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Проведений порівняльний аналіз існуючих моделей стадії зрілості ланцюга постачання зарубіжних
авторів. Виявлені особливості функціонування ланцюгів постачання українських підприємств
високотехнологічного машинобудування. Створений набір показників для аналізу ступеню розвитку
ланцюгів постачання підприємств української машинобудівної галузі. Проведена оцінка вибірки
підприємств за кожним із визначених характеристик. Розроблений рейтинг ТОП-20 українських
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Актуальність теми дослідження. Сьогодення бізнес вступив до періоду,
у який саме ланцюги постачання конкурують один з одним. Тому підприємства
почали фокусувати увагу на процес управління ланцюгами постачання. Але
вітчизняні машинобудівні підприємства ведуть свою діяльність “від контракту
до контракту” на виробництво і поставку готових виробів. Така діяльність не є
безперервною, тому за час відсутності замовника змінюються як зовнішні, так і
внутрішні чинники ринкового середовища. Тому важливим є визначення
ступеню зрілості ланцюга постачання на підприємстві, його можливості
слідувати швидкому темпу зовнішньої середи.

Аналіз основних досягнень і літератури. В рамках дослідження таких
аспектів ланцюгів постачання (ЛП), як використання різних методів управління
ЛП на високотехнологічному підприємстві та впровадження адекватної
системи вимірювання ефективності функціонування ЛП, було виявлено, що
налагодження вищезазначених процесів не можливе без розуміння, на якій
стадії зрілості знаходиться підприємство. Крістофер М. [2, с. 60-65], як
дослідник еджайльного методу управління ЛП, та Хоффман Е. [3, с. 305-318],
як ключовий науковець у напрямку вимірювання фінансової ефективності ЛП,
в своїх роботах наголошують на важливості визначення ступеню розвитку
підприємства перед прийняттям управлінських рішень. Особливо це важливо
для України, адже глибоко аналізу практик управління ЛП
високотехнологічних підприємствах досі не було проведено.

Адісак Т. [1, с.54-59] в процесі вимірювання ЛП придавав найбільше
значення інтегрованому підходу для здійснення оцінки, але цей метод може
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бути застосований тільки на вищих стадіях зрілості, де спостерігається спосіб
управління ЛП як єдиним інтегрованим процесом.

Розробники комплексної моделі оцінки ЛП SCOR [7] групують показники
вимірювання в залежності від рівня процесів, що аналізуються. Тобто на
підприємствах, на яких здійснюються тільки управління елементарними
процесами, немає необхідності впроваджувати надскладну систему
вимірювання.

Отже, дослідження ЛП не може бути повним без попередньої оцінки
ступеню його зрілості.

Рісако Морімото [6, с. 827-830] та Хіанхій Менг [8, c.97-100]
досліджували методологію оцінки зрілості ЛП на підприємствах та
охарактеризували її як складний процес, що потребує адаптації під певну сферу
діяльності. Хіанхій Менг запропонував свої характеристики для кожної із
стадій зрілості ЛП для будівельної галузі. Він виокремив 4 рівня: 1) цінова
конкуренція, 2) конкуренція якості, 3) проектне партнерство, 4) стратегічне
партнерство [8, с. 102-105].

Саме стадія зрілості ланцюга постачання може впливати на певні його
особливості. Таким чином, необхідно визначити особливості, які є
характерними для певної стадії. Загалом, зрілість ланцюга постачання є
критичною для успіху підприємства.

Таблиця 1. Стадії зрілості ланцюгів постачання високотехнологічного
підприємства

Назва стадії Характерні ознаки
Ситуативна практика підприємства не є структурованою; головний чинник прийняття рішення:

інтуїція менеджера; низька ступінь визначеності та контролю за діяльністю;
результати досягаються за рахунок героїчних зусиль.

Початкова виокремлено основні логістичні процеси; результати вже можна прогнозувати;
високий рівень витрат; впровадження інформаційних технологій та системи
комунікації.

Визначена створення горизонтальної системи управління; інтеграція усіх підрозділів в один
спільний механізм; виділення логістичних відділів та відповідальних осіб;
оптимізація процесів постачання, виробництва і дистрибуції товару; налагодження
процесу роботи з клієнтами.

