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The article deals with importance of making managerial decisions under the conditions of economic
and political crises.
The set of activities of T3OB “Aнт ЛТД” was analysed. Among them: the analysis of enterprise
management, supervising of line and staff activities, time-study for performing some special
operations, analysis of the personnel policy, the changes of labour productivity of employees while
increasing the working load and payment according to this were thoroughly studied.
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enterprises under the conditions of crisis.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО
ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Анотація
У статті розглядаються методичні аспекти побудови механізму формування виробничих
процесів на підприємстві, що дозволять сформувати ефективну виробничу стратегію підприємства
та створити додаткові можливості для підвищення мобільності та адаптивності підприємства до
змінних умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропонована структурнофункціональна модель прогнозування виробничої діяльності підприємства, що спрямована на

96

Випуск ІV (60), 2015

E CO N O MI CS A N D M A NA G E M EN T OF EN T ER PR IS ES
дотримання балансу між стратегічними пріоритетами та перспективними напрямами виробничого
розвитку самого підприємства, мінімізацію економічних ризиків через побудову гнучкого
механізму контролю за реалізацією виробничої стратегії на кожному її етапі, побудови системи
прогнозних моделей виробничої діяльності, здатної своєчасно реагувати на зміни середовища.

Ключові слова: виробничbй процес, механізм прогнозування, стратегія, система
моделей, планування виробництва.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассматриваются методические аспекты построения механизма формирования
производственных процессов на предприятии, позволяющие сформировать эффективную
производственную стратегию предприятия и создать дополнительные возможности для
повышения мобильности и адаптивности предприятия к переменчивым условиям внутренней и
внешней
среды.
Предложена
структурно-функциональная
модель
прогнозирования
производственной деятельности предприятия, которая направлена на сбалансированность
стратегических приоритетов и перспективных направлений производственного развития самого
предприятия, минимизацию экономических рисков посредством построения гибкого механизма
контроля за реализацией производственной стратегии на каждом ее этапе, построения системы
прогнозных моделей производственной деятельности, способной своевременно реагировать на
изменения окружающей среды.

Ключевые слова: производственный процесс, механизм
стратегия, система моделей, планирование производства.

прогнозирования,

Постановка проблеми. Значна кількість підприємств у сучасних умовах
падіння економіки в Україні має незадовільний рівень забезпечення
планування відповідним прогнозним інструментарієм виробничого процесу.
За своєчасної розробки та впровадження адаптивних механізмів планування
виробничої діяльності підприємств, спрямованих на поліпшення методів
прогнозування й планування, такі підприємства зможуть підвищити
ефективність свого управлінського потенціалу, відновити стратегію і тактику
розвитку в умовах нестабільного зовнішнього середовища та жорсткої
конкурентної боротьби за споживача. До того ж попередження розвитку
негативних кризових явищ на підприємстві є можливим лише за
систематичної та об'єктивної оцінки його майбутнього стану. В зв’язку з цим
виникає потреба поглибленого дослідження формування адаптивного
механізму прогнозування виробничого процесу на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам вдосконалення
моделей виробничого процесу на підприємствах присвятили свої праці
вітчизняні та зарубіжні науковці і практики, зокрема, О. І. Амоша [1],
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В. М. Геєць [2], Е. А. Зінь [3], Т. С. Клебанова [4], А. С. Кох [5], М. Є. Рогоза
[6], К. Ю. Вергал [7] та інші. Проте на теперішній час потребує наукового
обґрунтування розгляд механізму прогнозування виробничого процесу на
підприємствах для вдосконалення ефективної організації виробництва
сформованої стратегії підприємства.
Метою
статті
є
розробка
структурно-функціональної
моделі
прогнозування виробничої діяльності як основи механізму формування
виробничого процесу на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження формування
структури механізму виробничої діяльності при узгодженні його з етапами
стратегії підприємства слід відзначити спрямованість на реалізацію таких
базових завдань: обґрунтування ефективних шляхів розвитку підприємства,
забезпечення неперервності впровадження виробничих змін та їх підтримка у
внутрішньому середовищі підприємства, контроль та аналіз доцільності
впроваджених планів виробництва в постійних умовах зміни середовища [7].
Системні
властивості
механізму
формування
виробничого
процесу
підприємства дозволяють включити до його складу такі елементи, пов’язані з
розробкою та управлінням виробничою стратегією невідривно від задач
загальної стратегії підприємства, як методи і засоби, форми, інструменти та
моделі, що у своїй взаємодії забезпечують ефективність роботи всієї системи
проходженням послідовності етапів (рис. 1).

