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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Проблема вдосконалення управління підприємствами 

залізничного транспорту, які забезпечують комунікацію між учасниками сфер 
економіки, є однією з найактуальніших у системі економічних відносин суб’єктів 
господарювання. Економічна ситуація на залізничному транспорті України є доволі 
складною і потребує радикального поліпшення. Особливо це стосується 
підприємств з будівництва і ремонту вагонів, які мають забезпечувати 
життєдіяльність цієї сфери. Саме на їхній базі і виконано це дослідження. 

Наявні системи управління вагонобудівними та вагоноремонтними 
підприємствами спрямовані на розв’язання задач без комплексного оцінювання 
виробничих ситуацій, стану підприємства та інформаційних зв’язків оперативного і 
стратегічного управління. У зв’язку з цим є гостра потреба в комплексній 
автоматизації всіх функцій управління підприємствами на підставі збалансованої 
системи показників на оперативному (управління робітниками, бригадами, 
дільницями) та стратегічному (управління цехами, підприємством) рівнях за такими 
компонентами як фінанси, внутрішні процеси, зовнішні процеси, персонал. 

Проаналізувавши праці закордонних учених, які досліджували процеси 
управління, зокрема Д. Нортона і Р. Каплана, Ш. Хенша, К. Адамса, М. Кенерл,      
Е. Нілі, М. Мейєра та інших, а також вітчизняних науковців С. І. Андрусенка,           
І. С. Благуна, І. В. Буртняка, В. В. Вітлінського, В. К. Галіцина, А. В. Гершуна,        
Л. І. Гончар, С. В. Григорківа, М. О. Кизима, Т. С. Клебанової, М. М. Клименюка,  
К. Ф. Ковальчука, Ю. Г. Лисенка, Л. М. Малярець, Б. М. Мізюка, С. К. Рамазанова, 
М. А. Сендзюка, Ж. К. Смотрича, О. П. Суслова, С. В. Устенка, А. В. Штеревері та 
інших, доходимо висновку про доцільність використання збалансованої системи 
показників у процесі управління підприємствами в ринкових умовах. Адже саме 
така система формує показники для комплексного оцінювання діяльності 
підприємства, охоплюючи ключові об’єкти управління, динаміку виробничих 
процесів, і дає змогу визначити на певний момент часу результати діяльності 
кожного з учасників. 

Попри значний прогрес у розробленні цієї проблематики, недостатньо 
дослідженими питаннями залишаються: моделювання та створення інформаційних 
технологій управління вагонобудівними і вагоноремонтними підприємствами з 
використанням збалансованої системи показників, що свідчить про актуальність 
теми дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами 
«Проблеми та перспективи проектування та впровадження інтелектуальних 
інформаційних систем і технологій в аналізі, плануванні, обліку та контролінзі» 
(державний реєстраційний номер 0107U011552) і «Розвиток математичних методів 
та інформаційних технологій підтримки процесів ефективного функціонування та 
інноваційного розвитку економіки України» (державний реєстраційний номер 
0115U000706), у межах яких розроблено концептуальні засади дослідження моделей 
та інформаційних технологій управління вагонобудівними та вагоноремонтними 



2 
 
підприємствами. 

Виконане дослідження тісно пов’язане з Державною цільовою програмою 
реформування залізничного транспорту на 2010–2019 рр.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є узагальнення та 
подальший розвиток теоретичних засад управління вагонобудівними і 
вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту (далі – ВБВРП) на 
підставі моделювання та розроблення інформаційних технологій із використанням 
збалансованої системи показників.  