Інтегрована співробітництво з постачальниками та клієнтами; система показників оцінки
ефективності; розробка стратегії “вигода-вигода” (“win-win”); налаштування
системи “glass-pipeline”.

Розширена створення розширеної системи між-фірмового співробітництва; інтегрована
система показників оцінки ефективності.

Найбільші результати у науковому аналізі характеристик ЛП були
досягнуті такими вченими як МакКормак Кевін [5, с. 272-275], Хуіксін Сан та
Їнгтао Рен [4]. Вони запропонували розділити поняття зрілості ЛП на п’ять
стадій. Незважаючи на те, що ними були запропоновані різні класифікації,
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можна знайти багато співпадінь та адаптувати модель до українського ринку
машинобудування (табл. 1).

Стадія перша: “Ad Hoc” – “Ситуативна”. Ця стадія характеризується
низькою ступеню визначеності та неструктурованою практикою.

Організаційна структура основана на традиційних функція, не на
горизонтальних процесах ланцюгів постачання. Компанії на цій стадії:
 не керують логістичними процесами; не мають функції планування ЛП;
 не в змозі передбачити показники функціонування ЛП; несуть великі

затрати;
 приймають логістичні рішення довільним чином, маючи за основу

особистий досвід менеджера;
 не використовують сучасне інформаційне забезпечення;
 співпрацюють між відділами дуже рідко та кожний відділ намагається

покращити лише свої показники, не розробляючи загальної стратегії
покращення підприємства в цілому.

Усі ці характеристики призводять до низького ступеня задоволення
споживача, великих ризиків та некерованості ланцюга постачання.

Стадія друга: “Initial” – “Початкова”. На цій стадії підприємство починає
розуміти важливість функціонування логістичної системи та відокремлювати
основні логістичні процеси (такі як управління замовленнями, виробництвом та
запасами) та документувати їх, але організаційних змін все ще чекати зарано.
Незважаючи на те, що показники діяльності стають більш прогнозованими, все
ще важко керувати ланцюгом та досягати бажаних результатів через все ще
низьку співпрацю підрозділів (керівники відділ продажів, виробництва та
дистрибуції починають зустрічатися на регулярній основі для координації
роботи) та зависокі затрати, які підприємство намагається зменшити за рахунок
підвищення внутрішнього контролю. Важливим кроком цієї стадії є
впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу ланцюга
постачання, що в подальшому може підвищити рівень співпраці між відділами
та із клієнтами. Споживачі підприємств з другою стадією зрілості ланцюга
постачання є більш задоволеними, ніж споживачі тих підприємств, що на
першій стадії, але рівень задоволення є досі низьким.

Стадія третя: “Defined” – “Визначена”. На третій стадії усі функції
ланцюга постачання є визначеними та об’єднаними в одну загальну систему. Це
має відображення у організаційній системі, яка стає більш горизонтально
орієнтованою та виділяються керівники логістичних процесів, які несуть
відповідальність за функціонування підзвітного їм підрозділу. Підприємство
даної стадії вже має налагоджений механізм комунікації як внутрішній, так і
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зовнішній. Дуже частим є виділення менеджерів для кожного клієнту, які
відповідальні за надання інформації клієнтам в час та комунікацію з ними.
Таким чином, завдяки залученню клієнта до управління та його добре
інформаційне забезпечення призводять до підвищення рівня задоволеності
клієнта. У межах системи управління ЛП виділяється організаційна структура,
яка зобов’язана вести обліг логістичних затрат. На третій стадії виникає
можливість задовольнити необхідність в оптимізації закупівель, збереження та
транспортування продукції. Багато авторів виділяє цю стадію як ключову [4,5]
оскільки вона є перехідним етапом з неконтрольованого та мало
контрольованого ланцюга постачання до повноцінної системи, в якої є головні
функції менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю. Саме на
цієї стадії вважається найбільш ефективним впроваджувати метод agile в
управління ланцюгом постачання високотехнологічного підприємства
машинобудування України.

