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Захаров В. а., Іванова В. й. аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах
Проведено аналіз стану операційного менеджменту на промислових підприємствах Харківського регіону, визначено основні проблеми та запро-
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проблем і  дерево цілей усунення проблем операційного менеджменту.
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У вітчизняній літературі все більше число експер
тів приходять до висновку про те, що найбільш 
актуальним завданням господарської діяльності 

слід вважати виявлення проблем на промислових під
приємствах, а саме: проблем, пов’язаних з операційним 
менеджментом, з їх подальшим успішним рішенням. 

Операційний менеджмент як елемент системи 
управління значно впливає на ефективність діяльності, 
інтегруючи взаємодію підрозділів підприємства його 
взаємозв’язки з постачальниками і споживачами. 

Аналізом проблем операційного менеджменту 
та вдосконаленням його ефективності займалися такі 
зарубіжні та відчизняні вчені: М. Мескон, Л. Геловей,  
Р. Б. Чейз, Р. Ф. Якобс, Дж. Лайкер, Дж. Риггс, О. М. Горе
лик, А. Н. Стерлигова, А. В. Фель, В. Й. Іванова, Н. О. Су
харев. А. С. Курочкін, Р. А. Фатхутдинов, О. М. Сумець 
та інші. 

Метою даної статті є аналіз стану операційного 
менеджменту на промислових підприємствах Харків

ського регіону, визначення основних проблем і шляхів 
покрашення якості операційного менеджменту на про
мислових підприємствах України. 

Для проведення аналізу стану операційного ме
неджменту на промислових підприємствах Харківської 
області (ПАТ «Завод iм.Фрунзе», ПАТ «Гідропривід», 
ПАТ «Електромаш», ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», 
ПрАТ «Лозівський ковальськомеханічний завод», ДП 
«ХАЗ», ПАТ «Світ Шахтаря», ПАТ «Турбоатом», ПуАО 
«ХАРП», ПАТ «ФЕД») використовувалися такі заходи: 
проведення опитування та анкетування, аналіз звітності 
та документації підприємства, аналіз літературних дже
рел, пов’язаних з діяльностю промислових підприємств.

Аналіз динаміки розвитку промислових підпри
ємств Харківської області в період з 1991 по 2011 рр. 
показав, що їм властиві практично ті ж тенденції, що 
і всій промисловості України: 1991 – 1998 рр.– період 
значного падіння промислового виробництва, коли з 
1991 по 1996 рр. воно скоротилося на 49 %. Таким чином, 
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до 1997 р. промисловість області в цілому була депре
сивною галуззю, що знаходиться в стані стагнації. Спад 
виробництва супроводжувався низьким рівнем інвес
тицій, скороченням працівників, перевищенням вироб
ництва товарів над грошовою масою. З 1997 р. у цілому 
спостерігається тенденція підйому промисловості з чер
гуванням прискорення темпів зростання і їх зниження. 
Прискорення темпів зростання обсягів промислового 
виробництва відповідає періоду 2001 – 2005 рр., коли 
Харківська область мала статус території пріоритетно
го розвитку та інвестування і прямі іноземні інвестиції 
в економіку області за чотири роки збільшились в 4,5 
раза. Починаючи з 2005 р., спостерігається зростання 
обсягів промислового виробництва темпами, що зни
жуються: 103,1%; 102,6% з подальшим зниженням темпів 
промислового виробництва в 2008 – 2012 рр. спочатку 
на 5,2%, а потім на 21,9% [4, 5, 6].

Усі проблеми, з якими стикаються вітчизняні про
мислові підприємства, можна умовно поділити 
на дві групи: проблеми професійного управління 

та вироб ничоекономічні проблеми.
Проблеми професійного управління: труднощі ор

ганізації роботи; неправильне розуміння сутності про
цесу управління; неповний аналіз ефективності систем 
управління; проблема взаємини з персоналом; непра
вильно обраний стиль управління.