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
– проаналізувати наявні моделі та інформаційні технології управління 

ВБВРП;  
– сформулювати концептуальні положення управління ВБВРП;  
– здійснити аналіз наявних концепцій збалансованої системи показників і 

розробити науково-методичні засади формування збалансованої системи показників 
для ВБВРП; 

– визначити склад ключових показників збалансованої системи показників 
для ВБВРП; 

– побудувати інформаційну модель управління ВБВРП з використанням 
збалансованої системи показників;  

– визначити метод прогнозування обсягу реалізації (продажу) продукції 
ВБВРП; 

– cпроектувати технологію формування та використання сховищ даних з 
розподілом їх на відповідні предметні області;  

– створити інформаційну технологію формування та використання 
рахункової картки робітника, бригади, дільниці, цеху, відділу та підприємства 
загалом; 

– запропонувати інформаційно-аналітичну систему оперативного управління 
виробництвом і стратегічного управління підприємством із застосуванням 
відповідних інформаційних технологій. 

Об’єктом дослідження є процес управління вагонобудівними та 
вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту. 

Предметом дослідження – математичні методи, моделі та інформаційні 
технології управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами 
залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників. 

Методи дослідження. Поставлені завдання вирішуються за допомогою 
методів моделювання економічних систем і процесів, аналізу, прогнозування, 
багатовимірного оцінювання, графічного методу тощо. Для програмної реалізації 
комплексу моделей і методів використано мову програмування PowerBuilder і 
технологію створення баз і сховищ даних у середовищі Sybase SQL Anywhere Server, 
для реалізації факторного аналізу – універсальний програмний пакет SPSS. 

Теоретичною основою дослідження є економічна теорія, системний аналіз, 
теорія математичного моделювання, наукові праці провідних учених з питань 
моделювання та інформаційних технологій управління підприємством.  
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Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні матеріали 
Державної служби статистики України, наукові публікації з проблем моделювання 
та інформаційних технологій, дані квартальних і річних звітів ДП «Дарницький 
вагоноремонтний завод», ВСП «Вагонне депо Батуринська», ДП «Стрийський ВРЗ» 
і первинні матеріали власних досліджень, ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено 
узагальнення та подальший розвиток теоретичних засад і розроблення 
інструментарію управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами 
залізничного транспорту, зокрема: 

вперше: 
– розроблено концептуальні положення управління ВБВРП на основі 

застосування математичного та інформаційного моделювання і з використанням 
збалансованої системи показників і новітніх інформаційно-аналітичних систем, що 
дає змогу поглибити аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників, підвищити рівень 
обґрунтованості управлінських рішень і результативності діяльності підприємств;  

удосконалено: 
– науково-методичний підхід до створення системи автоматизованого 

контролю показників, які, на відміну від наявних, відображають відносини між 
ланками виробничого процесу та дають змогу в режимі реального часу досягати їх 
збалансування; 

– структуру та технології формування ЗСП, як цілісного методу управління, 
що уможливлює здійснення стратегічних цілей за допомогою ключових показників, 
із застосуванням перспективних програмно-технічних засобів і розробленої системи 
підтримки баз і сховищ даних; 

– модифіковано та реалізовано метод прогнозування обсягу продажу 
продукції підприємствами залізничного транспорту з урахуванням поліноміального 
тренду та коефіцієнта сезонності, що, на відміну від наявних, дає змогу підвищити 
його точність; 

– інформаційну технологію формування і використання ЗСП, в якій, на 
відміну від наявних для оперативного управління виробництвом, застосовано OLTP, 
а для стратегічного управління підприємством – OLAP, що забезпечує комплексний 
характер дослідження процесу виробництва та підвищує оперативність надання 
результатів; 

дістали подальшого розвитку: 
– науково-методичний підхід до створення системи комплексного аналізу 

діяльності підприємства за такими компонентами, як фінанси, внутрішні процеси, 
зовнішні процеси та персонал, що уможливить передбачення змін стану 
підприємства та вжиття заходів щодо усунення впливу негативних наслідків.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
вдосконалення процесу оперативного та стратегічного управління вагонобудівними 
та вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту шляхом реалізації 
моделі комплексного управління на основі збалансованої системи показників.  