Стадія четверта: “Integrated” –“Інтегрована”. Для четвертої стадії зрілості
характерним є високий рівень співпраці не лише в межах підрозділів компанії,
але і між компанією, постачальниками та споживачами. Дуже важливим є
створення “glass pipeline” – прозорої системи, через яку партнери можуть
спостерігати за усім потоком ЛП, починаючи із стадії постачання та до
використання продукції споживачем. Управління здійснюється вже не
наданням конкретних завдань кожному із підлеглих, а через створення
безструктурного управління процесом та покращенням інформаційного
забезпечення із системою комунікації на підприємстві. На цій стадії можливе
використання послуг третіх осіб: спільних підприємств, аутсорсних компаній та
дочірніх підприємств. Для аналізу ефективності функціонування вже досить
самостійного об’єкту використовується низка інтегрованих показників, що
дозволяє виявити зони, де можливе зниження витрат та здійснюється їх
подальше зменшення. Рівень задоволення клієнта та командний дух досягає
досить високого рівня ті сприяє підвищення мотивації співробітників.

Стадія п’ята: “Extended” – “Розширена”. На фінальному рівні зрілості
конкуренція здійснюється на між-фірмовому рівні, підприємства об’єднуються
у мережі та спільно будуть базу для розширення системи ланцюгів постачання.
Підприємства спільно працюють над обопільно вигідними логістичними
моделями, об’єднують системи інформаційного забезпечення та інтегрують
процеси. Затрати на п’ятому рівні є максимально мінімізованими. Тут
використовуються найбільш інтегровані показники ефективності
функціонування ЛП, які характеризують його з боку часу виконання замовлень;
гнучкості управління процесом; рівня задоволення споживачів та фінансів.



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 4 (1047)

48

Саме віднесення підприємства до тієї чи іншої стадії дозволяє визначити
наскільки розвинений ланцюг постачання має підприємство, а також порівняти
його місце з основними конкурентами.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є створення рейтингу
українських підприємств високотехнологічного машинобудування за рівнем
розвитку їх ланцюгів постачання.

Матеріали досліджень. Лабораторією високотехнологічного бізнесу
НТУ ХПІ був розроблений рейтинг найбільших українських машинобудівних
підприємств з урахуванням списку за версією Forbes [9]. На підприємствах з
цього списку 256 тис. осіб, що складає 44% працюючих в галузі.

Проаналізувавши ТОП-50 найбільших провідних компаній
машинобудівної галузі України 2012 року на предмет наявності функцій
управління ланцюгом постачання, були виявлені певні закономірності.
Національні виробники лише починають розуміти наскільки важливим є
налагодження єдиного інтегрованого процесу планування та управління
постачанням, виробництвом, дистрибуцією та сервісним обслуговуванням
клієнтів.

Таблиця 2. Вибірка ТОП-20 українських підприємств високотехнологічного
машинобудування

№ Назва підприємства
1 Мотор Січ
2 Запорізький автомобілебудівний завод
3 НКМЗ
4 НВК Гірничі машини
5 Сумське НВО ім. Фрунзе
6 Антонов
7 Крюковский вагонобудівний завод
8 Луганськтепловоз
9 УПЕК

10 Турбоатом
11 ПАТ»Запоріжтрансформатор»
12 АвтоКрАЗ
13 ДАХК “Артем”
14 НВК “Іскра”
15 Завод ім. Малишева
16 Богдан
17 ХТЗ
18 Суднобудівний завод ім. 61 комунара
19 ХМЗ “ФЕД”
20 Насосенергомаш
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Виявилось, що низка підприємств взагалі не здійснює такого роду
управління в своїй діяльності. Таким чином, була відокремлена вибірка у
20 підприємств для проведення подальшого аналізу стану розвитку функцій
ланцюга постачання на підприємстві, які намагаються підвищувати
ефективність функціонування своїх ланцюгів постачання та вдосконалювати їх
управління. У таблиці 2 відображена вибірка українських машинобудівних
підприємств для проведення подальшого аналізу функціонування їх ланцюгів
постачання.

