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У статті запропоновано та обгрунтовано організаційно�економічний механізм прийняття уп�

равлінських інвестиційних рішень, який дозволяє забезпечити підвищення обгрунтованості й

скорочення часу на підготовку, прийняття і організацію виконання управлінських інвестиційних

рішень, спрямованих на перспективний розвиток підприємства, який є сукупністю суб'єктів і

методів управління процесом розвитку машинобудівних підприємств.

The paper proposed and justified organizational and economic mechanism of management of

investment decisions. It allows for increase validity and reduce the time for preparation, adoption

and organization of management of investment. decisions aimed at the development of promising

companies. Mechanism acts as a set of subjects and methods of managing the development of

machine�building enterprises.
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Метою роботи є розробка організаційно�економічного
механізму, який забезпечує прийняття ефективних управлі�
нських інвестиційних рішень на підприємствах машинобуді�
вного комплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даної роботи є визначення існуючих підходів

та формування власного підходу до побудови організацій�
но�економічного механізму прийняття управлінських інвес�
тиційних рішень з метою підвищення ефективності та резуль�
татів інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств.

Вивченню даної проблеми присвячені праці таких уче�
них, як П. В. Єгоров, Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкін, Е.
Харитонова, Черваньов Д. М. Б. Твисс та інші.

Прийняття ефективних управлінських інвестиційних
рішень на основі цільового підходу забезпечує стабільність
та стійке економічне зростання підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У основі цільового підходу до оцінки ефективності уп�

равління інвестиційною діяльністю лежить аналіз рівня ви�
конання поставлених перед підприємством цілей. Тут важ�
ливо чітко визначити ієрархію цілей і їх взаємозв'язок.

Найбільш комплексною є оцінка ефективності управлі�
ння виробництвом з точки зору економічного механізму
стратегічного управління, який включає внутрішньофірмо�
ве управління, управління виробництвом і управління пер�
соналом. Ця оцінка дозволяє врахувати значну кількість
факторів, що впливають на систему управління і діяльність
щодо її удосконалення, у тому числі рівень стимулювання,
соціально�психологічні, комунікативні тощо.

Іншим нетрадиційним підходом до оцінки ефективності
управління може бути підхід з позицій технології управлін�
ня. Суть його полягає в оцінці ефективності технологічних
етапів менеджменту: вироблення цілей і стратегії розвитку
підприємства, процесу прийняття і реалізації управлінських
рішень, інформаційного забезпечення управління.

Таким чином, завдання оцінки ефективності управлін�
ня інвестиційною діяльністю підприємства зводиться до роз�
рахунку приватних оцінок ефективності технологічних етапів
управління і визначення їх математичної ваги.

Основною проблемою розрахунку приватних оцінок
ефективності є вироблення адекватних критеріїв. Найбільш
прийнятною формою представлення приватних оцінок є
коефіцієнтний метод представлення.

Виходячи з цього, як найбільш місткий критерій оцінки
ефективності етапу вироблення цілей і стратегії, має сенс
вибрати міру відповідності цілей і стратегії підприємства його
економічній політиці. Для розрахунку цієї приватної оцінки
доцільно застосовувати методи експертної оцінки, зокрема
метод номінальної групи.

Для етапу прийняття і реалізації рішень таким критерієм
може бути коефіцієнт виконання поставлених цілей на ос�
нові прийнятого і реалізованого рішення. З метою уточнен�
ня оцінки можуть бути введені різні поправки, що врахову�
ють, наприклад, кількість коригуючих дій у процесі реалі�
зації первинного рішення.

Розрахунок оцінки ефективності інформаційного забез�
печення управлінської діяльності доцільно побудувати на ос�
нові двох показників: економічного ефекту від інформації
та вартості її придбання.

На основі вищевказаного можна зробити висновок про
те, що розгляд як основного результату управлінської інве�
стиційної діяльності на підприємстві машинобудування мас�
штабу і розміру його виробничого потенціалу дозволяє роз�
робити, прийняти і реалізувати ефективне управлінське
рішення

Проведені дослідження дозволили сформулювати прин�
ципи створення організаційно�економічного механізму фор�
мування управлінських інвестиційних рішень, направлених
на забезпечення ефективної діяльності та розвитку маши�
нобудівних підприємств, основні з яких:

— принцип науковості, який забезпечується розробкою
економічної стратегії розвитку підприємства, виявленням
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проблемних управлінських ситуацій шляхом комплексного
аналізу діяльності підприємства, використанням науково
обгрунтованої методики і організації процесу розробки,
прийняття і реалізації управлінських інвестиційних рішень;

— принцип об'єктивності, що полягає у використанні
системної інформації і моніторингу чинників зовнішнього
оточення і внутрішнього середовища функціонування маши�
нобудівного підприємства;

— принцип спадкоємності рішень, що забезпечується
аналізом раніше прийнятих стратегічних рішень, в довгост�
рокових і середньострокових програмах, і їх актуалізацією
при уточненні стратегії розвитку підприємства;

— принцип комплексності полягає у вирішенні пріори�
тетних проблем в усіх підсистемах підприємства (виробни�
чо�технологічна, організаційна, соціально�економічна), а та�
кож проблем, що виникають на стиках взаємодії підприєм�
ства із зовнішнім середовищем (органи управління, ринок,
природне середовище та ін.);

— принцип обмеженої раціональності спрямований не
стільки на оптимізацію, скільки на встановлення обмежень,
що визначають прийнятний результат реалізації рішення;

— принцип зацікавленості розробників проектів управ�
лінських рішень і виконавців прийнятих рішень;

— принцип відкритості й гласності, який полягає в праві
будь�якого працівника брати участь в обговоренні проектів

рішень і отримання інформації про хід їх ре�
алізації.