Виробничо-економічні проблеми: проблеми макро
середовища; виробничі проблеми; проблеми маркетин
гу, реклами та збуту; фінансовоекономічні проблеми; 
непрофесіоналізм кадрів.

До числа основних проблем професійного управ
ління відноситься труднощі організації роботи, яка 
може в себе включати: неконкретну постановку завдань 
і тривалий час їх вирішення; недостатній інструктаж і 
координацію; нечіткий розподіл обов'язків; проблему 
документообігу; рішення другорядних питань; відсут
ність стратегічних цілей і місії організації; проблеми, 
пов’язані з делегуванням відповідальності; схильність 
бачити причини труднощів ззовні, а не всередині орга
нізації; недооцінка ступеня серйозності перешкод; не
вміння менеджерів планувати альтернативи і забезпе
чувати фактичне виконання рішень; незнання методів 
аналізу ситуацій, управлінських технологій.

Неправильне розуміння сутності процесу управ
ління призводить до зниження керованості підприєм
ства. Керуюча ланка завантажена роботою, що фактично 
виключає її із системи управління. Вона мало встигає 
як в оперативній роботі, так і в стратегії підприємства. 
Заступники генерального директора в плані зайнятості 
більш вільні люди, мають час для вирішення проблем, але 
не мають необхідних повноважень. Відповідальність про
відних менеджерів чітко не визначена. Неясність у розпо
ділі й формулюваннях відповідальності, повноважень та 
правил взаємодії призводить до некерованості процесів, 
конфліктності та неузгодженості процесів управління.

Ще однією проблемою є неповний аналіз ефектив
ності систем управління. Оскільки згідно з поширеною 
думкою 99 % причин невідповідностей на промислових 
підприємствах розташовується в просторі між функціо

нальними підрозділами, то проведення внутрішніх пе
ревірок всередині цих підрозділів дозволяє відшукати і 
ліквідувати максимум 1% проблем.

Спроб змінити принципи побудови організацій
ної структури підприємств практично немає. Матриця 
відповідальності, побудована на принципах функціо
нальних відділів, не виконує своєї ролі підвищення ке
рованості підприємством, як і внутрішні аудити систем 
якості. У такій матриці зникають усі нюанси взаємин 
керівників різних підрозділів. Реальність систем управ
ління така, що у кожного керівника є своя думка з при
воду того, хто відповідає за досягнення тих чи інших 
результатів, хто саме і яким чином повинен аналізувати 
ефективність системи управління.

Наступною узагальненою проблемою є непра
вильна організація управління персоналом. Багато ке
рівників не використовують індивідуальні особливості 
працівників, не враховують думки колективу, не вміють 
управляти конфліктами в цілях розвитку і зростання. 
На багатьох підприємствах існують такі проблеми, як 
прогули, запізнення. 

Важливе значення для підприємства має його на
вколишнє конкурентне середовище. Україна за 
останнє десятиріччя пережила серйозну полі

тикоекономічну кризу, багато підприємств опинилися 
на межі банкрутства. Відсутність науково обґрунтованої 
стратегічної програми економічного, управлінського і 
соціального розвитку суспільства, вкрай низький рівень 
культури управління в усіх сферах суспільного життя: 
від вищих, державних ієрархічних рівнів і до управлін
ня підприємствами, складність організаційних структур 
управління, їх слабка адаптація до змін зовнішніх умов є 
одними з основних причин кризи. У цих умовах змушені 
працювати підприємства, постійно стикаючись з таки
ми проблемами макросередовища, як: нестійкість курсу 
гривні; зовнішній і внутрішній борги держави; криміна
лізація промисловості та послуг; свавілля чиновників; 
правова незахищеність підприємств; невідповідність 
за конодавчої бази та податкової системи; політична та 
економічна нестабільність в країні.