Результати дослідження використано для вдосконалення системи управління 
на ПД «Дарницький ВРЗ» (довідка № 1034 від 27.02.2015 р.) та ВСП «Вагонне депо 
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Батуринська» (довідка № 1003 від 02.02.2015 р.). Крім того, основні наукові 
положення дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри 
інформаційних систем в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет ім. Вадима Гетьмана» (довідка від 25.02.15 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною роботою автора. 
Основні наукові та практичні результати дослідження отримані автором особисто. 
Наукові статті є узагальненням особистих досліджень здобувача і відображають 
зміст дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий 
внесок здобувача відображено у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 
дослідження апробовані на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 
конференціях. Зокрема це такі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом» (м. Житомир, 2008 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання 
соціально-економічних систем» (м. Харків, 2009 р.); VII Міжнародна науково-
практична конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в 
економіці» (м. Ірпінь, 2009 р.); ІІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя 
«Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний 
і зарубіжний досвід (м. Тернопіль, 2010 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференцiя «Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем» (м. 
Кривий Ріг, 2010 р.); ІІ Мiжнародна науково-практична конференцiя «Сучаснi 
проблеми моделювання соцiально-економiчних систем» (м. Харкiв, 2010 р.); IХ 
Мiжнародна науково-практична конференцiя «Науково-технічний розвиток: 
економіка, технології, управління» (м. Київ, 2010 р.); ІІ Мiжнародна науково-
практична конференцiя «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (м. 
Черкаси, 2010 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Виклик 
сучасності та перспективні наукові досягнення» ( м. Харкiв, 2014 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць 
загальним обсягом 7,85 друк. арк., з яких автору належить 6,7 друк. арк., з них 5 – у 
наукових фахових виданнях, 3 – у наукових фахових виданнях, що зареєстровані у 
міжнародних наукометричних базах, 12 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг – 157 
сторінок основного тексту. Дисертація містить 40 рисунків на 37 сторінках, 15 
таблиць – на 15 сторінках, 22 додатки – на 39 сторінках. Список використаних 
джерел охоплює 138 найменувань і займає 16 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розглянуто стан 
вивчення проблеми, сформульовано мету та основні завдання, визначено об’єкт і 
предмет дослідження, розкрито ключові елементи наукової новизни, показано 
практичне значення одержаних результатів, їх практичне застосування та апробацію 
на виробництві.  

У розділі 1 «Теоретичні засади моделювання та розроблення 
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інформаційних технологій управління підприємством на базі збалансованої 
системи показників» викладено науково-методичні засади формування 
збалансованої системи показників, проведено аналіз моделей та інформаційних 
технологій управління підприємствами, сформульовано концептуальні положення 
управління ВБВРП на базі збалансованої системи показників. Показано переваги 
збалансованої системи показників перед наявними системами.  

Збалансована система показників (ЗСП) – це сукупність методів і засобів, які 
автоматизовано збалансовують показники  у процесі управління підприємством за 
ієрархією організаційної структури, за визначеними компонентами та відображають 
динаміку функціонування підприємства. В ієрархії організаційної структури 
підприємства для збалансування виділяємо на аналітичному рівні управління 
робітниками, бригадами, дільницями, а на агрегованому рівні – управління цехами 
та підприємством у цілому. До компонентів ЗСП відносимо: фінанси, внутрішні та 
зовнішні процеси, персонал. Динаміка системи поширюється на оперативне та 
перспективне управління. Узагальнені поняття збалансованої системи показників 
наведені на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Поняття збалансованої системи показників 
 

Визначено основні цілі управління за кожною компонентою, перелік яких 
наведено вище, та взаємозв’язки між ними (рис. 2). За компонентою «Фінанси» 
залишаємо оцінювання фінансового стану підприємства. До компоненти «Зовнішні 
процеси» входять маркетингові аспекти ведення господарської діяльності. 
Компонента «Внутрішні процеси» містить показники, що характеризують внутрішні 
бізнес-процеси та нематеріальні активи. Людські ресурси та інноваційний розвиток 
віднесено до компоненти «Персонал». 