Виходячи з викладеного, механізм форму�
вання управлінських інвестиційних рішень по
розвитку підприємства повинен виконувати
наступні функції:

— виявлення, опис і ранжирування про�
блем підприємства, які стримують його розви�
ток;

— визначення цілей і завдань функціону�
вання підприємства на перспективу;

— розробка проектів управлінських
рішень і формування їх сукупності (комплек�
су, портфеля), що забезпечує своєю ефектив�
ністю досягнення цілей розвитку підприємства;

— організація затвердження і виконання
управлінських рішень.

Виходячи з вказаних функцій, організац�
ійно�економічний механізм повинен містити
наступні елементи (блоки):

— основні — постановка цілей розвитку
підприємства, організація і методика форму�
вання управлінських рішень;

— забезпечувальні — виявлення проблем�
них ситуацій, формування інформації, техніка
і технологія її обробки і передачі;

— регулюючі — перевірка на достатність
економічної ефективності розроблених управ�
лінських рішень, стимулювання розробників
управлінських рішень;

— реалізуючі — ухвалення рішень, орга�
нізація виконання прийнятих рішень.

Структура механізму формування управлі�
нських рішень має вигляд сукупності елементів і
зв'язків між ними. П. В. Єгоров вказує на те, що
елементи розрізняються за своїми властивостя�
ми, які можуть проявлятися лише тоді, коли еле�
менти вступають у взаємодію [1]. Виходячи з цьо�
го для виконання викладених функцій організа�
ційно�економічний механізм пропонується ство�
рити в наступній структурі (рис. 1).

П.В. Єгоров у роботі [1] відмічає, що у за�
гальному вигляді будь�яка система є динамічною,
і її елементи функціонально пов'язані. Як якісні,

так і кількісні співвідношення постійно змінюються, тому рівень
впорядкованості об'єктивно не може залишатися незмінним.
Розділяючи цю точку зору, ми виходимо з того, що представ�
лена структура організаційно�економічного механізму форму�
вання комплексу управлінських інвестиційних рішень щодо
розвитку машинобудівних підприємств є відкритою системою,
яка може доповнюватися іншими елементами залежно від її
розвитку або зміни зовнішніх або внутрішніх умов.

Таким чином, організаційно�економічний механізм
прийняття управлінських інвестиційних рішень на машино�
будівних підприємствах є динамічною системою органів уп�
равління, конкретних форм, методів і прийомів їх управлі�
нської діяльності, за допомогою яких здійснюється збір,
обробка і передача інформації для вироблення проблем�
но�орієнтованих управлінських рішень щодо досягнення
цілей розвитку підприємств.

За формою підготовки стратегічні управлінські інвес�
тиційні рішення переважно повинні мати компромісний ха�
рактер, тобто проект рішення, підготовлений розробника�
ми, повинен коригуватися з урахуванням пропозицій і зау�
важень керівників і фахівців. Це значною мірою визначає
характер організації робіт.

З метою своєчасного і якісного виконання робіт за виз�
наченням перспективи розвитку підприємства наказом ди�
ректора за кожною службою необхідно закріпити напрям

Рис. 1. Організаційно�економічний механізм прийняття
інвестиційних рішень
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діяльності, за яким періодично здійснюється комплексний
аналіз результатів діяльності; виявлення і формулювання
проблем, що стримують покращення діяльності відповідно�
го напряму; підготовка можливих варіантів подолання про�
блемних ситуацій, оцінка економічної ефективності, облік і
контроль виконання прийнятих рішень.

Розроблений службами (відділами) підприємства і уза�
гальнений робочою групою перелік проблем розглядається
головним інженером і заступниками директора по вироб�
ництву, за результатами якого готується рішення про важ�
ливість і черговість вирішення проблем і пропозиції щодо
шляхів їх вирішення. При цьому використовується метод ек�
спертних оцінок керівників і фахівців підприємства.

Перелік проранжируваних проблем підприємства є базою
для вироблення концептуальних підходів формування комплек�
су (портфеля) управлінських інвестиційних рішень по досягнен�
ню системи цілей розвитку підприємства. При цьому досягнен�
ня беззбитковості повинне розглядатися як необхідна умова
переходу до покращення фінансово�економічного стану
підприємства. У концепції мають бути визначені завдання по по�
доланню першочергових проблем, що стримують раціональне
використання виробничого потенціалу, матеріальних, паливно�
енергетичних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення якості
продукції. З урахуванням регіональних, галузевих і державних
програм розвитку машинобудівних підприємств на підприємстві
має бути вироблена позиція відносно зміни форм власності,
організаційної структури управління, механізму господарюван�
ня і інших організаційно�економічних і правових питань. Проект
концепції після обговорення з головними фахівцями затверд�
жується директором підприємства.

