4) у динамічну: 

  

                                                

dDMP
= f(t,DP,SS,NMP,SMP)

dt                                                (3.5) 

 

Згідно з аксіомою Д.Б. Кларка: за інших рівних умов гранична продуктивність 

і-го фактора спадає зі збільшенням кількості використовуваного у виробництві 

фактора [74; c. 12]. Використовуючи дану аксіому, робимо зворотні висновки: кожна 

додаткова одиниця продукції має призводити до зменшення споживання 

матеріальних ресурсів. Звідси випливає, що функція DMP має наступні 

характеристики: невід’ємна, монотонно зростаюча, ввігнута. 

Далі, деталізуємо параметри даної моделі: 

 

                                                   

dDMP dDP dSS dSMP
=( - )*NMP-

dt dt dt dt                                        (3.6) 

 

Представлена динамічна модель є адаптивною, оскільки надає можливість 

виявляти зв’язки між різними параметрами та визначати їх вплив у різні моменти 

часу. За своїм змістом функція визначена тільки при DP>0, NMP>0, SMР>0. Похідна 

df
0

dt


показує, до якого збільшення споживання матеріальних ресурсів (так звані, 

граничні витрати) призводить кожна додаткова одиниця попиту.   

Розв’язання даної моделі: 
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dDP dSS dSMP
dDMP=(( - )*NMP- )*dt

dt dt dt                                          (3.7) 

 

З урахуванням дії різного роду факторів у певний момент часу (t), модель 

матиме наступний вигляд: 

 

               dt)
dt

dSMP
AOtASVtATtAStAPtNMP)

dt

dSS

dt

dDP
(APLt((dDMP            (3.8)   

 

Ця модель визначає залежність параметру (зміна) DMP від зміни параметру 

“час” та ряду зв’язаних параметрів: DP, SS, SMP. Встановлення характеру такого 

зв’язку є важливим, оскільки, базуючись на динаміці за минулий період та 

використовуючи дану модель, можна прогнозувати зміну DMP у різні моменти часу. 

Використовуючи дані ВАТ “Полтавський ГЗК” було здійснено апробацію цієї 

моделі. Графічна інтерпретація результатів наведена на рис. 3.26. 
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Рис. 3.26. Графічна інтерпретація залежності динаміки зміни параметру 

DMP матеріального ресурсу “Молольні тіла” ВАТ “Полтавський ГЗК” від 

параметру dt (зміна в часі) 

*Побудовано автором за матеріалами підприємства 

 

Як зазначає Смолін І.В. [135; c. 35] “формування перспективних планів 

здійснюється при ретельному стратегічному аналізі зовнішнього середовища”. При 
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цьому питання забезпечення стратегічного вибору підприємства є ще недостатньо 

дослідженим [53; c. 39]. Тому в рамках стадії діагностики було визначено, 

систематизовано та здійснено оцінювання впливу Агентів (факторів) на динаміку 

потреби в матеріальних ресурсах (табл. 3.23). Необхідність дослідження 

зовнішнього середовища як фактора ефективного управління бізнес-процесами 

визначено міжнародним стандартом менеджменту якості ISO 9001:2000 [139]. 

Таблиця 3.23 

Систематизація факторів впливу на динаміку потреби в матеріальних ресурсах 

ВАТ “Полтавський ГЗК” 

Фактор/Період (tn)* t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

АPL (АгентПланування (Planning)) – динаміка 

продажів (перепродажі/недопродажі) -0,27 -0,29 -0,29 -0,28 -0,28 -0,27 -0,23 -0,23 

AS (АгентПостачання (Supply)) –

збільшення/зменшення запасів  залежно від 

виробничих потужностей постачальника 1 1 1 1 1 1 1 1 

AT (АгентТранспортування (Transport)) –

збільшення/зменшення запасів залежно від 

обмежень транспортної логістики  1 1 1 1 1 1 1 1 

ASV (АгентЗберігання (Saving)) –

збільшення/зменшення запасів залежно від 

обмежень складської логістики 1 1 1 1 1 1 1 1 

АP (АгентВиробництво (Production)) –

збільшення/зменшення норми споживання 

матеріальних ресурсів у виробництві 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

AO (АгентЗамовлення (Order)) – 

збільшення/зменшення запасів залежно від партії 

та періодичності постачання 1 1 1 1 1 1 1 1 

*t – проміжки часу 

 

Результатом даного етапу є сукупність  початкових даних для моделювання у 

вигляді динамічних рядів. Результати аналізу динаміки ендогенних та екзогенних 

факторів використовуються для вирішення прикладних задач щодо прийняття 

рішення на оперативному та стратегічному рівні при плануванні потреби в 

матеріальних ресурсах. Далі потрібно систематизувати вихідні дані для розрахунку 

(таблиця 3.24). Розрахунок проводиться з використанням мультиагентної моделі в 

табл. 3.25 Інструменту. 

188 



 

 

 

Таблиця 3.24 

Вихідні дані для розрахунку потреби в матеріальних ресурсах ВАТ “Полтавський ГЗК” 
Запаси матеріальних ресурсів на початок періоду, 

SMP  Місяць 

ТМЦ Найменування ТМЦ Код 

Од. 

вим. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ 3-Я 

ГРУПА D=100мм  M70010000022003 т 722,80 658,32 911,04 899,50 659,25 655,69 784,19 678,68 533,55 494,42 502,48 495,78 

ПАЛИВО U02 тис.л 5145,32 4537,80 4951,36 4826,45 5018,01 4965,94 5509,17 5473,57 4921,23 4524,56 4008,37 3761,68 

                                                                                                 Потреба в готовій продукції, DP 

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ 3-Я 

ГРУПА D=100мм  M70010000022003 т 987,98 922,80 1206,06 1210,77 875,66 890,03 1104,75 967,81 854,67 892,75 1009,24 1077,50 

ПАЛИВО U02 тис.л 1014,66 912,91 992,46 958,36 994,53 969,91 1028,36 1014,35 1025,82 1043,81 1013,87 1030,94 

                                                                                      Норма споживання, NMP 

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ 3-Я 

ГРУПА D=100мм  M70010000022003 т 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

ПАЛИВО U02 тис.л 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 

 

Таблиця 3.25 

Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах на основі мультиагентної динамічної моделі ВАТ 

“Полтавський ГЗК” 

ТМЦ Найменування ТМЦ Код 

Од. 

вим. 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ 3-Я 

ГРУПА D=100мм  M70010000022003 т 576,05 -195,39 33,51 -209,94 -391,49 -135,29 24,81 -183,71 7,17 182,86 315,47 362,19 

ПАЛИВО U02 тис.л 6335,66 442,26 1559,02 991,66 1352,44 1096,77 1817,74 1230,67 3342,22 4049,13 4188,53 4851,37 
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У рамках запропонованої методики розрахунку цільової потреби в 

матеріальних ресурсах автором виділено блок визначення поточної потреби та блок 

розрахунку страхового запасу. Під час визначення поточної потреби враховано 

сезонність виробництва та споживання матеріальних ресурсів. У процесі 

господарської діяльності підприємство стикається з циклічними коливаннями. Ці 

коливання є більш чи менш сталими внутрішньорічними коливаннями в ряді 

динаміки, що обумовлені специфічними умовами виробництва і споживання.  

Для аналізу динамічних рядів споживання матеріальних ресурсів використано 

ряд інструментів. 

Базу плану та факту споживання матеріальних ресурсів за 2011-2014 рр. 

наведено у Додатку Л. Розрахунок представлено в  табл. 3.27 - 3.28. 

За динамічними рядами визначено індекс сезонності:  

                                             
K

k

1i
DMPi

DMP avi


 ,                                                        (3.9) 

                                                                  

DMPiav
I=

DMPav ,                                                                (3.10) 

 

де DMP – фактичне споживання матеріальних ресурсів; К – кількість років; 

DMPav– середнє значення за весь період. 

 

Другим блоком розрахунку цільової потреби в матеріальних ресурсах є 

планування страхових запасів (DMPss). Розмір виробничих запасів на підприємстві 

значно вище щоденної виробничої потреби. Це пов’язане з необхідністю мінімізації 

ризиків зупинки виробництва внаслідок недопостачання сировини і матеріалів. З 

цією метою формується страховий запас. Страховий запас призначений для 

забезпечення виробництва при повному використанні поточного запасу і можливих 

порушеннях в періодичності надходження матеріалів на підприємство через 

несвоєчасності відправки матеріалів, затримки при транспортуванні, інші 

непередбачені причини. 
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Таблиця 3.26 

Розрахунок індексу сезонності 

ТМЦ 

Найменування Код 

Од. 

вим. 

Місяць 

Середня місячна 

потреба за 

попередні роки 

(DMPіav) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4384,98 3867,88 4611,85 4161,15 4287,85 4192,88 4285,89 4099,63 4263,10 4305,98 4261,80 4379,03 

МОЛОЛЬНІ 

ТІЛА M70 т 

Середня місячна 

потреба (DMPav) 4258,50 

Індекс сезонності 103,0% 90,8% 108,3% 97,7% 100,7% 98,5% 100,6% 96,3% 100,1% 101,1% 100,1% 102,8% 

ПАЛИВО U02 тис.л 

Середня місячна 

потреба за 

попередні роки 

(DMPіav) 6521,08 5867,15 6378,40 6159,23 6391,68 6233,48 6609,08 6519,03 6592,80 6708,40 6516,00 6625,68 

Середня місячна 

потреба (DMPav) 6426,83 

Індекс сезонності 101,5% 91,3% 99,2% 95,8% 99,5% 97,0% 102,8% 101,4% 102,6% 104,4% 101,4% 103,1% 
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    Таблиця 3.27 

Прогноз потреби в ТМЦ на наступний рік з урахуванням індексу сезонності 

ТМЦ 

Найменування 

ТМЦ 

Код 

Од. 

вим. 

Місяць 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОЛОЛЬНІ 

ТІЛА M70 т 

База для 

розрахунку 

потреби 

(останній 

період) 4599,4 4345,4 4612,4 4917,2 4337,8 4497,6 4762,6 5056,6 4786,4 5174,7 4984 4151,3 

Потреба в 

ТМЦ з 

урахуванням 

сезонності 4691,49 4473,52 5521,42 5019,86 5200,64 4996,79 4967,26 4689,45 4319,59 3883,59 3475,86 3307,77 

Цільова 

потреба з 

урахуванням 

ризику та 

сезонності 10392,66 10416,87 12736,45 11057,87 10880,89 10286,94 9727,30 8989,95 7269,88 5806,12 4728,52 4166,69 

ПАЛИВО U02 тис.л. 

База для 

розрахунку 

потреби 

(останній 

період) 7509,6 6803,1 7304,3 7008,7 7315,5 6731,6 7164,1 6794 7068,8 6799,5 6796,3 6455,5 

Потреба в 

ТМЦ з 

урахуванням 

сезонності 5145,32 4537,80 4951,36 4826,45 5018,01 4965,94 5509,17 5473,57 4921,23 4524,56 4008,37 3761,68 

Цільова 

потреба з 

урахуванням 

ризику та 

сезонності 5201,76 4790,28 5242,75 5382,26 5804,40 5831,58 6379,96 6422,05 6266,48 6124,74 5675,92 5521,70 
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Автором запропоновано поліпшену методику розрахунку страхового запасу 

матеріальних ресурсів з використанням сценарного ризик-менеджменту. Під 

сценарним ризик-менеджментом автор розуміє здійснення аналітичних розрахунків 

та прогнозування в декількох варіантах, в залежності від параметрів самої системи 

чи умов зовнішнього середовища.  

 Здебільшого, управління економічним ризиком розглядається як окрема 

функція [113;с. 5] – планування, організація, контролювання дій, спрямована на 

уникнення чи обмеження негативних наслідків. Запропонована методика дозволяє 

мінімізувати іммобілізацію коштів та знизити витрати на складське господарство. З 

усього переліку методів оцінювання ризику [128; с. 66]: статистичні, доцільності 

витрат, аналітичний, експертний, аналогів – автором обрано статистичний як 

найбільш надійний. Для визначення страхового запасу автором запропоновано 

використання К ризику, як додаткової інформації для прийняття рішення.  

                                                            

a b
+

n mKr=
n+m

K ,                                                         (3.11) 

де  a – cумарне відхилення фактичного споживання матеріальних ресурсів 

нижче запланованого,  b - cумарне відхилення фактичного споживання матеріальних 

ресурсів вище запланованого, n - кількість xi<x plan, m - кількість xi>x plan, К – 

кількість років. 

 

Рівень страхового запасу, який забезпечить покриття відхилень у виробництві, 

визначаємо наступним чином (за аналогією правила 3 σ в законі нормального 

розподілу): 

 

                                           DMPss_prod= 3 * K ризику                                                          (3.12) 

 

Середньодобова потреба у страховому запасі матеріальних ресурсів: 

                                                  

         

DMP
DSSav=

Nd ,                                                                (3.13) 

де Nd – кількість днів у прогнозному періоді. 
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Для контролю рівня страхових запасів (DMPss) автор пропонує визначати 

рівень необхідного запасу для покриття попиту протягом конкретного періоду часу 

в тижнях або місяцях. Так, страховий запас у днях визначаємо як:                      

                          

                                                   

DMPprod
DSSprod=

DSSav  ,                                                      (3.14) 

де DSSprod – кількість днів виробництва, яка покривається страховим запасом 

матеріальних ресурсів; DМРprod – виробнича потреба в матеріальних ресурсах. 