Іншою групою проблем організацій є проблеми 
виробництва. Основні умови, які свідчать про наявність 
в організації таких проблем: зниження обсягів випуску 
продукції; низька якість продукції, що випускається; ви
сокий рівень браку; неповне використання виробничих 
потужностей; високий рівень травматизму; неорганізо
ваність діяльність по роботі з постачальниками; низька 
якість сировини, що поставляється; обмеженість ресур
сів; не сертифіковані системи якості.

Відповідальність за брак несуть рядові співробіт
ники, насамперед виробничі робітники. Розрив у дохо
дах між заступником директора і кваліфікованим ро
бітником робить проблематичним підвищення якості 
продукції, що випускається. На багатьох промислових 
підприємствах спостерігаються наслідки придбання у 
посередника великої партії неякісної продукції. Неякіс
ний напівфабрикат використовується для виготовлення 
бракованої продукції, але відповідають за брак рядові 
робітники, а не керівництво, з вини якого були придбані 
неякісні матеріали і комплектуючі.
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Ще однією групою проблем є відсутність систем 
маркетингу і збуту продукції. Основними проблемами 
цієї групи є: незнання реальної ситуації на ринку; нерів
ні умови конкуренції; відсутність зворотного зв'язку зі 
споживачами; мала частка ринку збуту; низький плато
спроможний попит; відсутність оперативності отриман
ня інформації про ринки збуту; невідповідність вимог у 
контрактах; затримки в постачанні продукції.

Багато підприємств продають свою продукцію чис
ленним посередникам, не уточнюючи в договорах з ними 
всіх необхідних характеристик продукції, а також умов, 
в яких буде працювати продукція. Незнання свого кінце
вого споживача трансформується в Рекламаційні акти та 
зауваження від клієнтів. Значна частина рекламацій вини
кає через відсутність зворотного зв'язку з клієнтом, через 
те, що система управління не орієнтована на споживача.

Однією з основних груп проблем підприємства 
є фінансовоекономічні проблеми, які можуть 
включати в себе: низький рівень прибутку; від

сутність темпів зростання основних економічних по
казників; проблему автоматизації фінансового облі ку; 
високу вартість кредитів; непрофесійно складені бізнес
плани; трудність укладення спільних проектів з інвесту
вання у виробництво.

Людина, у якої відсутня можливість професійного 
та особистого розвитку в організації, навряд чи може 
бути відданою їй. Проблеми професіоналізму кадрів є 
актуальними для промислових підприємств: брак знань, 
досвіду і здібностей персоналу; відсутність свободи і са
мостійності кадрів; занижена оцінка реального потен
ціалу працівників; погані навички комунікації в органі
зації; відсутність узгодженості дій персоналу; неповне 
володіння інформацією.

Інформація від керівництва та від робочого про 
одну й ту ж саму подію сильно відрізняється. Перепони 
на шляху інформаційних потоків дивно міцні. Службов
ці, робітники, керівники середньої ланки страждають 
від браку службової інформації.

Проведення анкетування та опитування на про
мислових підприємствах з виявлення стану операційно
го менеджменту дали такі результати. 

При опитуванні щодо впливу факторів конкурент
ного середовища на промислове підприємство було ви
явлено, що найбільше впливають такі фактори:

 науково-технічний прогрес – відсутність сучас них 
вітчизняних розробок, направлених на ефек тивне 
управління виробництвом і підприємст вом;

 постачальники – поганий взаємозв’язок із по
стачальниками, несвоєчасні поставки, незадо
вільна якість ре сурсів;

 ринок – погано вивчені потреби споживачів, 
наявність більш якісної продукції європейських 
конкурентів і дешевої продукції китайських ви
робників.

Також під час опитування та дослідження про
мислових підприємств були виявлені найбільш поши
рені проблеми на українських підприємствах, пов’язані 
з операційним менеджментом. Це неефективне управ

ління операційною системою підприємства та застарілі 
методи управління, що, у свою чергу, породжує такі про
блеми: неритмічна робота виробництва підприємства, 
несвоєчасне постачання, великі витрати на виробництво 
продукції, великі витрати на виробництво продукції.