Розроблені науково-методичні засади формування ЗСП і результати аналізу 
моделей та інформаційних технологій управління підприємством дали змогу 
сформулювати концептуальні положення управління ВБВРП: 

1. Застосування системного підходу до аналізу проблем удосконалення 
управління промисловими підприємствами вказує на необхідність створення 
системи управління ВБВРП залізничного транспорту на основі ЗСП. Це потребує 
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визначення складу ключових показників, побудови та застосування математичних 
методів, моделей та інформаційно-аналітичних систем. 

2. Підтримка прийняття рішень щодо управління ВБВРП залізничного 
транспорту має здійснюватися такими способами: 

– визначення складу ключових показників для ЗСП із розподілом їх на такі 
компоненти: фінанси, внутрішні процеси, зовнішні процеси, персонал, а їх вибір має 
ґрунтуватися на показниках статистичної звітності з використанням експертного 
оцінювання;  

– побудова інформаційної моделі формування ЗСП;  
– прогнозування обсягів продажу продукції має здійснюватись на основі 

модифікації методу прогнозування з урахуванням поліноміального тренду і 
коефіцієнта сезонності. 

3. Визначення складу та змісту інформаційних баз і сховищ даних для 
підтримки технологічних процесів збалансування системи показників на ВБВРП 
залізничного транспорту.  

4. Розроблення інформаційної технології формування та використання 
рахункових карток для кожного рівня управління, що забезпечують користувача 
інформацією та створюють умови для підвищення обґрунтованості управлінських 
рішень. 

 

 
 
Рис. 2. Взаємозв’язки між цілями управління підприємством за компонентами 
 

Пропонуємо розробити технологію інформаційної підтримки процесів 
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збалансування показників на основі OLTP і стратегічного управління підприємством 
із застосуванням OLAP. 

Розділ 2 «Методи та моделі управління підприємствами залізничного 
транспорту» присвячено дослідженню методів вибору ключових показників для 
ЗСП, розробленню інформаційної моделі формування збалансованої системи 
показників, обґрунтуванню методу прогнозування обсягів продажу продукції. 

Головними чинниками впливу на основну мету підприємства (збільшення 
обсягів продажу) є такі: ефективність виробництва ( 1F ), рентабельність виробництва 
( 2F ), зміна клієнтів ( 3F ), прибутковість ( 4F ), позиціонування підприємства на ринку 
( 5F ) та якість кадрів ( 6F ).  

Обґрунтовано, що визначати склад ключових показників найдоцільніше на 
підставі аналізу інформаційних зв’язків між компонентами ЗСП, до яких належать: 
фінанси (X), внутрішні процеси (Y), зовнішні процеси (Z), персонал (S).  

Застосування факторного аналізу на базі методу головних компонент, 
багатовимірного шкалювання, канонічного аналізу, а також універсального 
статистичного пакета SPSS дало змогу побудувати моделі головних чинників 
впливу на основну мету підприємства. Зокрема, модель ефективності виробництва 
на прикладі ДП «Дарницький ВРЗ» має такий вигляд: 

F1 = 0,169 3x  + 0,18 4x  + 0,08 5x  + 0,115 6x  + 0,024 7x  – 0,004 8x  – 
– 0,01 10x  +0,18 1y  – 0,01 3y  + 0,17 14y  – 0,17 16y , 

 де 3x  – валовий прибуток, тис. грн; 4x  – витрати на оплату праці, тис. грн; 5x  – 
амортизація, тис. грн; 6x  – витрати на оплату товарів та послуг, тис. грн; 7x  – додана 
вартість, тис. грн; 8x  – капітальні витрати, тис. грн; 10x  – сума коштів із зовнішніх 
джерел, тис. грн; 1y  – продуктивність праці, грн/люд.; 3y  – рентабельність 
використання кадрів; 14y  – фондовіддача, тис. грн; у16 – матеріалоємність продукції. 