 

 Далі, якщо DSS < Т постачання, відбувається збільшення DSS_prod на 

визначену різницю в днях. 

 Фінальний розмір DMPss: 

  

                                           DMPss = DSS_prod+(T- DSS_prod)* DSSсер                                     (3.15) 

 

Розрахунок фінальної потреби в ресурсах з урахуванням динаміки рядів та 

рівня ризику (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Визначення рівня цільового запасу 

ТМЦ 

Найменування 

ТМЦ 

Код 

Середнє 

споживання Од. вим. 

Серед-

ньоквад-

ратичне 

відхи-

лення 

Коеф. 

варіації 

Потреба в 

ТМЦ з 

урахуванням 

сезонності Kризику 

Цільовий запас з 

урахуванням 

сезонності та 

ризику 

МОЛОЛЬНІ 

ТІЛА M70 4685,45 т 261,47 5,58% 4689,45 0,96 9183,27 

ПАЛИВО U02 6979,25 тис.л 249,25 3,57% 5473,57 -0,16 6338,73 

 

Цільовий запас визначаємо, використовуючи закон нормального розподілу та 

правило “трьох сигм”, з корегуючим доповненням: замість середнього споживання 

матеріальних ресурсів, в формулі використаємо рівень споживання матеріальних 

ресурсів з урахуванням сезонності для рівня ймовірності 99,7% та коефіцієнт ризику 

як ймовірність настання події: 

                                 DMPssIDMP 1tTargDMPt                                              (3.16) 
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Цільові запаси необхідні для реалізації двох завдань: більш точного 

планування потреби в ресурсах та контролю за їх рівнем. У якості параметрів для 

контролю запасів матеріальних ресурсів автором запропоновано використовувати 

показник – IB (Inventory Balance - Баланс Запасів), розрахований за формулою: 

                                    
,0IB

n

1i

m

1j

)SMP jTargDMP j(M)TargDMPiSMPi(NIB











             (3.17)  

 

де SMP - запас матеріальних ресурсів; TargDMP – цільовий запас 

матеріальних ресурсів; N – кількість запасів, за якими перевищено цільовий запас; 

M - кількість запасів, за якими поточний запас нижче цільового; IBнат - Inventory 

Balance в натуральних одиницях. 

 

Цей показник може бути визначений у грошовому та натуральному 

вимірюванні. Показник Inventory Balance складається з двох компонет – N та M: 

 показник  N  - означає перевищення поточних запасів матеріальних ресурсів 

над страховими, що веде до надмірного інвестування в оборотні кошти 

підприємства, знижує його мобільність та ліквідність;  

 показник M означає ризики зниження запасів нижче страхового рівня, що 

може призвести до збоїв у виробничому процесі;  

 цільове значення показника IB (як суми компонент N та M) повинне бути 

мінімальним, спрямованим до 0;  

 доцільним є встановлення цього показника в кількісному та грошовому вимірі 

(показники Сn – профіцит та Сm - дефіцит) в якості цільового показника з 

особистою відповідальністю фахівцям, відповідальним за планування та постачання 

матеріальних ресурсів. У такому випадку запропонований показник виконуватиме 

не лише контрольну, а й мотивуючу функцію. 

Інструмент для розрахунку представлений  в табл. 3.29. 

Розрахунки показали, що на ВАТ “Полтавський ГЗК” за рівнем запасів 

молольних тіл не дотримується цільова потреба у загальному розмірі 24986 тис. 

грн., за паливом – на 232185 тис. грн. 
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Таблиця 3.29 

Інструмент “Розрахунок показника Inventory Balance ” 

Дата звіту Група ТМЦ  ТМЦ Найменування ТМЦ Код 

Од. 

вим. TargDMP  SMP  

Δ1, нат. од. 

(перевищення 
цільового 

запасу над 

поточним) 

Δ2, нат. од. 
(перевищення 

поточного запасу 

над цільовим) 

Ціна (Pi), 

тис. грн 

Вартість 

профіциту 

(Cn), тис. грн 

Вартість 

дефіциту (Cm), 

тис. грн 

01.08.2015 

M70 

(Молольні 

тіла) 

СТРИЖНІ ДО МЛИНІВ 
D=100мм L=5400мм 

M70030000022001 т 811,64 894,62 0 82,98 9, 97 827,41 0 

01.08.2015   
ЕЛІПСОЇД ЭЧ-40 ТУ У 
28.7-31103705-003:20 

M70020000022002 т 154,37 0 154,37 0    

01.08.2015   

ЕЛІПСОЇД З 

ВИБІЛЕНОГО ЧАВУНУ 
ЭЧ-27 ТУ У  

M70020000022001 т 1 858,67 1 355,8 502,86 0 10, 30 0,00 5184,04 

01.08.2015   

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ D=40мм 

ДСТУ 3499-9 

M70010000022004 т 31,86 78,39 0 46,53 12, 93 601,94 0 

01.08.2015   

КУЛІ СТАЛЕВІ 

МОЛОЛЬНІ 3-Я ГРУПА 

D=100мм  

M70010000022003 т 855,17 930,61 0 75,44 13 ,15 992,50 0 

01.08.2015   

КУЛІ СТАЛЕВІ 
МОЛОЛЬНІ 3-Я ГРУПА 

D=120мм  

M70010000022002 т 501,57 0 501,57 0    

01.08.2015   
КУЛІ ЧАВУННІ 
D=60мм 

M70010000011000 т 794,98 1 005,9 0 210,98 10, 30 2174,86 0 

01.08.2015   

КУЛІ ЧАВУННІ 

D=20мм VR-G11 
M70010000000027 т 731,43 882 0 150,56 33 ,95 5112,6 0 

01.08.2015   

КУЛІ СТАЛЕВІ 
МОЛОЛЬНІ 30 мм 3-я 

гр.тверд 

M70010000000011 т 169,45 82,449 86,99 0 14 ,60 0,00 1270,39 

IB    2142,23 566,51  9709,36 15277,17 

IB Тотал       24986 

01.08.2015 
U02 

(Паливо) 

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО 

"ЗИМНЄ" 
U02030000022001 

тис.

л 
9235,5 1,121 9234,38 0 11,15 0 102966,03 

01.08.2015 
  

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО 

"ЛІТНЄ" 
U02030000022002 

тис.

л 
11306,71 1282,73 10023,97 0 12,89 0 129219,53 

IB    19258,35 0  0 232185 
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Контрольну місію також покладено в основу створення матриці “Вартість – 

ризик”. Для прийняття рішення стосовно груп матеріальних ресурсів за рівнем 

ризику автором запропоновано матрицю “Вартість – ризик” (рис. 3.27), яка 

дозволяє системно згрупувати матеріальні ресурси та розробляти напрями дій з 

урахуванням вартості ресурсів чи ймовірності виникнення збоїв у виробництві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.27. Матриця розподілу матеріальних ресурсів за критеріями “Вартість – 

ризик”  

*Розроблено автором 

 

У запропонованій матриці:  

 LC+LR – матеріали з низьким рівнем ризику та низькою вартістю. Це добре 

нормовані матеріали зі стабільним споживанням, піддаються плануванню за 

статистичними методами.  

 LC+HR - матеріали з високим рівнем ризику та низькою вартістю. Матеріали 

мають високу варіацію, не стабільні у споживанні, враховуючи їх низьку вартість, 

доцільно мати достатній страховий запас з метою уникнення збоїв у виробництві. 

 HC+LR - матеріали з низьким рівнем ризику та високою вартістю. Матеріали 

об’ємні та витратоємні, але також добре прогнозовані, тому вимагають лише 

стабільного, систематичного контролю, перегляду норм. 

 HC+HR - матеріали з високим рівнем ризику та високою вартістю. Найбільш 

критична група. Високовартісна та високоризикована. Вимагає як програмного 
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планування, так і сценарного аналізу, врахування дій агентів, факторів різного 

характеру при плануванні, постійного моніторингу. 

У табл. 3.30 представлено вихідні дані для побудови матриці “Вартість - 

ризик” для ВАТ “Полтавський ГЗК”. Побудована матриця представлена на рис. 3.28. 

Таблиця 3.30 

Вихідні дані для побудови матриці  “вартість – ризик” 

ТМЦ Найменування 

Од. 

вим. 

К ризику 

(вар) Вартість, грн 

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО "ЛІТНЄ" тис.л 76,53 11 908,41 

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО "ЗИМНЄ" тис.л 83,57 17 500 474,71 

СТРИЖНІ ДО МЛИНІВ D=100мм L=5400мм т 7,11 9 031 300,37 

ЕЛІПСОЇД З ВИБІЛЕНОГО ЧАВУНУ ЭЧ-27 ТУ У  т 5,46 3 256 869,80 

КУЛІ СТАЛЕВІ МОЛОЛЬНІ D=40мм ДСТУ 3499-9 т 45,35 244 175,40 

КУЛІ СТАЛЕВІ МОЛОЛЬНІ 3-Я ГРУПА D=100мм  т 6,08 9 081 394,09 

КУЛІ ЧАВУННІ D=60мм т 9,38 3 156 302,50 

КУЛІ ЧАВУННІ D=20мм VR-G11 т 28,57 13 300 108,32 

КУЛІ СТАЛЕВІ МОЛОЛЬНІ 30 мм 3-я гр.тверд т 30,53 311 433,57 

КУЛІ ЧАВУННІ D=120мм т 7 4 898 170,30 
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Рис. 3.28. Матриця розподілу матеріальних ресурсів за критеріями “вартість – 

ризик”  
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Визначимо основні переваги та обмеження, пов’язані з використанням 

запропонованої матриці. 

Серед переваг можемо виділити наступні: 

1. Систематизація ресурсів за вартістю та рівнем ризику дозволяє фахівцю  

концентрувати зусилля не на всій групі матеріальних ресурсів, а саме на тих, які є 

або найбільш високовартісними, або найризикованішими. Для різних груп ресурсів 

необхідно розробляти додаткові заходи: або здійснювати адресне моделювання, або 

створювати додатковий страховий запас. 

2. Визначення групи ресурсів з найвищим рівнем ризику дозволяє  

здійснювати сценарне моделювання параметрів та розробляти заходи сценарного 

ризик-менеджементу. 

3. Графічна інтерпретація даних. 

 Головними обмеженнями у використанні запропонованої матриці є: 

1. Відсутність посилання на конкретні умови та виробничі обмеження щодо 

використання ресурсів та створення їх запасів. Тому при використанні 

запропонованої матриці необхідно проводити аналіз суттєвих відхилень вибірки, 

досліджуючи природу таких відхилень. Наприклад, паливо має високий К ризику. 

Варіація відхилень протягом року зомовлена тим, що у літній та зимній періоди 

використовуються різні види палива: протягом сезону їх cпоживання стабільне, але 

в середньому за рік коефіцієнт варіації матиме високе значення внаслідок 

відсутності споживання у несезонний період. 

2. Високий рівень агрегування даних, не враховується фактор сезонності як 

додаткова умова. У той же час, запропонована матриця може бути побудована не 

лише за річними даними, але й на кожний конкретний період, що дозволить 

прослідкувати динаміку змін. 

 На авторський погляд, особливої уваги потребує бюджетування витрат на 

матеріальні ресурси. Особливо актуальним це питання є для гірничо-

збагачувального комплексу, враховуючи надзвичайно високу матеріалоємність 

виробництва. Для досліджуваних підприємств автором розроблений бюджет витрат 

матеріальних ресурсів на основі методики ZBB (Zero Based Budgeting) – 
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“Бюджетування в 0”. Головною метою ZBB є визначення оптимального рівня витрат 

підприємства та пріоритетних напрямів використання обмежених фінансових 

ресурсів. У рамках ZВВ аналізуються всі статті витрат і за кожною з них 

визначаються можливості економії. Послідовність проведення ZBB полягає в 

наступному: 

 1) визначення стратегічних та оперативних цілей; 

2) каскадування цілей до рівня підрозділів; 

3) визначення напрямів досягнення цілей та оцінювання необхідних витрат; 

4) оцінювання пріоритетних напрямів використання ресурсів; 

5) розробка бюджету функціонування підпрємства з мінімально необхідними 

витратами ресурсів; 

6) перевірка виконання бюджету, аналіз причин відхилень. 

Розраховані автором показники для гірничо-збагачувалних комбінатів України 

представлені в табл. 3.31. 

Таблиця 3.1 

Бюджет витрат матеріальних ресурсів гірничо-збагачувальних комбінатів на 

основі методики ZBB 

Підприємство 

Матеріальні 

витрати, 

2015 р.,  

млн. грн. 

Прогноз обсягу виробництва, 

тис. т. 