ВИРОБНИЧА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
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Рис. 1. Загальний механізм формування виробничого процесу підприємства*
*Модифіковано за [6, c.59].
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1 етап. Вибір вектора структурних перетворень, бажаного структурного
типу з ряду альтернатив та відповідних йому цілей. На цьому етапі
окреслюються форми майбутніх виробничих перетворень, генеруються та
визначаються пріоритети альтеративних потоків, оцінюються ресурси,
необхідні для реалізації кожного з можливих варіантів, аналізується їх
наявність. Даний етап відповідає одному з головних принципів
прогнозування – варіантності прогнозування, що пов'язаний з можливістю
розвитку підприємства і його окремих ланок по різних траєкторіях, при
різних взаємозв'язках і структурних співвідношеннях.
2 етап. Моделювання планування та прогнозування виробничої діяльності.
Цьому етапу буде відповідати вибір моделі з подальшою ідентифікацією
змінних, взаємних зв’язків між ними, визначення функцій та структури
системи. Цей етап є важливою складовою ефективного функціонування
механізму завдяки формуванню системи ефективних сценаріїв планування
виробничого розвитку підприємства, як результат вибору та реалізації
прогнозних експериментів.
3 етап. Деталізація шляхів реалізації виробничої стратегії підприємства з
врахуванням специфіки і конкурентних переваг – визначаються методи
організації робіт від формулювання ідеї до досягнення комерційного
результату. На цьому етапі заплановані і відібрані виробничі цілі
розглядаються як виробничий проект з визначеною кількістю ресурсів для їх
забезпечення та потребують організаційного супроводу з врахуванням
виробничого потенціалу підприємства та часового фактора [7; 8]. Цей етап
ґрунтується на принципі цілеспрямованості, що припускає активний характер
процесу прогнозування виробничої діяльності, оскільки зміст прогнозу не
зводиться тільки до передбачення, а включає й цілі, які мають бути досягнуті
при ефективній політиці підприємства.
4 етап. Процес забезпечення неперервної реалізації виробничої програми
залежно від обраної моделі з урахуванням ефективного використання
виробничого потенціалу – формуються системи важелів, методів, інструментів
регулювання та контролю. На цьому етапі проводиться оцінка величини
сумарної ефективності виробничої діяльності підприємства у часі з
врахуванням поточних обмежень. Оцінювання ефективності виробничої
діяльності зазначеного механізму слід проводити у кожному періоді для
своєчасного реагування на можливі зміни факторів внутрішнього та
зовнішнього оточення.
Запропонований механізм формування виробничого процесу підприємства
забезпечує подальшу реалізацію виробничої стратегії підприємства та
підкріплює її ефективність наявністю ітераційних зв’язків для корекції
попереднього етапу. Результатом роботи цього механізму є упорядкований
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план виробництва, що може бути оперативно адаптований до внутрішніх та
зовнішніх змін середовища.
Різноманітність підходів до стратегічного управління виробничим процесом
для кожного підприємства потребує деталізації механізму формування
виробничого процесу відповідно до логіки стратегічного управління та
системного підходу. Подібну деталізацію представлено у вигляді структурнофункціональної моделі прогнозування виробничої діяльності підприємства
(рис. 2), яка складається із 4-х взаємопов’язаних контурів: аналіз,
моделювання, реалізація, контроль.
Аналіз. Контур аналізу є інформаційно-аналітичним, завдання якого
полягає в послідовному стратегічному аналізі та підготовці вхідних даних у
вигляді змінних та обмежень, що будуть використані для побудови на етапі
моделювання, системи моделей планування та прогнозування виробничої
діяльності. Орієнтація аналізу на створення первинної вибірки досягається
проходженням всіх етапів блоку та узгодженням первинної інформації з
інформацією оберненого зв’язку, що надходить від контролюючих органів
внаслідок моніторингу інформаційних змін.
Детальне вивчення основних факторів впливу на вибір стратегії
виробництва, як внутрішніх, так і зовнішніх, що є відображенням сильних та
слабких сторін діяльності підприємства та його конкурентів, дозволять краще
продумати виробничу стратегію підприємства, а їх врахування і, відповідно
до цього, корекція моделі прогнозування діяльності підприємства створюють
можливості для підвищення мобільності та адаптивності підприємства до
змінних умов внутрішнього та зовнішнього середовища.
Моделювання. Здійснюється вибір виробничої стратегії підприємства на
базі
системи
прогнозних
експериментів,
оцінки
параметрів
при
експериментальній перевірці
прогнозу,
перевірки
на
адекватність.
Основним фактором, що впливає на вибір методу прогнозування, є
ідентифікація й чітке розуміння реальних моделей, що присутні у
даних. У виборі методів прогнозування важливим показником виступає
