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вування інших транспортних засобів, зіткну-
лися з цілим рядом проблем, які заважають 
їх ефективному функціонуванню, а тим паче 
їх розвитку. Таким чином, постає актуальне 
питання – дослідження проблем підприємств 
машинобудівної галузі та визначення прийнят-
них напрямків розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сучасній науці існують різні підходи до роз-
витку підприємств. Цією проблемою займа-
ється багато науковців, зокрема, Богомоло- 
ва І.П., Крейчман Ф.С., Мазур І.І., Салі- 
ков Ю.А., Ушаков С.А., Шапіро В.Д. Вчені 
виділяють декілька основних, підходів, яким 
дають якісну оцінку (табл. 1) [1–11].

Мета статті. Визначити, проаналізувати та 
систематизувати проблеми з якими зіткнулись 
підприємства машинобудівної галузі, що здій-
снюють ремонт пересувного складу залізниці та 
ремонт і технічне обслуговування інших тран-
спортних засобів. За результатами дослідження 
рекомендувати спосіб визначення напрямку 
розвитку підприємств.

Виклад основного матеріалу. З метою 
обрання якомога більш підходящого напрямку 
розвитку підприємств необхідно визначити коло 
проблем, з якими стикаються суб’єкти господа-
рювання в сучасних умовах функціонування. 
Умовно зазначені проблеми можливо поділити 
на декілька груп (рис. 1).

Дослідження стану та аналіз роботи підпри-
ємств машинобудівної галузі, що здійснюють 
ремонт пересувного складу залізниці та ремонт 
і технічне обслуговування інших транспортних 
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Постановка проблеми. Політичні та еконо-
мічні реалії українського бізнес-середовища 
поставили вітчизняні промислові підприєм-
ства майже на межу вижи-
вання. Отже, сьогодні 
перед промисловими під-
приємствами, зокрема, 
машинобудівними, сто-
їть вибір: ліквідація або 
пошук адекватних напрям-
ків розвитку.

У сучасних умовах 
функціонування підпри-
ємства машинобудівної 
галузі, зокрема ті, що здій-
снюють ремонт пересув-
ного складу залізниці та 
ремонт і технічне обслуго-
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Рис. 1. Проблеми функціонування сучасних підприємств  
машинобудівної галузі
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засобів, дозволяє надати коротку характерис-
тику кожної групи проблем.

Представлені заводи, що працюють ще з 
радянських часів, мають досить розвинуту 
інфраструктуру: дороги, водопроводи, газопро-
води, електричні мережі, під’їзні залізничні 
колії тощо. Найперший погляд – це позитивний 
аспект функціонування, але за умови заванта-
ження усіх потужностей підприємств, бо така 
розвинута інфраструктура потребує суттєвого 
технічного обслуговування. Між тим підпри-
ємства забезпечені заказами на одну третину 
або половину від існуючих виробничих потуж-
ностей. А відсутність необхідної кількості 
заказів не позбавляє від утримання якоїсь час-
тини інфраструктури, що, безумовно, впливає 
на собівартість послуг.

Зазначені підприємства орієнтовані на обслу-
говування гірничо-металургійного комплексу, 
«Укрзалізниці» та інших суб’єктів господарю-
вання, які мають свій пересувний склад заліз-
ниці. А отже, замовниками є суб’єкти господа-
рювання, які самі потерпають від економічної 
кризи та політичної ситуації в Україні, і це, 
безумовно, не може не сказатися на контр-

агентах, що їх обслуговують. Головними чин-
никами, які впливають на обсяги виробництва 
підприємств, є наступні:

– загальний стан економіки України;
– стан гірничо-металургійного комплексу та 

перспективи його розвитку з урахуванням сві-
тових тенденцій;

– суттєве скорочення замовлень «Укрза-
лізниці»;

– платоспроможність окремих контрагентів;
– велика кількість підприємств-замовників 