Бюджет матеріальних 

витрат, млн. грн. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ІнгГЗК 3795,98 10060,6 8715,6 7550,5 3288,5 2848,9 2468,1 

Марг ГЗК 302,19 653,8 733,2 822,4 338,9 380,1 426,3 

ОрджГЗК 594,71 898,6 902,1 947,0 597,0 599,4 629,2 

ЦентрГЗК 2490,17 5726,6 5487,5 5258,5 2386,2 2286,6 2191,2 

ПівнГЗК 5183,17 12251,4 12056,9 11865,5 5100,9 5019,9 4940,2 

ПолтГЗК 4886,02 11875,6 12519,9 13199,1 4717,2 4767,4 4792,5 

НовосГЗК 42,66 257,1 226,6 199,8 37,6 33,2 29,2 

 

Переваги застосованого методу бюджетування: 

1) аналіз альтернатив функціонування; 

2) прийняття остаточного бюджету шляхом глибоких та обгрунтованих 

дискусій; 

3) нівелювання неключових активностей; 
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4) фокусування на генеральній меті підприємства;  

5) ідентифікація надлишків; 

6) розподіл ресурсів на найбільш критичні напрями діяльності. 

Недоліки застосованого методу бюджетування: 

1) бюрократія, примусовий розподіл та жорский контроль за витратами; 

2) труднощі в ідентифікації необхідного рівня витрат; 

3) значні витрати часу на складання бюджету; 

4) необхідність конкретних знань та вмінь для складання бюджету. 

 Під час визначення сутності інтегрованого управління та складу підсистеми 

управління матеріальними ресурсами, автором було обгрунтовано, що важливим 

елементом є компетентнісна складова управління матеріальними ресурсами. 

Реструктуризація функцій та процесів має призвести до змін в системі менеджменту 

підприємства, зокрема в управлінні компетенціями персоналу. Компетентнісна 

модель підсистеми управління матеріальними ресурсами є особливою складовою 

загальної системи менеджменту.  

Склад підсистеми розвитку персоналу, пропонованої автором, представлений 

на рис. 3.29. 

 

Рис. 3.29. Підсистема розвитку персоналу 

* Розроблено автором 

 

Компетенції Оцінювання 

компетенцій 

Компетентісний 

рівень 

Система навчання та 

розвитку 

10% - самоосвіта; 

20% - тренінги; 

70% - навчання на 

робочому місці 

План навчання та 

розвитку, перелік 

компетенцій для 

удосконалення 

План кар’єрного 

розвитку 

Компетенції 

Система навчання та 

розвитку 
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У рамках цієї підсистеми виокремленні наступні елементи: 

1. Компетенції – сукупність професійних та особистісних знань і вмінь та 

здатність їх ефективно реалізовувати на практиці. 

2. Система навчання та розвитку – сукупність спланованих заходів з 

підвищення компетентнісного рівня працівників: тренінги, навчання на робочому 

місці, самонавчання, зворотній зв’язок від керівника. 

3. План кар’єрного розвитку – план професійного розвитку працівників.  

Зазначені елементи є складовими “механізму управління ефективністю 

персоналу” [87;153], оскільки якість та розвиток компетентнісного потенціалу 

напряму впливає на рівень досягнення стратегічних цілей підприємства. Кар’єрним 

розвитком може бути: розвиток на власній позиції (поглиблення існуючих знань та 

навичок, отримання нових знань, розробка нових інструментів, реалізація нових 

проектів); горизонтальне переміщення (розвиток на аналогічній позиції без 

ієрархічного переміщення); вертикальне зростання (перехід на позицію більш 

високого рівня). 

Для планування кар’єрного розвитку персоналу підприємства пропонуємо таку 

послідовність етапів: 

1. Прийняття управлінського рішення про необхідність кар’єрного розвитку 

персоналу: 

1.1. Визначення мети кар’єрного розвитку персоналу. 

1.2. Стратегічний аналіз перспектив розвитку підприємства та галузі. 

1.3. Формування методичної та ресурсної бази кар’єрного розвитку персоналу. 

2. Розробка плану кар’єрного розвитку персоналу: 

2.1. Визначення етапів та складання календарного графіку заходів. 

2.2. Призначення відповідальних за процес. 

3. Проведення оцінювання компетентнісного рівня працівників: 

3.1. Проведення самооцінки працівниками. 

3.2. Проведення оцінки керівником. 

3.3. Систематизація результатів оцінювання. 

4. Розробка плану кар’єрного розвитку. 
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Зміст даного етапу полягає у виборі найслабших компетенцій та складанні 

плану щодо їх удосконалення. Удосконалення має відбуватись як у професійному 

напрямі, так і в особистісному. 

5. Реалізація розробленого плану кар’єрного розвитку впродовж визначеного 

терміну з періодичною перевіркою результатів. 

Розглянемо окремо кожен елемент запропонованої системи. 

Кушерцем В.І. [77] знання визначено як головний ресурс системних 

соціальних трансформацій. Оскільки завдання в рамках системи управління 

матеріальними ресурсами - комплексні, тому спеціалісти цієї служби мають 

реалізовувати широкі здібності, глибинні можливості та демонструвати високі 

професійні якості. 

 Для оцінювання фахівців, на думку автора, доцільно створити набір критеріїв, 

якими має володіти фахівець з управління матеріальними ресурсами.  

I. Атрибутивні:  

1) знання: знання в галузі економіки, інформаційних систем, математики, 

технології; знання нормативно-правових актів, вітчизняних і світових тенденцій та 

надбань технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і 

підприємства; методик та інструментів планування ресурсів; технологій планування; 

напрямів забезпечення ефективності функціонування підприємства;  

2) уміння: здійснювати збір та обробку необхідної інформації, застосовувати 

інструменти планування ресурсів, планувати постачання, впроваджувати плани у 

реалізацію, застосовувати автоматизовані системи обробки інформації;   

3) мінімально необхідний досвід: аналітична робота, досвід застосування 

інструментів та методик планування;  

4) навички комунікації: знання етики ділового спілкування та ведення 

переговорів; організаторські здібності, комунікативні навички, стресовитривалість, 

вміння переконувати;  

5) автономність і відповідальність: вміння приймати рішення і нести 

відповідальність, аналітичні здібності, стратегічність мислення. 

II. Практичні:  
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1) практичні уміння: вміння здобувати та систематизовувати інформацію, 

проводити діагностику та виявляти слабкі місця, вміння застосовувати 

автоматизовані системи підтримки прийняття рішень, уміння розробляти плани 

ресурсних потоків;  

2) практичний результат: ефективне виконання функцій відповідно до 

посадових інструкцій, упровадження нормативних та інструктивних матеріалів, 

упровадження ефективних форм виробництва та сприяння виконанню планових 

завдань. 

Перелік конкретних компетенцій, якими мають володіти спеціалісти з 

управління матеріальними ресурсами визначимо за допомогою Р2М. Цей стандарт 

визначає компетентність як систематизований набір практичних здібностей, 

заснованих на системі знань Р2М, практичному досвіді і особистих якостях, 

психології і етиці, які необхідні для практики. У табл. 3.32 представлено 

деталізовані автором критерії оцінки компетенцій за методикою Р2М.  

Загальна оцінка становить базову основу для подальшого розвитку:  

1- 3 – компетенції потребують суттєвого вдосконалення;  

4 - 6 – значна кількість компетенцій потребує вдосконалення;  

7- 8  – працівник має достатній рівень компетенцій для ефективного 

виконання функцій;  

9 - 10 – працівник характеризується високим рівнем ефективності, здатний до 

навчання інших працівників, здатний обіймати позицію більш високого рівня. 

Результати оцінювання формують загальну оцінку та враховуються при 

розробці системи навчання та плану кар’єрного розвитку. 

                                           
n

n

1i
Pi

P


 ,                                                        (3.18) 

 

де P – загальна оцінка; Pi – часткові оцінки за компетенціями; n – кількість 

оцінок. 
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Таблиця 3.32 

Критерії оцінювання компетенцій спеціалістів з управління 

матеріальними ресурсами  

№ Опис 

критеріїв 

Компетенції  необхідно                    край необхідно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Критерії 

цілісного 

мислення 

Уміння ідентифікувати проблему в 

управлінні ресурсами 

 

 

        * 

Уміння виявити джерела проблем           * 

Уміння виявляти перспективні 

напрями розв’язання проблем та 

досягнення мети  

         * 

2 Критерії 

страте-

гічного 

мислення 

Уміння мислити глобально і 

перспективно, порівнювати і 

обирати напрями розвитку 

         * 

Уміння визначати стратегію 

розвитку та обирати 

найперспективніший стратегічний 

набір 

         * 

3 Критерії 

інтеграль-

ного 

мислення 

Уміння розробляти різні сценарії 

розвитку подій 

        *  

Уміння адаптивно вносити зміни         *  

4 Критерії 

лідерства 

Уміння організовувати процес 

збору, обробки та аналізу 

інформації 

        *  

Уміння обґрунтовувати рішення і 

забезпечувати спрямування зусиль 

команди на реалізацію 

        *  

Комунікативні здібності, вміння 

переконувати 

       *   

5 Критерії 

здібнос- 

тей в 

плануванні 

Володіння методиками планування 

параметрів ресурсних потоків 

         * 

6 Критерії 

здібностей 

в реалізації 

проекту 

Уміння реалізовувати системний 

підхід 

        *  

Уміння організовувати команду        *   

Гнучкість і адаптивність в 

прийнятті рішень 

       *   

7 Критерії 

навичок 

взаємин 

Стресовитривалість      *     

Психологічна стійкість      *     

Уміння працювати в команді        *   

8 Критерії 

націленості 

на 

результат 

Ініціативність        *   

Відповідальність        *   

Самоорганізованість      *     

Цілеспрямованість      *     

Дотримання етичних норм      *     

*Розроблено автором 
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Використовуючи запропоновані критерії, автором було організовано 

оцінювання компетенцій керівників відділу Управління матеріальними потоками та 

працівників відділу з планування та управління запасами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

та АТ “Новоселівський ГЗК”. Оцінювання проводилось самостійно фахівцями та їх 

керівниками. Результати оцінювання наведені в Додатку М. 

У результаті проведеного оцінювання було виявлено, що найнижчий бал 

працівники отримали за такими компетенціями: 

1. Уміння ідентифікувати проблему з управління ресурсами. 

2. Здатність реалізовувати поліпшуючі заходи в управлінні матеріальними 

ресурсами. 

3. Уміння визначати стратегію розвитку та обирати найперспективніший 

стратегічний набір. 

4. Ініціативність. 

Графічний профіль компетентнісного рівня працівників підсистем управління 

матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” та АТ “Новоселівський ГЗК” 

представлені на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30. Графічний профіль компетентнісного рівня працівників 

підсистем управління матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” та 

АТ “Новоселівський ГЗК” 
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Для складання плану кар’єрного розвитку автором розроблено додатковий 

інструмент (табл. 3.33). 

Таблиця 3.33 

План кар’єрного розвитку 

План кар'єрного розвитку (відділу планування та управління запасами) 

Працівник (відділ) Відділ планування та управління запасами 

    

Дата проведення 

оцінювання 12.08-19.08.2015 

    

Компетенція для розвитку Уміння ідентифікувати проблему з управління ресурсами 

    

Базова оцінка (керівника) 5,8 

    

План дій Навчання методиці 4 R  

Термін 01.10.2015-01.10.2016 

  

Компетенція для розвитку 

Здатність реалізовувати поліпшуючі заходи в управлінні 

матеріальними ресурсами 

    

Базова оцінка (керівника) 5,8 

    

План дій Реалізація методики 4R  

Термін 01.10.2015-01.10.2016 

  

Компетенція для розвитку 

Уміння визначати стратегію розвитку та обирати 

найперспективніший стратегічний набір 

    

Базова оцінка (керівника) 5,2 

    

План дій Тренінг зі стратегічного управління  

Термін 01.10.2015-01.10.2016 

  

Компетенція для розвитку Ініціативність 

    

Базова оцінка (керівника) 4,2 

    

План дій Читання літератури з особистісного розвитку  

Термін 01.10.2015-01.10.2016 

  

*Розроблено автором 
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Результати оцінювання становлять базову основу для визначення напрямів 

навчання та подальшого розвитку персоналу з метою більш повного розкриття та 

використання інтелектуального потенціалу працівників. За результатами оцінки має 

проводитись спілкування керівника з працівниками та обговорення перспектив 

навчання та професійного зростання працівників. 

На думку автора, обов’язковим є розробка та оцінювання інтегрального 

показника, який буде охоплювати ключові сфери, пов’язані з управлінням 

матеріальними ресурсами конкретного підприємства. Сутність запропонованого 

автором показника (Індекс конкурентоспроможності підсистеми управління 

матеріальними ресурсами) полягає в наступному:  

                                                  f M p
3IK= I*I *I ,                                                  (3.19) 

де ІК – індекс конкурентоспроможності підсистеми управління матеріальними 

ресурсами підприємства; If – індекс зміни фінансового потоку (наприклад, доходу 

від реалізації); IM – індекс зміни матеріаловіддачі; Ip – індекс зміни результатів 

продуктивності праці працівників. 

 

Результати розрахунку для аналізованих ГЗК за 2014 - 2015 рр. наведені 

автором в табл. 3.34. 