Для усунення вищезазначених проблем операцій
ного менеджменту на промисловому підприємстві перш 
за все необхідно запроваджувати прогресивні методи та 
системи управління операційною системою, які будуть 
адаптовані до українських реалій. 

При досліджені питань, які пов’язані з викорис
танням сучасних методів, принципів, інстру
ментів уп равління операційною системою, було 

отримані такі результати: лише на одиничних промис
лових підприємствах Харківського регіону намагалися 
запровадити сучасні підходи до управління операцій
ною системою, наприклад на ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 
намагалися запровадити елементи бережливого вироб
ництва та деякі операційні пріоритети, але через від
сутність методів запровадження сучасних концепцій в 
умовах України ці прагнення не дали результату. 

Під час спостереження організації виробництва 
в цехах промислових підприємств були виявлені най
більш поширені проблеми, які характерні для всіх про
мислових підприємств, на яких проводилось досліджен
ня, а саме:

1. Нагромадження на робочому місці готової про
дукції та деталей.

2. Втрати часу на зайві рухи та пошук інструментів 
та деталей.

3. Поганий взаємозв’язок між основними та допо
міжними працівниками.

4. Зупинки конвеєру по технічних причинах.
5. Відсутність порядку на робочому місці.
6. Відсутність чіткої зони для готової продукції, 

деталей, комплектуючих та інструментів. 
7. Низький рівень стандартизації процесу вироб

ництва.
8. Наявність «вузьких місць».
Усі ці проблеми породжують великі втрату часу, 

що, у свою чергу, знижує швидкість виконання вироб
ничої програми та збільшують собівартість продукції.

На основі аналізу проблем промислових підпри
ємств була побудована предметна область проблем опе
раційного менеджменту на промислових підприємствах 
(рис. 1). 

Також на основі проведеного аналізу стану опера
ційного менеджменту побудована карта проблеми. Кар
ти проблем дає ситуаційний аналіз і показує «больові 
точки» в операційному менеджменті на промисловому 
підприємстві, де виникає найбільше проблем. Кар
та проблем операційного менеджменту підприємства 
представлена на рис. 2.

Після аналізу проблем, які виникають при низький 
якості операційного менеджменту на промисловому 
підприємстві, було побудовано дерево цілей вирішення 
цих проблем, яке представлено на рис. 3.

http://www.business-inform.net


340

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

Науково-технічний прогрес   

Конкурентне середовище
операційної системи

підприємства

 

 

Постачальники  

Конкуренти   

Споживачі  

Операційний менеджмент
промислового підприємства  

  

Система управління операційною
системою підприємства

 

Відсутність
кваліфікованих кадрів  

Організація виробництва

 

Несвоєчасне постачання  

Неритмічна робота
виробництва

Моральне старіння тех.
процесу виробництва

 

Великі витрати 
на виробництво

 

Державна політика
 

Ринок праці Ринок капіталу  

Нагромадження на робочому місці ГП

 Втрати часу на зайві рухи

 Поганий взаємозв’язок між основними 
та допоміжними працівниками

 Зупинки конвеєру по технічних причинах

 Відсутність порядку на робочому місці 

 Низький рівень стандартизації процесу
виробництва

 Наявність вузьких місць

Рис. 1. Проблеми операційного менеджменту на промислових підприємствах

ВиСНоВки
Під час аналіз стану операційного менеджмен

ту на промислових підприємствах Харківської області 
були виявлені основні проблеми, з якими стикаються 
промислові підприємства в конкурентному середови
щі (постачальники, споживачі та конкуренти, науково
технічний прогрес) та всередині операційної системи 
підприємства (проблеми пов’язані з організацією та 
управлінням виробництва), на основі чого побудована 
карта проблем і проведено аналіз предметної області,  
а також визначено шляхи вирішення цих проблем.       
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Рис. 2. карта проблем операційного менеджменту на промисловому підприємстві
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Рис. 3. Дерево цілей підвищення якості операційного менеджменту на підприємстві
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