знаходяться в зоні АТО.
Під час зростання економіки країни, під-

приємства-замовники виділяють значні кошти 
на технічне обслуговування та профілактичні 
ремонтні роботи з метою підтримання працез-
датності свого обладнання та транспортних 
засобів. Відповідно, такі дії сприяють підви-
щенню обсягів виробництва ремонтних під-
приємств, завантаженню їх потужностей, від-
сутності простоїв. На жаль, в період рецесії 
підприємства-замовники менше використо-
вують свої основні засоби та починають еко-
номити кошти і, як наслідок, відмовляються 
від планових капітальних ремонтів, що при-

Таблиця 1
Проблеми застосування існуючих підходів щодо розвитку підприємств
Підхід та його сутність Проблеми застосування існуючих підходів

Системній (організаційне проектування).
Аналіз та вдосконалення кожного з сукупності 
взаємопов’язаних елементів.

Складність однозначного визначення напрямку і 
ступеню впливу змін одних характеристик елемен-
тів на характеристики інших елементів і на резуль-
тати діяльності підприємства в цілому.

Функціональний (функціонально-вартісний аналіз).
Досягнення оптимального ступеня функціональності 
процесу за умови низьких витрат, тобто відношення 
досягнутої корисності до витрат, які необхідні для 
досягнення цієї користі.

Необхідна наявність кваліфікованих спеціалістів 
з активним творчим мисленням і незалежністю 
суджень.

Комплексний (реструктуризація).
Процес комплексної зміни методів функціонування 
підприємства на основі базисних організаційних 
елементів.

З метою досягнення максимального позитивного 
результату необхідно проводити одночасну реструк-
туризацію підприємства та перебудову системи 
управління, що досить дорого та довго.

Інтегральний (проведення трансформацій).
Організаційно-економічні перетворення, які призво-
дять до зміни складу юридичних осіб.

На пострадянському просторі трансформація є най-
більш поширеним напрямком розвитку, але методо-
логія трансформації потребує вдосконалення.

Стратегічний (формування стратегії, як перспективи 
розвитку).
Визначення курсу розвитку підприємства у існую-
чих умовах функціонування

Розроблена стратегія може бути помилковою, тому 
що це ризик, але одночасно це й навчання, досвід 
та зміна поведінки.

Поведінський (концепція організаційного розвитку).
Вдосконалення процесів організаційного оновлення 
і прийняття рішень, зокрема, через ефективне 
управління культурою підприємства.

Необхідність підготовки висококваліфікованих спе-
ціалістів у сфері організаційного розвитку підпри-
ємства.

Радикальний (реінжиніринг).
Фундаментальне переосмислення і радикальне пере-
проектування бізнес-процесів з метою досягнення 
істотного поліпшення якості функціонування.

Є досить перспективним, але вартісним підходом 
до розвитку підприємства. Його слід застосову-
вати тільки за умови, коли інші підходи не в змозі 
виправити ситуацію. Одночасно етапи реінжині-
рингу виконуються не послідовно, а паралельно, 
причому деякі з них повторюються. Повністю ігно-
руються існуючий процес і структура організації.

Контрольних порівнянь (бенчмаркінг).
Генерація пропозицій щодо покрашення діяльності 
та ініціювання позитивних змін на підприємстві, 
спрямованих на досягнення конкурентних переваг.

Значні витрати на проведення.
Необхідність високої кваліфікації спеціалістів. 
Обмежений доступ до інформації.

Сценарний (розробка сценаріїв розвитку підприєм-
ства).
Передбачення та оцінка змін майбутнього з метою 
підготовки до них.

Підхід досить проблематичний до застосування 
в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 
Велика імовірність помилки у передбаченні та 
оцінці змін майбутнього.
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зводить до зменшення ремонтного фонду на 
ринку.

Втрата промислового потенціалу Східної 
України примушує ремонтні підприємства 
переорієнтовуватися на роботу с замовниками із 
Західної України, але там немає такої кількості 
підприємств, і нові замовники не дозволяють 
повністю загрузити їх виробничі потужності.