Таблиця 3.4 

Індекс конкурентоспроможності підсистеми управління матеріальними 

ресурсами ГЗК України 

Підприємство 

Матеріаловіддача, 

грн/грн 
Iм 

Чистий дохід, млн. грн. 
If 

Продуктивність 

праці, 

тис. грн./особ. 
Ip 

IK 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

ІнгГЗК 2,88 2,43 0,84 11341,1 9489,5 0,84 2,16 1,71 0,80 0,82 

Марг ГЗК 1,76 1,87 1,06 511,2 1848,9 3,62 0,09 0,13 1,39 1,78 

ОрждГЗК 2,77 2,50 0,90 1005,3 1186,1 1,18 0,22 0,30 1,39 0,49 

ЦентрГЗК 2,39 2,59 1,09 6272,2 6531,7 1,04 1,15 1,24 1,08 0,41 

ПівнГЗК 2,73 2,52 0,93 12570,7 13329,4 1,06 1,98 2,00 1,01 0,33 

ПолтГЗК 2,42 3,02 1,25 11788 14969,1 1,27 1,42 1,86 1,31 0,69 

НовосГЗК 1,99 1,90 0,95 87,3 91,1 1,04 0,63 0,58 0,92 0,31 

*Розраховано автором 

 

Графічна інтерпретація отриманих результатів представлена на рис. 3.31. 
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Рис. 3.31. Результати оцінювання часткових показників Індексу 

конкурентоспроможності підсистеми управління матеріальними ресурсами 

ГЗК України 

 

Очевидним є той факт, що найвищий показник IK мають ПАТ “Марганецький 

ГЗК” та ПАТ “Інгулецький ГЗК”, найнижчий - АТ “Новоселівський ГЗК” та  

ПАТ “Північний ГЗК”. Значні зміни показників ПАТ “Марганецький ГЗК” є 

результатом зростання виробництва та цін у 2015 р. порівняно з 2014 р. 

Максимальне значення показника свідчить про найвищі темпи  кількісних  та 

якісних змін в управлінні матеріальними ресурсами підприємств. 

Таким чином, принциповими напрямами інтегрованого управління в 

організаційно-економічній системі “гірничо-збагачувальний комбінат” є такі: 

- концепція “тотальної інтеграції” з високим рівнем персональної 

відповідальності; 

- упровадження методики динамічного моделювання під час розробки планів 

постачання матеріальних ресурсів; 

- використання ієрархічного, багаторівневого підходу, але з поєднанням 

планування і контролю; 

- активне впровадження та використання ряду аналітичних показників та 

інструментів (Inventory Balance, матриця “Вартість-ризик”); 

- регулярне оцінювання, навчання та розвиток персоналу. 
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3.3. Практичні засади впровадження контролінгу інтегрованого 

управління матеріальними ресурсами на підприємстві 

 

Контролінг у підсистемі управління матеріальними ресурсами надає необхідні 

якості скоординованості, синергічності, прогнозованості та гнучкості в поведінці 

підприємства. Контролінг задає необхідний вектор розвитку підсистеми управління 

матеріальними ресурсами, визначаючи систему наповнення функцій. 

Місце та роль контролінгу в забезпеченні управління матеріальними 

ресурсами ГЗК полягатиме у виконанні наступних функцій: 

         1. Планування: координація планів матеріально-технічного забезпечення 

видобутку та збачення руди, формування системи інтегрованого, комплексного 

планування потреби в ресурсах для виробництва продукції ГЗК; удосконалення 

методики планування, зокрема на основі моделювання динаміки процесів 

виробництва; систематизація інформації для складання планів; сценарна перевірка 

планів, складених службою планування, на повноту та можливість їх реалізації. 

        2. Організаційна робота: облік витрат за структурними підрозділами (видобуток 

руди, подрібнення, збагачення), забезпечення підрозділів інформацією; контроль 

витрат. 

3. Стимулювання: обґрунтування доцільності стимулювання виконавців. 

4. Контроль і регулювання: оцінювання ступеня досягнення мети в процесі 

поточного і завершального контролю; обґрунтування припустимих меж відхилення 

від плану; визначення причин відхилень та розробка пропозицій щодо їх усунення.  

5. Аналітична робота: розробка архітектури управлінської інформації та 

інформаційних потоків процесу забезпечення матеріальними ресурсами ГЗК, 

стандартизація інформаційних каналів і носіїв, вибір найефективніших методів 

обробки інформації, забезпечення економічності інформаційної системи; організація 

та збір даних, необхідних для управління матеріальними ресурсами; розробка, 

удосконалення методичного інструментарію щодо обґрунтування рішень. 

Основними етапами при впровадженні контролінгу в практику підприємства є 

такі: 
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1. Передпроектне обстеження, формулювання завдання та мети впровадження 

контролінгу. 

2. Оптимізація організаційної структури. 

3. Організація роботи певних функцій. 

4. Формування системи управлінського обліку. 

5. Розробка і впровадження системи планування (бюджетування). 

6. Формування системи управління підприємством за допомогою системи 

стратегічних контрольних показників. 

Базуючись на класичних функціях контролінгу та взявши за основу модель 

життєздатних систем С. Біра [16] (англ. Viable Systems Model, VSM), автор пропонує 

вводити в процесну структуру промислових підприємств процес “Контролінг”, який 

сприятиме підвищенню скоординованості та ефективності процесів планування й 

контролю, а також реалізації дієвих засобів оперативного регулювання.  

Відповідно до визначеної концепції до складу контролінгових функцій 

віднесемо такі:  

1) FC1 – планування потреби в матеріальних ресурсах (відповідальний – відділ 

з планування ГЗК);  

2) FC2 – моніторинг внутрішнього середовища (відповідальний – відділ з 

управління матеріальними ресурсами ГЗК);  

3) FC3 – контроль (відповідальний – відділ з управління матеріальними 

ресурсами ГЗК); 

4) FC4 – моніторинг зовнішнього середовища (відповідальний – відділ з 

управління матеріальними ресурсами ГЗК); 

5) FC5 – обґрунтування рішень стосовно політики управління матеріальними 

ресурсами (відповідальний – відділ з управління матеріальними ресурсами ГЗК). 

Схематично механізм процесу впровадження контролінгу представлено на 

рис. 3.32. 
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Рис.  3.32. Схема організаційно-економічного механізму процесу впровадження 

контролінгу на підприємстві  

*Розроблено автором 

 

Етапи впровадження функції контролінгу в рамках річного циклу 

функціонування підприємства наведені автором на рис. 3.33.  

 

Механізм процесу впровадження контролінгу 

Цільова підсистема: 

1) Цілі: створення на підприємстві підсистеми управління матеріальними ресурсами, 

яка забезпечує досягнення оперативних і стратегічних цілей функціонування; 

2) Критерії досягнення цілей – за методом визначення реальних змін: 

- активне використання IT - потенціалу; 

- стратегічні й оперативні плани інтегровані між собою; 

- удосконалення функцій управління: функції прогнозування – упровадження системи 

бюджетування матеріальних ресурсів; функції планування – упровадження 

економіко-математичного моделювання; функції організації – створення системи 

обліку відповідальності; функцій координації й регулювання – упровадження 

системи оперативної управлінської звітності; функції мотивації – упровадження 

оперативного моніторингу; функції обліку – удосконалення системи оперативної 

фінансової звітності; функції аналізу – контроль бюджетних показників 

 
 
 
 
 
 

Функціональна підсистема: 

1) планування процесу впровадження - 

передпроектна стадія;  

2) організація проведення процесу –

проектна стадія: 

-  формування організаційної 

структури управління; 

- вибір і вровадження АСУ; 

- розробка й впровадження системи 

звітності; 

-упровадження системи 

бюджетування; 

- упровадження системи мотивації; 

3) мотивація співробітників 

підприємства – у рамках проектної 

стадії: 

- оплата праці почасова або за проект 

в цілому, залучення співробітників до 

участі в процесі реструктуризації 

обліку; 

4) контроль  та регулювання. 

Забезпечуюча підсистема: 

1) правове забезпечення: 

- національні та міжнародні 

нормативно-правові акти у сфері 

управління матеріальними ресурсами; 

2) ресурсне забезпечення: 

- фінансові витрати; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- склад команди консультантів; 

3) методичне забезпечення: 

- реінжиніринг бізнес-процесів – 

перепроектування бізнес-процесів 

підприємства та узгодження процесу 

управління із ланцюжком створення 

вартості; 

- коучинг – проведення тренінгів для 

керівництва та функціональних 

виконавців підприємства; 

4) інформаційне забезпечення: 

- наявність та якість інформаційних 

ресурсів; 

- методи обробки інформації. 
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Рис. 3.33. Етапи впровадження функції контролінгу в рамках річного 

циклу 
 

Зауважимо, що найдовшою та найскладнішою є фаза реструктуризації. 

Головні елементи, які мають бути сформовані на цій стадії: система показників для 

оцінки ситуації, стратегічно орієнтована організаційна структура лінійного та 

функціонального менеджменту, методичне забезпечення впровадження контролінгу, 

інформаційні системи та бази даних.  

Першим і одним з найважливіших питань є питання створення окремого 

підрозділу в структурі підприємства чи здійснення перебудови існуючої 

організаційної та функціональної структур таким чином, щоб ефективно 

виконувались функції контролінгу.  

Приклад введення функцій контролінгу в організаційну структуру підсистеми 

управління матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” представлено на  

рис. 3.34. 

В умовах складної економічної сучасності та постійного скорочення витрат на 

персонал нами пропонується здійснювати контролінгові функції не відокремленим 

спеціалізованим підрозділом, а у межах крос-функційності, тобто сумісне виконання 

контролінгових функцій фахівцями з планування потреби в матеріальних ресурсах. 

Упроваджувати контролінг в управління підприємством пропонуємо 

використовуючи підхід “планової еволюції”. У рамках підходу “планової 

еволюції” застосовуються принципи проектного менеджменту (приймається 

рішення про доцільність впровадження контролінгу, затверджується його 

концепція, здійснюється аналіз організаційної та процесної структури, 

визначаються етапи введення контролінгових функцій, навчання, стандартизації 

та підведення підсумків). 
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Рис. 3.34. Введення функції контролінгу в організаційну структуру 

підсистеми управління матеріальними ресурсами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

*Розроблено автором 

 

Важливим етапом є розробка бюджету впровадження контролінгу. Статті 

витрат при цьому наступні: оплата праці; інформаційні системи; технічне 

обладнання. Формування бюджету впровадження системи контролінгу на 

підприємстві передбачає планування необхідних джерел фінансування та витрат на 

здійснення конкретних заходів. Підкреслимо, що в рамках крос-функційного 

підходу зазначені статті витрат не мають збільшуватись.  

Реалізація концепції контролінгу передбачає сценарність в управлінні, тобто 

показники та процеси аналізуються в трьох станах: фактичний (F) – фактично 

досягнутий рівень; можливий (C) – такий, якого можна досягти, якщо почати 

реалізовувати рішення; потенційний (P) – такий, якого можна досягти, розвиваючи 

наявні знання та ресурси. 
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Приклад показників, які вводяться як ключові показники оцінювання 

ефективності: ступінь досягнення плану, %; ступінь досягнення бюджетних цілей за 

рівнем питомих матеріальних витрат; рівень продуктивності праці основних 

виробничих працівників та відділу з управління матеріальними ресурсами; рівень 

загальних витрат. Автором пропонується алгоритм прийняття управлінських рішень 

стосовно оптимізації потоків матеріальних ресурсів на засадах використання 

контролінгу (рис. 3.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.35. Алгоритм прийняття управлінських рішень стосовно 

оптимізації потоків матеріальних ресурсів на засадах використання 

контролінгу 

*Розроблено автором 

Визначення мети та об’єкту аналізу, формулювання конкретних завдань та 

термінів 

Прийняття та фіналізація рішення – функція FC5 – обґрунтування рішень стосовно 

політики управління матеріальними ресурсами 

Реалізація функції FC2 – моніторинг внутрішнього середовища та FC4 – 

моніторинг зовнішнього середовища 

Перевірка контрольних показників – реалізація функції FC3 – контроль 

Сценарні розрахунки – реалізація функції FC1 – планування потреби у 

матеріальних ресурсах 

Систематизація результатів діагностики 

Визначення рівня стратегічного розриву за ключовими показниками 

Визначення потенційного рівня показників  

Стандартизація процесу 
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Ефективність контролінгу визначається ефективністю управління. Контролінг 

є своєрідним зворотним зв’язком по відношенню до управління. Розрахунок 

загального економічного ефекту від упровадження інтегрованого управління 

визначений автором як економія від ліквідації зайвих функцій та скорочення часу на 

виконання функцій (табл. 3.35). Загальний ефект реструктуризації функцій та 

процесів може бути виражений так: 

 

                                                                  ∑Ei*Fi → max,                                                (3.20) 

 

де i – індекс функцій; E – економія або прибуток від реалізації функції; F – 

функція, пов’язана з управлінням матеріальними ресурсами. 