глибина прогнозу. У межах виробничого планування широко застосовуються
такі категорії, як «життєвий цикл продукту», цикл попиту на продукцію, що
виготовляється,
період,
потрібний
для
досягнення
цілей,
тощо.
Усе це потребує в більш гнучких підходах до визначення горизонтів
планування, у виваженому поєднанні балансування різних за тривалістю дій
для досягнення цілей.
Стратегія планування виробничого розвитку можлива за рахунок
розроблення саме системи прогнозних моделей, які орієнтовані, перш за все
на визначення особливостей функціонування підприємства у майбутньому з
огляду на можливий попит на продукцію виробництва [9].
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Рис. 2. Структурно-функціональна модель прогнозування виробничої
діяльності підприємства*
*Модифіковано за [6, c.61].
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Реалізація. Виробнича стратегія як основа
розвитку підприємства
реструктурується у вигляді набору кроків, кожен з яких є узагальненою
метою певної підмножини виробничих цілей у сфері забезпечення
постачання, виробництва та збуту продукції [10]. Отже, виробнича стратегія
як система є багаторівневою ієрархічною структурою з наявними зв’язками
між її структурними елементами – виробничими цілями та етапами, що у
поєднанні описують процес формування альтернативних варіантів розвитку
підприємства та вибір з них тієї виробничої стратегії, що оптимальним чином
задовольняє існуючі потреби та обмеження [7].
Контроль. Відбувається координація роботи механізму завдяки зворотнім
зв’язкам у структурно-функціональній моделі, яка полягає в моніторингу,
адаптації та узгоджені наявної інформації зовнішнього та внутрішнього
середовища.
Отже, формування моделей у складі механізму формування виробничого
процесу підприємства необхідно проводити з урахуванням наступних
принципів.
1. Принцип системності прогнозування означає, що підприємство
розглядається, з одного боку, як єдиний об'єкт, а з іншого боку – як
сукупність відносно самостійних об'єктів або напрямків прогнозування.
Системний підхід припускає побудову прогнозів на основі системи методів і
моделей, що характеризується певною субординацією й послідовністю, що
дозволяє розробляти погоджений і несуперечливий прогноз економічного
розвитку по кожному об'єкту підприємства.
2. Принцип єдності політики й економіки означає, що при розгляді питань
розвитку підприємства, розробці прогнозів і програм варто виходити із
сукупності економіко-політичних інтересів всіх суб'єктів господарювання й у
той же час по деяких напрямках прогнозування необхідно, насамперед,
ураховувати загальнодержавні питання.
3. Принцип
адекватності
прогнозу
об'єктивних
закономірностей
характеризує не тільки процес виявлення, але й оцінку стійких тенденцій і
взаємозв'язків у розвитку підприємства й створення теоретичного аналога
реальних економічних процесів з їх повною й точною імітацією.
4. Принцип варіантності прогнозування пов'язаний з можливістю розвитку
підприємства і його окремих ланок за різними траєкторіями, при різних
взаємозв'язках і структурних співвідношеннях. Джерелами виникнення
різних варіантів розвитку підприємства служать можливі якісні зрушення в
умовах відтворення при переході від екстенсивних методів його розширення
до інтенсивних.
5. Принцип самоорганізації пов'язаний з тим, що прогнозні моделі
ґрунтуються на взаємодії, взаємозв’язаних підсистемах з урахуванням
складної структури підприємства, заснованої на функціонуванні підсистем
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фінансів, маркетингу, менеджменту, де стратегічний розвиток підприємства –
це дещо більше, ніж просто сума отриманих виробничих результатів окремих
його елементів. Кожен елемент моделі даної системи може існувати і
застосовуватися тільки у взаємозв’язку з іншими.
Висновки. Запропонований механізм формування виробничого процесу
підприємства поєднує в собі наступні процеси: визначення вектору
виробничих перетворень, формування системи моделей планування та
прогнозування виробничої
діяльності, розробка систем управління
виробничими проектами, розробка інструментів контролю і аналізу
результатів впровадження виробничої стратегії, організація стратегічного
управління виробничими процесами сформованої стратегії. При цьому робота
механізму формування виробничого процесу підприємства орієнтована на
дотримання балансу між стратегічними пріоритетами та перспективними
напрямами виробничого розвитку самого підприємства, мінімізацію
економічних ризиків через побудову гнучкого механізму контролю за
реалізацією виробничої стратегії на кожному її етапі, побудови системи
прогнозних моделей виробничої діяльності, здатної реагувати на зміни
зовнішніх та внутрішніх факторів.
Деталізований механізм формування виробничого процесу підприємства у
вигляді структурно-функціональної моделі дозволяє застосовувати основні
принципи прогнозування та планування на підприємстві з метою
ефективного управління його діяльністю.
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