Основні запаси, які використовуються на 
ремонтних підприємствах, – це комплектуючі 
російського і українського виробництва. Тобто 
постачальниками ремонтних підприємств є 
українські та російські підприємства. А, як 
наслідок, перебої з поставками бувають по дефі-
цитним позиціям російського виробництва, де 
закуповується значна частина саме вартісних 
комплектуючих. З метою запобігання простою 
через несвоєчасну поставку комплектуючих на 
підприємствах встановлюється ліміт запасів – 
в середньому у розмірі двохмісячного потреб 
виробництва.

Але співпраця з російськими виробниками 
ускладнюється за наступними причинами:

– ціни на російські комплектуючи прив’язані 
до долара;

– великі російські підприємства зацікав-
лені у продажу великих оптових партій комп-
лектуючих, тому заради купівлі необхідного 
обсягу продукції, ремонтні підприємства пови-
нні співпрацювати з дилерами, що теж впли-
ває на ціни.

Значна кількість ремонтних підприємств 
має свої механокомплектуючи цехи. Наявність 
такого цеху дозволяє самостійно виробляти 
нескладні комплектуючі, але, на жаль, деталі 
власного виробництва займають у собівартості 
невелику долю.

За попередньою домовленістю с замовни-
ками при здійснені ремонтних робіт можуть 
використовуватися старі, але самостійно від-
ремонтовані комплектуючі. Підприємства-
замовники йдуть на такий крок, бо це дозво-
ляє знизити вартість ремонтних робіт, що є 
досить вагомим аргументом в сучасних умовах 
функціонування. Спеціалізовані організації 
займаються пошуком таких вузлів, механіз-
мів і агрегатів на пострадянському просторі на 
замовлення ремонтних підприємств.

Однією з проблем сучасних промислових 
підприємств є відсутність необхідної кількості 
кваліфікованих кадрів. Важко знайти праців-
ників за робочими професіями. Відсутні курси 
підвищення кваліфікації робітників. Навчання 
здійснюється тільки за тими напрямками, за 
якими потребує діюче законодавство, зокрема, 
техніка безпеки тощо.

Зазвичай обладнання підприємств не відріз-
няється технологічною новизною, але при від-
повідному технічному обслуговуванні дозволяє 
здійснювати достатній обсяг послуг без залу-
чення додаткових коштів на купівлю нового 
обладнання. Проте у сучасних реаліях ведення 
бізнесу великий парк обладнання наразі є тяга-

рем для більшості підприємств, бо, як ска-
зано раніше, потребує відповідного технічного 
обслуговування, що знов впливає на собівар-
тість послуг.

Між тим слід зазначити, що підприємства, 
які вузькоспеціалізовані і не мають можливості 
розширити асортимент послуг за умови відсут-
ності або не великої кількості заказів, пови-
нні радикально вирішувати питання про свою 
діяльність. Якщо таке підприємство є філіалом 
або іншим структурним підрозділом більш зна-
чного суб’єкта господарювання, то його закази 
переносяться на інші структурні підрозділи. 
У іншому разі таке підприємство звертає своє 
виробництво і зачиняється або, в кращому 
випадку, здає свою власність в оренду.

Існуюча система оподаткування також не 
сприяє розвитку підприємств. Умовно існуючі 
податки можливо поділити на такі, що залежать 
або частково залежать від обсягів виробництва, 
і такі, що від обсягів виробництва не залежать. 
Найбільші проблеми викликають податки, які 
не залежать від обсягів виробництва. До таких 
податків відносять новий податок – податок на 
нерухомість та податок на землю. Підприємства 
зазвичай мають значну кількість будівель, яка 
тепер оподатковується, і податок залежить від 
загальної площі приміщень. Водночас підпри-
ємства мають великі земельні ділянки, податок 
на які розраховується в залежності від рівня 
інфляції, що протягом 2014 р. був досить суттє-
вим. Отже, за останній рік собівартість послуг 
виросла на новий податок на нерухомість та 
збільшений на рівень інфляції податок на 
землю. Це в той час, коли обсяг виробництва 
суттєво скоротився.