 

Таблиця 3.35 

Оцінювання економічного ефекту від впровадження інтегрованого 

управління ВАТ “Полтавський ГЗК” 

Прогнозування показників 

Звітний 

період 

(2015 р.),  

тис. грн. 

2016 р., 

тис. грн. 

Економія 

у 2016 р. 

порівняно 

з 2015р., 

тис. грн. 

2017 р., 

тис. грн. 

Економія 

у 2017 р. 

порівняно 

з 2015р., 

тис. грн. 

2018 р., 

тис. грн. 

Економія у 

2018 р. 

порівняно з 

2015р., тис. 

грн. 

Витрати на виконання функцій: 

Прогнозування та 

визначення потреби в 

матеріальних ресурсах 443,6 399,3 44,4 354,9 88,7 310,6 133,1 

Оптимізація запасів 

матеріальних ресурсів 28,2 25,42 2,8 22,6 5,6 19,8 8,5 

Контроль виробничих 

запасів 38,2 34,4 3,8 30,6 7,6 26,8 11,5 

Робота з малорухомими 

матеріальними ресурсами 213,2 147,1 66,1 125,8 87,4 104,5 108,8 

Витрати на малорухомі 

матеріальні ресурси:               

Глина бентонітова 315055,5 250660,4 64395,2 275726,4 39329,1 288259,4 26796,1 

Автогума технологічна 355735,0 251329,4 104405,6 276462,3 79272,7 289028,8 66706,2 

Всього     168917,9   118791,3   93764,1 

 

Розрахунок проведено для базового 2015 р. та здійснено прогнозування 

показників матеріальних витрат та витрат на оплату праці на 2016-2018 рр. за умов 

допущення роботи підприємства на максимальну потужність (відповідно до 

генеральної стратегії підприємства) та за умов допущення про незмінність рівня цін 

(аналіз фінансових результатів за базовими цінами на продукцію 2015 р.). 
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Прогнозування показників матеріалоємності та матеріаловіддачі, а також рівня 

витрат на матеріальні ресурси та оплату праці представлені в табл. 3.36. 

Таблиця 3.36 

Прогнозування показників ВАТ “Полтавський ГЗК” 

Показники 

Од. 

виміру 

Роки Абсолютне 

відхилення за 

2016-2018 рр. 
2016 2017 2018 

Додатковий економічний 

ефект за рахунок 

функціональної оптимізації та 

усунення надлишкових запасів 

тис. грн. 168917 118791,3 93764,1 93764,1 

Матеріальні витрати тис. грн. 4717214 4767413 4792512 -93502 

Витрати на оплату праці тис. грн. 682557,9 682485,5 682413,2 -262 

Матеріаломісткість продукції грн/грн 0,32 0,32 0,32 -0,03 

Матеріаловіддача грн/грн 3,17 3,14 3,12 0,25 

 

Прогноз фінансових показників ВАТ “Полтавський ГЗК” представлений 

автором в табл. 3.37: очевидною є тенденція до поліпшення фінансового стану 

підприємства, рівень збитку щорічно значно зменшується. 

Таблиця 3.37 

Прогнозування фінансових показників ВАТ “Полтавський ГЗК”* 

Стаття 
2015, тис. 

грн. 

Прогнозування показників Динаміка 2018-

2015 рр.,  

тис. грн. 
2016, тис. 

грн. 

2017, тис. 

грн. 

2018, тис. 

грн. 

Чистий дохід від реалізації 

продукції  
14969052 16121311,2 16995958,4 17917982,9 2948931 

Собівартість реалізованої 

продукції 
9045173 8876373 8926572 8782871 -262302 

Валовий прибуток 5923879 7244938 8069386 9135112 3211233 

Адміністративні витрати 244135 244018 243946 243756 -379 

Витрати на збут 2291994 2291994 2291994 2291994 0 

Інші операційні витрати 4541824 4541824 4541824 4541824 0 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності: 

прибуток (збиток) 

-965947 355229 1179750 2245665 3211612 

Чистий фінансовий 

результат: прибуток 

(збиток) 

-5900269 -4803662 -4119291 -3234556 2665713 

* умовно прийнято параметри цін та постійних витрат незмінними порівняно з базою 

аналізу 2015 р. 
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Результати оцінювання показників ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, для якого 

автором розроблено проект із впровадження безперервного удосконалення, 

наведено в табл. 3.38. Показники свідчать про зростання чистого прибутку за умови 

зменшення прямих матеріальних витрат. 

Таблиця 3.38 

Прогнозування фінансових показників ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”* 

Стаття 
2015, 

тис. грн. 

Прогнозування показників Динаміка 

2018-2015 

рр., тис. грн. 
2016, 

тис. грн. 

2017, 

тис. грн. 

2018, 

тис. грн. 

Чистий дохід від реалізації 

продукції  1186059 1254970 1254970 1254970 68911 

Собівартість реалізованої 

продукції 695100 723228 710970 698711 3611 

Валовий прибуток 490959 531742 544000 556258 65299 

Адміністративні витрати 74943 74943 74943 74943 0 

Витрати на збут 47203 47203 47203 47203 0 

Інші операційні витрати 925330 925330 925330 925330 0 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності: прибуток 77739 118522 130780 143038 65299 

Чистий фінансовий результат 3598 12991 23043 33095 29497 

* умовно прийнято параметри цін та постійних витрат незмінними порівняно з базою 

аналізу 2015 р. 

 

При запровадженні контролінгу мають бути враховані такі вимоги: 

1. Управління має здійснюватись “за цілями”, які повинні бути узгоджені із 

стратегією та встановлені у кількісному вираженні. 

2. Забезпечення автоматизації облікової та планової функцій контролінгу. 

3. Забезпечення самостійності та нейтральності контролінгу. 

4. Закріплення на внутрішньо нормативному рівні обов’язковості сприяння 

різними службами інформаційному забезпеченню служби контролінгу. Надання 

службі контролінгу повноважень організовувати збір додаткової інформації за 

допомогою інших економічних служб. 

Загалом, ефективність використання матеріальних ресурсів виражатиметься 

в наступному: отримання економічних вигід внаслідок збільшення прибутку та 

зменшення витрат; зниження матеріалоємності та підвищення матеріаловіддачі;  
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зниження собівартості та ціни продукції внаслідок економії витрат; поліпшення 

фінансового стану підприємства. Упровадження контролінгу як інтегруючої 

функції в управлінні матеріальними ресурсами підприємства дозволить досягти 

наступних цілей: забезпечення планування, контролю й пошуків напрямів 

удосконалення; проведення поглиблених фінансово-економічних розрахунків; 

координування всіх ключових елементів системи; підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Загалом, створення підсистеми контролінгу на підприємстві надасть 

можливість підвищити ефективність управління матеріальними ресурсами. 

Контролінг забезпечить зв’язок всіх процесів, що опосередковують використання 

матеріальних ресурсів завдяки координації та регулюванню діяльності 

підприємства.  

Отже, вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

матеріальних ресурсів підприємства знаходиться у площині пошуку ефективних 

підходів до управління, одним із яких, на нашу думку, є контролінг. Реалізація 

такого підходу до управління вимагає системності та інтеграції різноманітних 

аспектів управління бізнес-процесами, дозволяє досягти високої координації, за 

рахунок чого підвищується якість процесів та їх загальна ефективність. 
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Висновки до розділу 3 

 

В дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування 

теоретико-методичних засад організаційно-економічного забезпечення інтегрованого 

управління матеріальними ресурсами підприємства. Це дозволило сформулювати 

висновки теоретичного, методичного і науково-прикладного характеру, основними з 

яких є наступні: 

1. Інтегроване управління матеріальними ресурсами в дослідженні визначено 

як новітній підхід до пошуку резервів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. Інтегрований підхід надає переваги в управлінні матеріальними 

ресурсами через отримання синергічного ефекту завдяки координації процесів, 

оптимізації функцій, цілеспрямованому покращенню ключових показників 

ефективності. Створення системи інтегрованого управління вимагає реорганізації 

існуючої функціональної структури з метою адаптації підприємства до вимог 

конкурентного середовища та проведення реінженірингу бізнес-процесів з метою 

оптимізації процесної структури та підвищення її якості. Реалізація запропонованих 

заходів дозволяє виявити зайві або необхідні функції, проаналізувати ефективність 

процесів та здійснити їх удосконалення. На досліджуваних підприємствах було 

виявлено недоліки у функціях та процесах, пов’язаних з управлінням малорухомими 

ресурсами, плануванням ресурсів та аналізом зовнішнього середовища. 

2. Запропоновані автором інструментальні засоби визначають теоретико-

методичні засади інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства, 

зокрема: упровадження методики мультиагентного планування потреби в 

матеріальних ресурсах; упровадження методики розрахунку цільових запасів; 

упровадження методики управління страховими запасами; упровадження 

комплексної методики управління малорухомими матеріальними ресурсами; 

упровадження методики управління компетентнісним потенціалом; оцінювання 

ефективності управління матеріальними ресурсами. 
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3. У дослідженні представлені авторські розробки економіко-математичних 

моделей, які дозволяють підвищити точність планування потреби в матеріальних 

ресурсах: модель розрахунку цільового запасу з урахуванням сезонності та ризику; 

мультиагентна динамічна модель планування поточної потреби в матеріальних 

ресурсах. Моделі представлені у вигляді прикладного інструменту в MS Excel, який 

дозволяє проводити розрахунки в автоматичному режимі. Побудова комплексу 

економіко-математичних моделей планування потреби в матеріальних ресурсах 

особливо актуальна в умовах поточної економічної ситуації, коли необхідне 

застосування ефективних інструментів управління. 

4. З метою виявлення основних причин утворення малорухомих матеріальних 

ресурсів автором розроблено методику “4 R”, яка також реалізована в MS Excel та 

дозволяє в автоматичному режимі проводити розрахунки та послідовно 

реалізовувати етапи аналізу: систематизація; аналіз; виявлення причин, розробка та 

реалізація заходів. Запропонована методика була апробована на прикладі 

матеріальних ресурсів ВАТ “Полтавський ГЗК”: бентоніт та автогума технологічна. 

5. Для автоматизації оцінювання компетентнісного потенціалу персоналу з 

управління матеріальними ресурсами розроблено методику та інструмент в  

MS Excel, у якому систематизовані всі критерії оцінювання, автоматично 

розраховуються оцінки та здійснюється порівняння результатів самооцінки та 

оцінок керівника. 

6. Інтегруючим механізмом в управлінні матеріальними ресурсами визначено 

контролінг, який розглядається як цілеспрямований процес, що забезпечуватиме 

розробку ефективних управлінських рішень щодо управління матеріальними 

ресурсами як на оперативному рівні, так і на стратегічному. Контролінг вимагає 

зміни технології й філософії управління підприємством. Він передбачає 

впровадження системи управління, яка забезпечує раціональне визначення цілей, їх 

відображення у показниках діяльності підприємства за всіма сферами прояву, аналіз 

і виявлення причин відхилень, а також розробку напрямів управлінського впливу. 

Основні результати розділу викладені в роботах автора [142, 143, 144, 145, 

146, 147]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється в поглибленні теоретичних засад та розробці прикладного 

інструментарію побудови підсистеми інтегрованого управління матеріальними 

ресурсами. Результати дослідження теоретичних, методичних і прикладних аспектів 

проблематики управління матеріальними ресурсами підприємства дозволили 

отримати  такі висновки: 

1. Однією із суттєвих проблем сучасності є зростання дефіциту ресурсів. 

Головними недоліками в управлінні матеріальними ресурсами є: фрагментарність та 

недосконалість процесу планування, відсутність стратегічного бачення, недостатня 

увага економіко-математичним методам обгрунтування рішень, відсутність 

цільового управління. Тому, поряд із завданням управління фізичною і вартісною 

структурою та обсягом матеріальних ресурсів, в дослідженні було поставлене та 

вирішене нове завдання – виявлення невикористаних резервів управління 

матеріальними ресурсами, пошук нових нестандартних методик та методів 

управління їх потоками. Проведений аналіз наукових джерел довів наявність також 

розбіжностей у трактуванні сутності та складу ресурсів, що дозволило визначити 

сутність поняття “матеріальні ресурси” як сукупність предметів праці, що 

використовуються для виробництва продукції та повністю переносять свою вартість 

на створюваний продукт.  

2. Інтегроване управління розглядається як передумова більш гнучкого та 

стабільного розвитку підприємства, впровадження якого потребує комплексного та 

всеохоплюючого оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами на 

системній основі. У дослідженні воно визначено як раціональне поєднання 

методичної, техніко-технологічної та економічної складових матеріального потоку з 

метою забезпечення ритмічності виробництва та отримання максимального 

економічного ефекту при мінімальних витратах. Інтеграційним механізмом у 

підсистемі управління матеріальними ресурсами визначено контролінг – 
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інформаційно-аналітичну систему, яка забезпечує інтегрованість інформаційних 

потоків та сценарність рішень в управлінні ефективністю матеріальних ресурсів.  