Після проведення аналізу ланцюгів постачання обраних підприємств були
виявлені особливості, які характерні для українських машинобудівних
підприємств:

1) створюються окремі надструктури, які виконують ті чи інші функції в
управлінні ланцюгом постачання;

2) для збуту використовуються мережі закордонних представництв у
ключових регіонах бізнесу;

3) в процесі виконання функції закупівлі провадяться певні інноваційні
політики з метою зниження рівня витрат;

4) виробництво має потужний курс на впровадження процесів
модернізації, автоматизації, збагачення асортименту;

5) частково управління ланцюгом постачання здійснюють інші
підприємства;

6) для здійснення функції дистрибуції створюють окремий логістичний
центр, який координує транспортну та складську логістику.

На базі порівняльного аналізу моделей зрілості ланцюгів постачання
зарубіжних авторів, а також на базі виявлених особливостей функціонування
підприємств української високотехнологічної машинобудівної галузі визначені
показники, які дозволяють щонайповніше проаналізувати ланцюги постачання
українських підприємств.

Була проведена оцінка кожного показника, визначеного для аналізу
ступеню розвитку ланцюгів постачання, для вищезазначеної вибірки
підприємств. 1/0 відображають наявність або відсутність характеристики на
тому чи іншому підприємстві. Показники згруповані за основними функціями
ланцюга постачання: виробництва, постачання, дистрибуції та сервісного
обслуговування, а також представлена категорія «інші», наявність у
підприємства характеристик якої свідчить про високий ступень розвитку
ланцюга постачання та вищу стадію зрілості. Результати проведеної оцінки
представлені у таблиці 3.
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проведеної оцінки був створений рейтинг українських підприємств
високотехнологічного машинобудування за стадією розвитку їх ланцюгів
постачання. Він відображений на рисунку.

Рис. – Рейтинг ТОП-20 українських підприємств високотехнологічного машинобудування з
найрозвинутішими ланцюгами постачання

Таким чином, найрозвинутіший ланцюг постачання мають «Запоріжський
автомобілебудівний Завод» [10] та індустріальна група «УПЕК», але навіть такі
підприємства не досягли найвищої стадії розвитку, тому що не мають єдиного
підходу до управління ланцюгом постачання як однорідним інтегрованим
процесом. З метою покращення стану ланцюга постачання необхідним є
розвиток показників, оцінка яких відсутня у вище представленій таблиці.

Висновки. Визначення ступеню розвитку ланцюгів постачання
українських машинобудівних підприємств дозволяє зробити суттєвий поштовх
у цій сфері діяльності в нашій країні. Незважаючи на в цілому незадовільний
стан управління ланцюгами постачання на значній кількості машинобудівних
підприємств України, певна кількість підприємств високотехнологічного
машинобудування здійснює певні необхідні кроки у напрямку розвитку цієї
сфери. Подальші дослідження за даним напрямком передбачають більш
детальне вивчення та узагальнення провідного досвіду управління ланцюгами
постачання вітчизняних підприємств високотехнологічного машинобудування,
а також можливостей запровадження відповідних змін на інших підприємствах
галузі.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В
ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовані основні підходи до визначення поняття «фінансовий контролінг»,
запропоновано авторське визначення цього поняття.. Авторами уточнені цілі, завдання,
функції, ключові показники фінансового контролінгу, критерії оцінки і моніторингу
фінансової стратегії підприємства. Запропоновано використання теорії обмежень і методу
Due Diligence при ситуаційному моделюванні на перспективу. Наведена процедура
поетапного формування системи фінансового контролінгу на підприємстві.

Ключові слова: фінансовий контролінг, мета, завдання, функції фінансового
контролінгу, ключові фінансові показники, критерії оцінки фінансової стратегії, етапи
впровадження фінансового контролінгу.

Вступ. Посилення конкуренції, глобалізація, нестабільність зовнішнього
середовища Розвиток економічних відносин вимагає новітніх підходів до
управління фінансами машинобудівних підприємств. Необхідність
вдосконалення методів управління фінансами на засадах контролінгу викликана
кількома причинами. По-перше, це пов’язано з неоднозначністю і
суперечливістю понятійного апарату і відсутністю рекомендацій щодо
адаптації прогресивних методів фінансового контролінгу. По друге,
недостатнім рівнем інтеграції прогресивних методів управління фінансами в
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