Найважливішою складовою частиною організаційного
елемента механізму формування управлінських інвестицій�
них рішень є необхідна для цього інформація.

У зв'язку з тим, що діючий статистичний, бухгалтерський і
управлінський облік не повною мірою відповідає вимогам ух�
валення управлінських інвестиційних рішень в сучасних умо�
вах, існує необхідність його вдосконалення на базі таких ос�
новних принципів: системності, достовірності і достатності. Си�
стемність перетворень полягає в тому, що інформація повин�
на відображати умови, пов'язані з характером вирішуваних зав�
дань, особливостями машинобудівного підприємства, кваліф�
ікації керівників і фахівців; з чинниками зовнішнього середо�
вища. Достовірність інформації оцінюється за тим, наскільки
вона відповідає істинному стану об'єкту управління і управлі�
нської ситуації, що склалася. Достатність інформації передусім
визначається тим, наскільки вона відповідає методикам і прийо�
мам, використовуваним управлінцями в процесі розробки,
прийняття і реалізації управлінських інвестиційних рішень.
Удосконалити систему інформації на підприємстві з дотриман�
ням вказаних принципів пропонується з використанням теорії
контролінгу [2], однією з функцій якого є інформаційна
підтримка управлінських рішень. Залишаючись самостійними,
підсистеми бухгалтерського і статистичного обліку повинні пе�
ретворити частину інформації для потреб розробки, прийнят�
тя і реалізації управлінських інвестиційних рішень. При цьому
вимоги до такого перетворення висуває контролінг, оскільки
його функції значно ширше за управлінський облік і поширю�
ються на створення загальної інформаційної системи управлі�
ння підприємством, інтеграцію і координацію різних служб і
підрозділів підприємства на досягнення оперативних і страте�
гічних цілей його діяльності.

Для ухвалення управлінських інвестиційних рішень потрібні
передусім вартісні, часові і кількісні параметри об'єктів управл�
іння. Якщо інформація про фактичну вартість устаткування, ре�
жим роботи, продуктивність і витрати на матеріальні і трудові
ресурси відома або її можна отримати на підприємстві, то ана�
логічну інформацію про нове устаткування можна отримати із
зовнішніх джерел. Особливо великий масив інформації необхі�
дно сформувати по типових управлінських інвестиційних рішен�

нях, що приймаються в масштабі підприємства. До них передусім
відноситься вибір варіанта розвитку підприємства, обсягу випус�
ку продукції, її номенклатурі, собівартості та ін.

Для оперативного отримання інформації, необхідної для
розробки, прийняття і реалізації управлінських інвестиційних
рішень, пропонується їх зводити в такі блоки: 1) інформація,
необхідна для ухвалення управлінських інвестиційних рішень по
подоланню внутрішніх проблем; 2) інформація, необхідна для
ухвалення управлінських інвестиційних рішень по подоланню
проблем підприємства у взаємодії із зовнішнім середовищем.

Усередині кожного блоку інформацію пропонується гру�
пувати по таких масивах: інформація по стратегічних управл�
інських рішеннях, інформація по тактичних управлінських
рішеннях, інформація по оперативних управлінських рішен�
нях. Усередині кожної групи виділяється інформація для роз�
робки, прийняття і організації виконання рішень. Для взає�
модії служб і відділів по вдосконаленню інформаційної сис�
теми доцільно створити тимчасовий групу фахівців у сфері
інформатики і обчислювальної техніки, яка надалі може
трансформуватися у відділ (сектор, групу) контролінгу. Ос�
новна функція такого підрозділу повинна полягати в коорди�
нації діяльності служб підприємства не лише у формуванні
управлінської інформації, але і в організації контролю вико�
нання управлінських інвестиційних рішень, що приймаються
для розробки планів і програм розвитку підприємства на се�
редньострокову і довгострокову перспективи.

Впровадження викладених пропозицій по вдосконален�
ню інформаційної системи дозволить підвищити обгрунто�
ваність і скоротити час на підготовку, прийняття і організа�
цію виконання управлінських інвестиційних рішень, спрямо�
ваних на перспективний розвиток.

Для оцінки економічної ефективності варіантів викла�
дених вище завдань пропонується використовувати логічні
моделі, що відображають зміну витрат на виробництво про�
дукції після ухвалення рішення.

ВИСНОВКИ
Запропонований організаційно�економічний механізм є

сукупністю суб'єктів і методів управління процесом розвит�
ку машинобудівних підприємств. Тому результативність ви�
користання запропонованого механізму багато в чому за�
лежатиме від готовності і здатності керівників і фахівців
підприємств працювати на перспективу. Велике значення має
внутрішня готовність колективу працювати над подоланням
проблем, що заважають нормально функціонувати підприє�
мству в ринкових умовах господарювання. Усе це вимагає
професійної перепідготовки керівників і фахівців і цілесп�
рямованої роз'яснювальної роботи в колективах
підприємств.
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