3. Проведений аналіз дозволив встановити, що інтеграція вимагає методичних, 

організаційних та інформаційних змін. Реструктуризація функцій та процесів (на 

засадах реінжинірингу або безперервного удосконалення) є методичною основою 

перебудови підсистеми управління матеріальними ресурсами, проведення якої на 

основі обґрунтованої діагностики дозволяє здійснити функціонально-процесну 

оптимізацію. У рамках структури підсистеми інтегрованого управління 

матеріальними ресурсами автором виділено підсистему інформаційного 

забезпечення, структурно-функціональну та підсистему постійного вдосконалення і 

саморозвитку.  

4. Проведений аналіз стану управління матеріальними ресурсами на гірничо-

збагачувальних комбінатах України дозволив встановити такі тенденції: рівень 

матеріалоємності виробництва досягає 57%, складним є фінансовий стан, майже 

відсутнє довготривале фінансування, потребують уваги такі внутрішні фактори 

конкурентоспроможності як: удосконалення методики управління матеріальними 

ресурсами; удосконалення організаційної системи; розробка методичних 

рекомендацій щодо удосконалення підсистеми навчання та розвитку. 

5. Автором вирішено актуальне питання щодо здійснення класифікації 

матеріальних ресурсів. З метою цілеспрямованого управлінського впливу на них 

запропоновано поетапну класифікацію, яка передбачає поділ ресурсів як за видовою 

і функціональною складовою, так і за проблемним полем. Запропонована 

класифікація названа автором “поетапною”, оскільки засновується на поетапному 

поділі та поглибленому аналізі сутності та особливостей матеріальних ресурсів.  

6. Ефективність функціонування підсистеми управління ресурсами 

ускладнюється дією зовнішніх факторів, які обумовлені нестабільним розвитком 

української економіки. Запропонована в дослідженні методика грунтується на 

теоретико-методичних засадах планування потреби в матеріальних ресурсах з 

урахуванням складності та динаміки зовнішніх факторів: містить мультиагентну 

модель планування потреби в матеріальних ресурсах, побудовану з урахуванням 
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сезонності та рівня ризику, методику управління страховими запасами, яка 

передбачає структуризацію видів запасів залежно від рівня ризику та вартості 

ресурсів і дозволяє цілеспрямовано контролювати їх певні групи. Також з метою 

визначення головних причин та напрямів усунення залишків малорухомих 

матеріальних ресурсів автором запропоновано методику «4R», яка дозволяє 

комплексно вирішувати зазначені питання.  

7. Проведений аналіз методичного забезпечення планування потреби в 

матеріальних ресурсах, визначення їх недоліків та переваг дозволив автору обрати 

математичне моделювання динаміки відповідних параметрів у якості основного 

методу. Тому в дисертації запропоновано модель мультиагентного динамічного 

планування потреби в матеріальних ресурсах, яка забезпечує своєчасне реагування 

системи на негативний вплив економічного середовища та дію цілого ряду різних 

агентів (виробничих, постачання, збуту, зберігання, планування та ін.). 

8. Ключовою основою підсистеми саморозвитку в системі інтегрованого 

управління матеріальними ресурсами є розвиток компетентнісного потенціалу 

персоналу. В дослідженні обгрунтовано, що інтелектуальна складова є однією з 

рушійних сил успішного розвитку підприємств. Автором визначено головні критерії 

професійного та особистісного рівня, оцінювання яких дозволяє визначити ключові 

компетенції, які потребують розвитку. Запропонована методика дозволяє здійснити 

системне оцінювання та скласти план розвитку та кар’єрного зростання окремих 

фахівців та розробити концепцію розвитку відділу, відповідального за управління 

матеріальними ресурсами. 

9. У дослідженні запропоновано підхід до оцінювання ефективності 

управління матеріальними ресурсами, який базується на синергічному поєднанні 

збалансованої системи показників, ключових показників ефективності, цільового 

управління та бенчмаркінгу. Розроблено відповідний інструментарій, який 

складається з карти розширеної системи збалансованих показників та 

координаційної матриці. Перевагою карти розширеної системи збалансованих 

показників є поєднання показників, які враховують інтереси держави, підприємства 

та споживача.  
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Додаток А 

Вихідні дані для аналізу показників ефективності матеріальних витрат [186] 

Найменування показника 
ІнгГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг виробництва,тис. т. 14118,0 13586,9 13618,2 13405,0 11613,0 

Обсяг виробництва, млн. грн. 14548,1 10099,7 10133,6 11941,2 9229,0 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 13989,7 13488,0 13966,0 13088,2 11726,0 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 14507,9 9986,7 10352,3 11341,2 9489,5 

Чистий прибуток, млн. грн. 6584,4 4766,4 4712,6 976,2 -3498,9 

Матеріальні витрати, млн. грн. 2866,5 3107,8 3256,6 4139,2 3796,0 

Всього витрат, млн. грн. 4198,4 4570,7 5158,5 6492,7 9092,8 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,20 0,31 0,32 0,35 0,41 

Матеріаловіддача, грн/грн 5,08 3,25 3,11 2,88 2,43 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн 2,30 1,53 1,45 0,24 -0,92 

Найменування показника 
Марг ГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва, тис. т. 748,9 696,2 484,2 519,7 582,9 

Обсяг виробництва, млн. грн. 551,2 561,5 350,9 403,9 564,5 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 729,6 755,9 519,5 515,3 373,0 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 526,1 609,3 375,7 511,2 1849,0 

Чистий прибуток, млн. грн. -194,1 -0,6 -212,7 5,5 6,7 

Матеріальні витрати, млн. грн. 193,8 222,9 193,6 229,1 302,2 

Всього витрат, млн. грн. 625,5 656,4 619,1 858,3 955,6 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,35 0,40 0,55 0,57 0,54 

Матеріаловіддача, грн/грн 2,84 2,52 1,81 1,76 1,87 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн -1,00 0,00 -1,10 0,02 0,02 

Найменування показника 

ОрджГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва, тис. т. 603,5 494,0 849,8 891,6 895,1 

Обсяг виробництва, млн. грн. 550,0 438,6 796,5 1075,2 1487,7 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 810,2 398,7 695,4 834,1 671,8 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 690,8 365,3 676,3 1005,4 1186,1 

Чистий прибуток, млн. грн. -184,2 -46,6 -97,2 2,6 3,6 

Матеріальні витрати, млн. грн. 359,3 340,0 385,1 387,8 594,7 

Всього витрат, млн. грн. 762,7 820,7 900,9 1058,2 1517,3 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,65 0,78 0,48 0,36 0,40 

Матеріаловіддача, грн/грн 1,53 1,29 2,07 2,77 2,50 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн -0,51 -0,14 -0,25 0,01 0,01 

Найменування показника 
ЦентрГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва, тис. т. 6084,4 6232,0 6408,5 6236,3 5976,0 

Обсяг виробництва, млн. грн. 6424,1 4985,9 5735,6 6217,1 6459,0 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 6077,7 6236,8 6325,9 6236,2 6045,0 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 6424,6 4879,9 5673,0 6272,2 6531,7 

Чистий прибуток, млн. грн. 2592,9 761,2 1572,0 770,8 688,0 

Матеріальні витрати, млн. грн. 1782,2 1960,3 2056,5 2604,4 2490,2 

Всього витрат, млн. грн. 3156,5 3733,8 3815,0 6706,7 7165,3 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,28 0,39 0,36 0,42 0,39 

Матеріаловіддача, грн/грн 3,60 2,54 2,79 2,39 2,59 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн 1,45 0,39 0,76 0,30 0,28 

Найменування показника 
ПівнГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва,тис. т. 13702,0 13713,6 14105,0 12649,8 12449,0 

Обсяг виробництва, млн. грн. 14609,0 11807,1 12897,1 12839,6 13080,6 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 13780,6 13189,7 14700,2 12430,7 12623,0 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 14648,0 11464,8 13345,3 12570,7 13329,4 

Чистий прибуток, млн. грн. 6249,2 3546,3 4441,6 1545,7 -1212,5 

Матеріальні затрати, млн. грн. 3906,2 4218,0 4236,0 4709,4 5183,2 

Всього витрат, млн. грн. 6406,2 6660,1 7560,2 9322,5 14374,6 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,27 0,36 0,33 0,37 0,40 

Матеріаловіддача, грн/грн 3,74 2,80 3,04 2,73 2,52 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн 1,60 0,84 1,05 0,33 -0,23 

Найменування показника 
ПолтГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва, тис. т. 9668,2 9638,1 10550,1 10684,7 11264,4 

Обсяг виробництва, млн. грн. 9140,9 7464,2 5478,2 11448,6 14760,2 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 9864,1 9777,9 10365,5 10764,0 11026,8 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 9200,3 7658,2 8289,1 11788,0 14969,1 

Чистий прибуток, млн. грн. 2237,6 381,8 378,6 -1733,7 -5900,3 

Матеріальні витрати, млн. грн. 4439,5 4848,4 4588,7 4721,9 4886,0 

Всього витрат, млн. грн. 6456,3 7321,8 7992,4 8998,5 22422,7 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,49 0,65 0,84 0,41 0,33 

Матеріаловіддача, грн/грн 2,06 1,54 1,19 2,42 3,02 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн 0,50 0,08 0,08 -0,37 -1,21 

Найменування показника 
НовосГЗК 

2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг виробництва, тис. т. 393,4 377,6 331,2 330,8 291,6 

Обсяг виробництва, млн. грн. 64,2 76,6 64,9 87,4 81,1 

Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 385,2 374,4 297,7 287,3 290,7 

Обсяг реалізованої продукції, млн. 

грн. 62,9 76,6 58,5 87,3 91,1 

Чистий прибуток, млн. грн. 1,4 2,3 -1,7 13,8 8,8 

Матеріальні витрати, млн. грн. 44,3 51,3 45,5 43,9 42,7 

Всього витрат, млн. грн. 75,5 88,9 79,7 81,3 86,6 

Матеріаломісткість продукції, грн/грн 0,69 0,67 0,70 0,50 0,53 

Матеріаловіддача, грн/грн 1,45 1,49 1,43 1,99 1,90 

Прибуток на гривню матеріальних 

витрат, грн/грн 0,03 0,05 -0,04 0,31 0,21 



 

  

  Додаток Б 

Показники фінансової стійкості ГЗК України 

Показник 

ІнгГЗК Марг ГЗК ОрджГЗК ЦентрГЗК ПівнічГЗК ПолтГЗК НовосГЗК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

К  

автономії 
0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,3 збитки 0,9 0,9 

К маневреності  1,5 2,6 0,9 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 1,7 збитки 0,7 0,8 

К  

фінансової 

стабільності 

0,6 0,4 0,7 0,8 1,0 1,0 5,4 5,4 2,6 4,2 0,4 збитки 8,1 11,8 

К залежності 2,7 3,8 2,5 2,3 2,0 2,0 1,2 1,2 1,4 1,2 3,5 збитки 1,1 1,1 

К співвідно-

шення 

залучених і 

власних коштів  

1,7 2,8 1,5 1,3 1,0 1,0 0,2 0,2 0,4 0,2 2,5 збитки 0,1 0,1 



 

  

Додаток В 

Показники ділової активності ГЗК України 

Показник 

ІнгГЗК Марг ГЗК ОрджГЗК ЦентрГЗК ПівнічГЗК ПолтГЗК НовосГЗК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

К оборотності 

основних фондів 
1,3 0,9 0,4 1,4 0,6 0,7 6,6 6,3 0,9 1,0 1,8 2,1 7,4 6,3 

К оборотності 

матеріальних 

запасів 

13,1 12,2 2,6 10,8 1,7 1,6 13,1 17,8 10,7 16,2 4,7 3,9 8,2 6,6 

К оборотності 

активів 
0,4 0,3 0,2 0,9 0,4 0,5 1,0 0,9 0,4 0,4 0,7 0,8 1,7 1,6 

К оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

0,8 0,4 1,0 4,3 5,2 110,1 1,7 1,8 1,1 1,6 6,8 6,3 27,0 15,3 

К оборотності 

власного капіталу 
1,0 1,0 0,6 2,0 0,8 0,9 1,1 1,0 0,5 0,6 2,4 -18,6 1,9 1,7 



 

  

 Додаток Г 

Показники ліквідності та рентабельності ГЗК України 

Показник 

ІнгГЗК Марг ГЗК ОрджГЗК ЦентрГЗК ПівнічГЗК ПолтГЗК НовосГЗК 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

К  

покриття  
1,1 1,0 0,7 0,9 2,2 1,0 7,5 6,9 2,6 3,1 9,0 0,5 5,3 9,1 

К  

поточної 

ліквідності 

1,0 0,9 0,5 0,6 0,2 -0,2 6,8 6,4 2,4 2,9 6,3 0,3 3,5 6,0 

К  

абсолютної 

ліквідності 

0,005 0,004 
0,05

9 

0,00

3 

0,00

5 
0,002 0,06 0,46 0,03 0,005 2,11 0,01 0,35 1,00 

Частка 

оборотних 

запасів в активах 

0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 

Рентабельність 

активів, % 
4,4 збиток 0,1 0,0 0,0 збиток 11,7 9,3 4,8 збиток збиток збиток 30,0 18,7 

Рентабельність 

власного 

капіталу,% 

8,4 збиток 0,6 0,7 0,2 0,3 11,6 13,6 7,6 збиток збиток збиток 29,4 16,4 

Рентабельність 

госпо- 

дарської діяль-

ності, % 

8,6 збиток 1,1 0,4 0,3 0,3 10,2 13,1 14,2 збиток збиток збиток 15,8 9,7 



 

  

Додаток Ж 

 

Анкета  

Шановний респонденте! 