Нестабільне оточуюче середовище, до факто-
рів якого відносять, зокрема, інфляцію, полі-
тичну ситуацію, безперервні зміни у системі 
оподаткування, теж недодає оптимізму.

Відсутність новаторства в управлінні і, як 
наслідок, в прийнятті рішень також створю-
ють певні проблеми розвитку підприємства. На 
жаль, більшості керівників підприємств при-
таманний консервативний стиль управління, 
тобто досі на підприємствах застосовуються 
методи управління, започатковані ще у Радян-
ському Союзі. Існуючі нововведення не є кар-
динальними і носять косметичний характер. 
Такий підхід до управління ще працював доне-
давна, але в сучасних умовах функціонування 
потрібні управлінці з кардинально новим сти-
лем мислення і управління. 

Парадоксом є те, що в таких складних умовах 
функціонування збільшується кількість конку-
рентів. На жаль, нові конкуренти здебільше 
поповнюють тіньовий ринок економіки. Най-
частіше – це невеликі підприємства, їх скоріше 
треба називати ремонтними бригадами, які не 
мають своєї власної промислової бази. Прин-
цип роботи таких підприємств – від заказу до 
заказу. На період отримання заказу вони орен-
дують необхідні приміщення та обладнання, 
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що зовсім не потребує зусиль, бо, на жаль, ми 
маємо в Україні багато нефункціонуючих під-
приємств, які, у кращому випадку, здають свою 
власність у оренду.

Відсутність власного майна позбавляє 
ремонтні бригади від утримання цього майна, 
сплати відповідних податків на землю і неру-
хомість, утримання необхідного штату пра-
цівників, офіційного оформлення всіх пра-
цівників, нарахування податків пов’язаних з 
виплатою заробітної плати, проведення атеста-
ції працівників тощо. Така організація вироб-
ництва дозволяє зекономити значні кошти, що 
не можуть собі дозволити підприємства, які 
працюють повністю офіційно. Як наслідок, 
ремонтні бригади демпінгують по цінам і від-
бирають частину замовників у ремонтних під-
приємств. Замовниками таких ремонтних бри-
гад найчастіше є невеликі підприємства, яким 
байдуже наявність сертифікатів на здійснення 
послуг, але важлива якомога нижча ціна.

За результатами проведеного дослідження 
стану та аналізу роботи ремонтних підпри-
ємств необхідно обрати прийнятний напря-
мок розвитку підприємств. Автор пропонує 
робити вибір на основі розробленої матриці 
залежності підходів до розвитку підприємства 
і проблем функціонування підприємств. Пред-
ставлена матриця є прикладом і не претендує 
на безперечну повноту, вона може бути допо-
внена в залежності від проблем досліджува-
них підприємств.

Висновки. За результатами проведеного 
дослідження:

– визначені, проаналізовані та системати-
зовані проблеми, з якими зіткнулись підпри-
ємства машинобудівної галузі, що здійсню-
ють ремонт пересувного складу залізниці та 

ремонт і технічне обслуговування інших тран-
спортних засобів;

– запропонована матриця залежності підхо-
дів до розвитку і проблем функціонування під-
приємств. 

Подальшими напрямками розвитку теми 
дослідження є розробка стратегічних карт роз-
витку промислових підприємств в умовах дина-
мічно розвинутого середовища; розробка сис-
теми управління ефективністю підприємства. 
За допомогою представленої матриці легше 
обрати напрямок розвитку підприємства.
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Системній - - - ++ + + - + + ++
Функціональний - - - ++ ++ - - - + ++
Комплексний - - + - - + + + ++ ++
Інтегральний ++ - - ++ + + + + ++ +
Поведінський + + + - ++ - - + + -
Радикальний - - - - - - - + + -
Контрольних порівнянь (бенчмаркінг) - - - -- -- - -- + + --
Сценарний + + + -- -- - -- + + -
Стратегічний:
- стратегія росту + + - - - - - - - +
- стратегія стабільності + + - + ++ + + + ++ ++
- стратегія скорочення - -- - ++ + + + + + -
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