У рамках дисертаційного дослідження проводиться аналіз ефективності управління матеріальними 

ресурсами на гірничо-збагачувальних комбінатах України. 

Просимо Вас відповісти на питання анкети.  

Вам необхідно обрати запропонований варіант відповіді, що збігається з Вашою думкою. 

Анкетування є анонімним, всі результати опитування будуть використані виключно в загальних 

висновках. 

 

 

1. Оцініть ефективність функцій в управлінні матеріальними ресурсами: 

1 – існує дублювання функцій, несвоєчасність виконання; 

2 – достатня чіткість виконання функцій; 

3 -  проводиться робота з удосконалення функцій, оптимізації. 

 

2. Оцініть рівень методичного забезпечення в управлінні матеріальними ресурсами: 

1 – низький, недостатній рівень методичного забезпечення; 

2 – наявність методичних розробок для окремих складних функцій; 

3 – наявність систематизованої методичної бази, розробка нових методик, удосконалення 

існуючих. 

 

3. Оцініть якість інформаційних потоків: 

1 – низкий рівень організованості інформаційних потоків; 

2 – достатня чіткість інформаційних потоків, майже відсутні збої у виробництві внаслідок 

недосконалості комунікацій та інформаційних потоків; 

3 -  проводиться робота з удосконалення інформаційних потоків, усунення зайвих, 

оптимізації існуючих. 

 

4. Оцініть організаційний рівень в управлінні матеріальними ресурсами: 

1 – недостатній організаційний рівень, очевидні недоліки в розподілі обов’язків та 

прийнятті рішень; 

2 – достатній організаційний рівень для вирішення деяких нестандартних питань; 

3 -  високий організаційний рівень, чіткість та прозорість, налагоджена система функцій. 

 

5. Оцініть якість процесу планування обсягів виробництва та забезпечення матеріальними 

ресурсами: 

1 – низький рівень методичного забезпечення процесу планування, висока похибка 

прогнозів, нестабільність планів; 

2 – достатній рівень процесу планування, висока точність прогнозів, стабільність планів; 

3 -  розробка нових методик планування, удосконалення існуючих. 

 

6. Оцініть ефективність контролю: 

1 – низький рівень контролю; 

2 – наявність періодичного контролю із системою заохочення та покарання; 

3 –  ефективна стабільно діюча система контролю, проведення роботи з усунення недоліків. 

 

 



 

  

Продовження додатку Ж 

 

7. Оцініть компетентнісний рівень функціональних працівників (спеціалісти/інженери): 

1 – професійна компетентність достатня лише для операційної діяльності (стандартні 

розрахунки); 

2 – достатній рівень компетентності для вирішення нестандартних питань; 

3 – високий рівень компетентності, значні аналітичні здібності, здатність розробляти нові 

методики, вміння самостійно аналізувати та приймати ефективні рішення в кризових 

нестандартних ситуаціях. 

 

8. Оцініть компетентнісний рівень керівників підсистеми управління матеріальними ресурсами: 

1 – недостатня професійна компетентність, очевидні недоліки в прийнятті рішень; 

2 – достатній рівень компетентності для вирішення деяких нестандартних питань; 

3 -  високий рівень компетентності, прийняття швидких та ефективних рішень, постійний 

розвиток та удосконалення. 

 

9. Оцініть ефективність підсистеми навчання та розвитку: 

1 – відсутнє навчання працівників та удосконалення методів роботи й управління; 

2 – існує система навчання та впровадження нових методик; 

3 –  налагоджена система внутрішнього та зовнішнього тренерства, стимулювання 

працівників до саморозвитку, заохочення впровадження кращих практик та методів роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

        Додаток З 

Результати експертного опитування 

 

Питання 

Респондент, бал Кільк. 

респон-

дентів 

Середнє 

знач. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Функціональна 

чіткість та 

ефективність 1 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 30 2,00 
Рівень 

методичного 

забезпечення 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 30 1,70 
Якість 

інформаційних 

потоків 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 30 2,30 
Організаційний 

рівень процесів 1 2 2 1 1 1 2 

 

2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 29 1,62 
Якість процесу 

планування 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 30 1,70 
Ефективність 

контролю 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 30 1,83 
Компетентнісний 

рівень 

функціональної 

підсистеми 1 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 30 1,77 
Компетентнісний 

рівень підсистеми 

управління 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 30 1,97 
Наявність 

підсистеми 

розвитку 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 30 1,87 

 

 

 



 

  

Додаток К 

 

Реалізація методики “4R” для малорухомого матеріалу “Автогума 

технологічна” станом на 01.08.2015 р. 

1.1 Паспорт проблеми.  

Інструмент “Паспорт проблеми” 

Паспорт проблеми 

Відділ Дата проведення аналізу 

Відділ планування та управління 

запасами 01 серпня 2015 р. 

Поточна ситуація   

Автогума технологічна 

R01010000000031, R01010000000007, R01010000000014 

Залишок на 1.08.2015 р. складає – 99 шт (46769,93 тис. грн) 

Цільовий рівень   

Цільовий залишок  - 76 шт (35904,19 тис. грн) 

Проблема   

Перевищення запасу ТМЦ над цільовим рівнем на 23 шт (10865,74 тис. грн) 

 

1.2. Перелік інформації, необхідної для аналізу  

Інструмент “Перелік інформації” 

Перелік інформації 

Звіт (джерело інформації) Постачальник звіту 

Звітний 

період 

1. Звіт IT  – залишки ТМЦ у вартісному 

вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

2. Звіт IT – залишки ТМЦ у кількісному 

вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

3. Звіт IT -  цільові залишки ТМЦ у 

вартісному вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

4. Звіт IT - цільові залишки ТМЦ у 

кількісному вимірі. 

Відділ планування та управління 

запасами 2015 р 

5. План споживання ТМЦ Відділ планування  2015 р 

 

1.3. Динаміка фактичних залишків ТМЦ у вартісному та кількісному 

еквіваленті. 



 

  

Продовження додатку К 

    

Залишки матеріальних ресурсів у кількісному та вартісному еквіваленті 

Залишки ТМЦ Місяць       

ТМЦ 

Найменування 
ТМЦ Код 

Од. 

виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Автогума 

технологічна 

R01010000000031, 

R01010000000007, 

R01010000000014 

Фактичні залишки у вартісному еквіваленті 

тис. 

грн 
41100,85 28345,41 16534,82 22203,91 8503,62 14172,70 11810,59 46769,93 58580,52 0 0 0 

Фактичні залишки у кількісному еквіваленті 

шт 87 60 35 47 18 30 25 99 124 0 0 0 
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       Продоження додатку К 
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1.4. Динаміка цільових залишків ТМЦ у вартісному та кількісному еквіваленті. 

Залишки матеріальних ресурсів у вартісному та кількісному еквіваленті 

Залишки ТМЦ Місяць       

ТМЦ 

Найменування 
ТМЦ Код 

Од. 

виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Автогума 

технологічна 

R0100000031, 

R0101000007, 

R0101000014 

Цільові залишки у вартісному еквіваленті 

тис. 

грн 
35904,1 35904,1 35904,1 35904,

1 35904,1 35904,1 35904,1 35904,1 35904,1 35904,1 35904,1 35904,1 

Цільові залишки в кількісному еквіваленті 

шт 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

 



 

  

Продовження додатку К 

Етап ІІ. Проведення аналізу (RESEARCH) 

Інструмент “Діаграма Парето” 

ТМЦ Найменування ТМЦ Код 
Од. 

вим. 

Вартість, 

тис. грн 

% 

Парето 

ШИНА 3300R51 R01010000000014 шт 31313,58 58% 

АВТОШИНА 40.00R57 R01010000000007 шт 15456,35 87% 

ШИНА 45/65-45 58PR R01030000019023 шт 1532,73 90% 

АВТОШИНА 21.00-35 R01010000001034 шт 1102,61 92% 

ШИНА 21,00-33 R01030000019009 шт 839,81 94% 

ШИНА 29,5R25 R01030000000015 шт 797,06 95% 

АВТОШИНА 35/65-33 R01010000001028 шт 416,8 96% 

АВТОШИНА 18.00*25 R01010000001004 шт 361,85 96% 

ШИНА 445/95 R25 R01010000000033 шт 256,47 97% 

ШИНА 8,25R20 R01010000000003 шт 252,03 97% 

АВТОШИНА 1300*530*533 R01030000001040 шт 244,51 98% 

ШИНА 29,5/75 R25 R01030000000007 шт 197,16 98% 

АВТОШИНА 320*508 R01010000001010 шт 191,46 99% 
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2.2. Відхилення від цільових залишків ТМЦ у вартісному та кількісному 

еквіваленті. 



 

  

              Продовження додатку К 

Відхилення від цільових залишків 

 Місяць       

ТМЦ 

Найменування 
ТМЦ Код 

Од. 

виміру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Автогума 

технологічна 

R0101000031, 

R010100007, 

R0101000014 

Відхилення від цільових залишків у вартісному еквіваленті 

тис. 

грн 
5196,6 -7558,77 -19369,36 -13700,28 -27400,5 -21731,48 -24093,6 10865,7 58580,5 0 0 0 

Відхилення від цільових залишків у кількісному еквіваленті 

шт 11 -16 -41 -29 -58 -46 -51 23 124    
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Продовження додатку К 
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Розрахунок цільового запасу ТМЦ з урахуванням сезонності та рівня ризику 

Автогума 

технологічна 

R01010000000031, 

R01010000000007, 

R01010000000014 шт 

Потреба в 

ТМЦ з 

урахуванням 

сезонності 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 32 45 28 46 60 40 48 36 29 28 19 

Цільова 

потреба 29 35 48 31 52 69 46 58 47 41 41 29 

 



 

  

Продовження додатку К 

2.3. Карта процесів, слабкі місця. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук слабких місць за допомогою карти процесів 

"Заморожування 

планів на рік", 

необхідність 

підвищення точності 

цільових запасів 

Формування 

фінального запиту 

Ведення переговорів з 

постачальниками 

Формування запиту 

постачальникам 

Структуризація та 

систематизація 

потреби в ресурсах 

 

Удосконалення 

методичної бази 

Упровадження 

інформаційних систем 

Формуван-

ня системи 

показників 

ефектив-

ності 

Планування 

системи дій 

з удоскона-

лення 

Оцінюван-

ня 

результатів 

Аналіз 

результатів  

оцінювання 

та розробка 

корегуючих 

заходів 

Постійне 

циклічне 

оцінювання 

та 

перспектив-

ний аналіз 

Упровад

ження 

поліпшу

ючих 

заходів 
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Етап III. Виявлення причин (REASON) 

 

People (персонал) 
 

Procedures 

(процедури)  

Policies 

(політики)  

Plant/Technology 

(технологія) 

 

Неточність 

цільових запасів  

"Твердий" 

контракт за 

обсягом  

Відсутність 

проблем  

Виведення 

обладнання з 

використання 

всередині року 

 

Додатковий інструмент для пошуку причин 

 

 

5 ЧОМУ?  4 ЧОМУ?  3 ЧОМУ?  2 ЧОМУ?  1 ЧОМУ? 

Відсутність 

сценарного 

ризик-

менеджменту   

Складнощі 

прогнозування 

впливу 

стохастичних 

факторів   

Високий рівень 

похибки в 

плануванні 

потреби ТМЦ   

Постачання 

ТМЦ 

перевищувало 

реальну 

потребу   

Поточні 

залишки 

переви-

щують 

цільові 

Додатковий інструмент для пошуку причин 

Етап IV. Розробка та реалізація заходів (REALIZATION) 

4.1.  Розробка поліпшуючих заходів. 

Інструмент “Розробка поліпшуючих заходів” 

Проблема Превентивні заходи 

Неточність цільових запасів Удосконалення методики планування ТМЦ 

 

4.2. Project - managament 

Інструмент “Проект” 

План дій з реалізації превентивних заходів Дата 

1. Розробка методики планування ТМЦ з урахуванням сезонності та 

рівня ризику. 20.08-15.09.2015 р. 

2. Апробація розробленої методики. 22-24.09.2015 р. 

3.  Постійний контроль за утворенням малорухомих  ТМЦ, аналіз 

причин. Щомісячно 

 

4.3. Матриця відповідальності 
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Інструмент “Матриця відповідальності” 

E – виконавець 

R – відповідальний за результат 

C – консультант 

 

План дій Учасники 
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у
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л
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я
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и
 

Ф
ах

ів
ц

і 
з 

п
л
ан

у
в
ан

н
я 

1. Розробка методики планування ТМЦ з 

урахуванням сезонності та рівня ризику. E, R C, R C, R  

2. Апробація розробленої методики. E C E, C  

3. Постійний контроль за утворенням малорухомих  

ТМЦ, аналіз причин.    E 
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4.5. Протокол 

Інструмент “Протокол”  

Дата Дія Відповідальний Статус 

20.08-15.09.2015 

р. 

1. Розробка методики планування ТМЦ з 

урахуванням сезонності та рівня ризику. Степаненко Т.О Виконано 

22-24.09.2015 р. 2. Апробація розробленої методики. Степаненко Т.О Виконано 

Щомісячно 

3. Контроль за утворенням малорухомих 

ТМЦ, аналіз причин. 

 Фахівці з 

планування  В процесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                Додаток Л 

Факт споживання ТМЦ 

ТМЦ  

ТМЦ 

Код 

Од. 

вим. Рік 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОЛОЛЬНІ 

ТІЛА 
M70 т 

2011 4139,70 3811,60 4510,70 4017,60 3947,40 4338,20 4455,20 3978,80 4397,20 4497,60 4218,70 4483,20 

2012 3763,10 3307,10 3657,80 3385,90 4104,10 3889,50 3635,27 3139,30 3317,50 3608,60 3114,40 4098,40 

2013 5037,70 4007,40 5666,50 4323,90 4762,10 4046,20 4290,50 4223,80 4551,30 3943,00 4730,10 4783,20 

2014 4599,40 4345,40 4612,40 4917,20 4337,80 4497,60 4762,60 5056,60 4786,40 5174,70 4984,00 4151,30 

2015 4472,50 4930,20 5349,30 5504,00 4891,20 4433,10 4203,80 4816,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кумулят 

сума 

2014 4599,40 8944,80 13557,20 18474,40 22812,20 27309,80 32072,40 37129,00 41915,40 47090,10 52074,10 56225,40 

Кумулят 

сума 

2015 4472,50 9402,70 14752,00 20256,00 25147,20 29580,30 33784,10 38600,80 38600,80 38600,80 38600,80 38600,80 

Темп 

зміни -0,03 0,05 0,09 0,10 0,10 0,08 0,05 0,04 -0,08 -0,18 -0,26 -0,31 

ТМЦ  

ТМЦ 

Код 

Од. 

вим. Рік 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПАЛИВО U02 тис.л 

2011 5374,70 4875,20 5534,90 5577,10 5581,60 5714,00 6135,50 6139,40 6100,40 6633,10 6122,50 6253,30 

2012 6325,30 5617,00 5975,30 5783,90 6102,00 5880,60 6264,00 6377,80 6452,30 6500,40 6380,00 6796,70 

2013 6874,70 6173,30 6699,10 6267,20 6567,60 6607,70 6872,70 6764,90 6749,70 6900,60 6765,20 6997,20 

2014 7509,60 6803,10 7304,30 7008,70 7315,50 6731,60 7164,10 6794,00 7068,80 6799,50 6796,30 6455,50 

2015 5456,30 4737,30 5258,80 5203,60 5327,50 5321,30 6949,90 5530,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кумулят 

сума 

2014 7509,60 14312,70 21617,00 28625,70 35941,20 42672,80 49836,90 56630,90 63699,70 70499,20 77295,50 83751,00 

Кумулят 

сума 

2015 5456,30 10193,60 15452,40 20656,00 25983,50 31304,80 38254,70 43785,40 43785,40 43785,40 43785,40 43785,40 

Темп 

зміни -0,27 -0,29 -0,29 -0,28 -0,28 -0,27 -0,23 -0,23 -0,31 -0,38 -0,43 -0,48 

 

 

 



 

  

        Закінчення додатку Л 

План споживання ТМЦ 

ТМЦ  

ТМЦ 

Код 

Од. 

вим. Рік 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МОЛОЛЬНІ 

ТІЛА 
M70 т 

2011 4008,80 4008,80 4170,90 4274,50 4271,90 4381,50 4431,10 4382,30 4431,70 4432,00 4381,00 4381,10 

2012 4160,70 4160,70 4374,80 4265,70 4373,70 4375,00 4424,30 4375,00 4374,90 4637,10 4797,30 4944,90 

2013 4146,90 4086,50 4761,90 5019,00 4647,90 3948,50 4912,70 4912,70 4756,90 4714,00 4461,10 5049,80 

2014 4522,50 4522,50 4576,90 4506,60 4119,40 4354,80 4888,80 4956,60 4914,60 4906,40 4735,10 5226,20 

2015 2018,99 2018,99 2357,20 2800,27 2823,92 2348,98 2883,54 2883,54 2800,27 2883,54 2555,61 2268,80 

Кумулят. 

сума 2014 4522,50 9045,00 13621,90 18128,50 22247,90 26602,70 31491,50 36448,10 41362,70 46269,10 51004,20 56230,40 

Кумулят. 

сума 2015 2018,99 4037,98 6395,19 9195,46 12019,38 14368,36 17251,90 20135,44 22935,71 25819,25 28374,86 30643,65 

Темп 

зміни 

факт/план 1,22 1,33 1,31 1,20 1,09 1,06 0,96 0,92 0,68 0,50 0,36 0,26 

ТМЦ 

Найменування 

ТМЦ 

Код 

Од. 

вим. 

Рік 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПАЛИВО U02 тис.л. 

2011 5441,31 5441,31 5973,93 5775,00 5894,29 5815,12 6408,33 6402,98 6269,88 6840,83 6678,21 6867,50 

2012 5467,74 5467,74 5849,05 5520,95 5678,21 5550,00 5921,19 5934,29 5822,98 6939,64 6832,14 7012,62 

2013 6340,48 5888,10 6467,26 6480,36 6496,67 5994,64 6671,07 6666,67 6420,36 6665,36 6411,31 6819,40 

2014 6833,57 6833,57 7525,24 7394,64 7652,98 7438,10 7757,62 7762,26 7502,98 7689,17 7471,55 7744,52 

2015 5397,10 5397,10 5624,48 6925,62 7467,87 7101,55 7522,76 7526,61 7293,89 7487,34 7232,85 7308,20 

Кумулят. 

сума 2014 6833,57 13667,14 21192,38 28587,02 36240,00 43678,10 51435,71 59197,98 66700,95 74390,12 81861,67 89606,19 

Кумулят. 

сума 2015 5397,10 10794,19 16418,67 23344,29 30812,16 37913,71 45436,48 52963,09 60256,98 67744,32 74977,17 82285,37 

Темп 

зміни 

факт/план 0,01 -0,06 -0,06 -0,12 -0,16 -0,17 -0,16 -0,17 -0,27 -0,35 -0,42 -0,47 

 



 

  

Додаток М 

Результати оцінювання компетенцій працівників відділу з 

планування та управління запасами ВАТ “Полтавський ГЗК” 

№ Опис 

критеріїв 

Компетенції 

Средній бал 

працівників 

Середній 

бал 

керівника Відхилення 

1 2 3 4 5 6 

1 Критерії 

цілісного 

мислення 

Уміння ідентифікувати проблему 

з управління ресурсами 
8,0 5,8 -2,2 

Уміння виявити джерела 

проблеми 8,2 6,4 -1,8 

Уміння виявляти перспективні 

напрями розв’язання проблем та 

досягнення мети 8,0 6,4 -1,6 

Середній бал за критерієм, балів 8,1 6,2 -1,9 

2 Критерії 

здібностей в 

реалізації 

професійних 

завдань 

Уміння реалізовувати системний 

підхід 
8,0 6,0 -2,0 

Уміння організовувати 

команду/процес 
8,0 5,6 -2,4 

Гнучкість і адаптивність в 

прийнятті рішень 
7,8 5,6 -2,2 

Середній бал за критерієм, балів 7,9 5,7 -2,2 

3 Критерії 

здібностей в 

плануванні 

Володіння методиками 

планування параметрів 

ресурсних потоків 7,8 6,2 -1,6 

Володіння методиками аналізу та 

контролю параметрів ресурсних 

потоків 
8,0 6,4 -1,6 

Здатність реалізовувати 

поліпшуючі заходи в управлінні 

матеріальними ресурсами 

8,2 5,8 -2,4 

Середній бал за критерієм, балів 8,0 6,1 -1,9 

4 Критерії 

інтегрального 

мислення 

Уміння розробляти різні сценарії 

розвитку подій 
7,8 6,2 -1,6 

Уміння адаптивно вносити зміни 7,8 6,0 -1,8 

Середній бал за критерієм, балів 7,8 6,1 -1,7 

5 Критерії 

стратегічного 

мислення 

Уміння мислити глобально і 

перспективно, порівнювати і 

обирати напрями розвитку 7,8 5,4 -2,4 

Уміння визначати стратегію 

розвитку та обирати 

найперспективніший 

стратегічний набір 7,8 5,2 -2,6 

Сума за критерієм, балів 7,8 5,3 -2,5 

6 Критерії 

лідерства 

Уміння організовувати процес 

збору, обробки та аналізу 

інформації 
7,8 6,2 -1,6 
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Уміння обґрунтовувати рішення 

і забезпечувати спрямування 

зусиль працівників на 

реалізацію 8,0 6,0 -2,0 

Комунікативні здібності, вміння 

переконувати 
8,0 6,0 -2,0 

Середній бал за критерієм, балів 7,9 6,1 -1,9 

7 Критерії 

націленості на 

результат 

Ініціативність 8,2 4,2 -4,0 

Відповідальність 8,0 6,8 -1,2 

Самоорганізованість 7,8 6,2 -1,6 

Цілеспрямованість 7,8 5,8 -2,0 

Дотримання етичних норм 8,6 7,6 -1,0 

Сума за критерієм, балів 8,1 6,1 -2,0 

8 Критерії 

навичок 

взаємин 

Стресовитривалість 6,4 6,4 0,0 

Психологічна стійкість 6,8 6,6 -0,2 

Вміння працювати в команді 7,8 7,0 -0,8 

Середній бал за критерієм, балів 7,0 6,7 -0,3 

Оцінка 7,83 6,04 -1,79 

 

Результати оцінювання компетенцій працівників відділу з 

планування та управління запасами АТ “Новоселівський ГЗК” 

№ 

Опис критеріїв Компетенції 
Средній бал 

працівників 

Середній 

бал 

керівника 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 

1 Критерії 

цілісного 

мислення 

Уміння ідентифікувати проблему з 

управління ресурсами 7,0 6 -1 

Уміння виявити джерела проблеми 
6,1 5,5 -0,6 

Уміння виявляти перспективні 

напрями розв’язання проблем та 

досягнення мети 8,0 6,0 -2,0 

Середній бал за критерієм, балів 7,0 5,8 -1,2 

2 Критерії 

здібностей в 

реалізації 

професійних 

завдань 

Уміння реалізовувати системний 

підхід 7,9 5,0 -2,9 

Уміння організовувати 

команду/процес 9,0 7,0 -2,0 

Гнучкість і адаптивність в 

прийнятті рішень 7,8 6,0 -1,8 

Середній бал за критерієм, балів 8,2 6,0 -2,2 

3 Критерії 

здібностей в 

плануванні 

Володіння методиками планування 

параметрів ресурсних потоків 8,1 6,4 -1,7 

Володіння методиками аналізу та 

контролю параметрів ресурсних 

потоків 7,9 6,0 -1,9 

Здатність реалізовувати 

поліпшуючі заходи в управлінні 

матеріальними ресурсами 8,0 4,5 -3,5 
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Середній бал за критерієм, балів 8,0 5,6 -2,4 

4 Критерії 

інтегрального 

мислення 

Уміння розробляти різні сценарії 

розвитку подій 7,0 5,8 -1,2 

Уміння адаптивно вносити зміни 7,0 6,3 -0,7 

Середній бал за критерієм, балів 7,0 6,1 -1,0 

5 Критерії 

стратегічного 

мислення 

Уміння мислити глобально і 

перспективно, порівнювати і 

обирати напрями розвитку 6 7,0 -1,0 

Уміння визначати стратегію 

розвитку та обирати 

найперспективніший стратегічний 

набір 6 6,0 0 

Сума за критерієм, балів 6 6,5 0,5 

6 Критерії 

лідерства 

Уміння організовувати процес 

збору, обробки та аналізу 

інформації 7,8 6,3 -1,5 

Уміння обґрунтовувати рішення і 

забезпечувати спрямування зусиль 

працівників на її реалізацію 7,9 6,1 -1,8 

Комунікативні здібності, вміння 

переконувати 7,9 5,8 -2,1 

Середній бал за критерієм, балів 7,9 6,1 -1,8 

7 Критерії 

націленості 

на результат 

Ініціативність 
7,9 5,0 -2,9 

Відповідальність 8,1 7,0 -1,1 

Самоорганізованість 7,9 6,5 -1,4 

Цілеспрямованість 

8,0 6,0 -2,0 

Дотримання етичних норм 9,0 8,0 -1,0 

Сума за критерієм, балів 8,2 6,5 -1,7 

8 Критерії 

навичок 

взаємин 

Стресовитривалість 6,8 6,5 -0,3 

Психологічна стійкість 7,0 7,0 0,0 

Уміння працювати в команді 7,9 7,5 -0,4 

Середній бал за критерієм, балів 7,2 7,0 -0,2 

Оцінка     7,43 6,18 -1,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 