Аналогічні моделі побудовані для інших чинників впливу на основну мету 
підприємства. За цими моделями визначено склад ключових показників, що 
характеризують поточний стан підприємства: 

– у компоненті «Фінанси»: валовий прибуток, рентабельність реалізації, 
рентабельність авансованого капіталу, коефіцієнт фінансової незалежності, 
коефіцієнт загальної платоспроможності; 

– у компоненті «Внутрішні процеси»: собівартість, матеріалоємність і 
фондоємність продукції, питома вага активної частини основних виробничих 
засобів, співвідношення між вартістю запасних частин і сировини та обсягом 
виручки, співвідношення між вартістю робочої сили й обсягом виручки; 

– у компоненті «Зовнішні процеси»: рівень задоволеності клієнтів, частка 
ринку, кількість постійних клієнтів, питома вартість рекламацій, критичний обсяг 
реалізації; 

– у компоненті «Персонал»: продуктивність праці, рентабельність 
використання кадрів, коефіцієнт плинності кадрів, частка персоналу відповідної 
кваліфікації, частка витрат на навчання у валовому доході. 
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На основі такого складу показників розроблено моделі, що описують зв’язок 
між компонентами ЗСП, обчислено узагальнений показник за компонентами ЗСП та 
запропоновано метод оцінювання результатів діяльності підприємств загалом. 

Визначено місце ЗСП в інтегрованій автоматизованій системі управління 
вагоноремонтним підприємством (ІАСУП). У символьному вигляді ІАСУП можна 
зобразити як кортеж: 

, 
де ОР – облік фактичного стану об'єктів ремонту, МТВ – оперативне управління 
матеріальними та трудовими витратами на ремонт рухомого складу, НВ – 
нормування витрат матеріальних і трудових ресурсів на ремонт рухомого складу, УВ 
– управління виробництвом, ТЕУ – технічно-економічне управління, МТЗ – 
управління матеріально-технічним забезпеченням, П – управління персоналом, БО – 
бухгалтерський облік, СУ – система стратегічного управління, ПМС – моніторинг 
зовнішнього середовища, ОСП – оцінювання стану підприємства, ПК – контролінг 
діяльності підприємства, ПА – аналіз господарської діяльності. 

Досліджено інформаційні зв’язки між компонентами ІАСУП, у результаті чого 
визначено роль і місце ЗСП в ІАСУП. 

Модифіковано метод прогнозування обсягів продажу продукції:  
c
tKTP ×= ττ

,  

де τP  – прогнозне значення показника у місяці τ  ( N,1=τ ); τT  – тренд показника у 
місяці τ ; c

tK  – коефіцієнт сезонності у t-тому місяці базисного періоду. 
Тенденція зміни показника визначається за поліноміальним трендом (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Трендова модель обсягів продажу продукції 
 

Обчислення коефіцієнта сезонності c
tK  здійснюється у такій послідовності: 

визначення співвідношення між фактичними та трендовими значеннями 
показника:  
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де t – індекс місяця базисного періоду, 12,1=t ; 
і – індекс року базисного періоду ni ,1= ; 

tiФ  – фактичне значення показника у t-тому місяці і-того року; 
tiT  – трендове значення показника у t-тому місяці і-того року; 

визначення середніх значень tiK  за однойменними місяцями: 
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визначення індексу сезонності: 
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o
tc KI ; 

визначення коефіцієнта сезонності: 

c

o
tc

t I
KK = , 12,1=t . 

Як видно із наведених формул, модифікація методу полягає в усередненні 
коефіцієнта сезонності за роками базисного періоду та обчисленні прогнозованих 
значень обсягів продажу, починаючи з першого року прогнозованого періоду, а не з 
року (nt +1) ), що має переваги порівняно з існуючими за рахунок точності прогнозу. 

 У розділі 3 «Інформаційно-аналітичні технології управління 
підприємствами залізничного транспорту» розроблено систему інформаційної 
підтримки технологічних процесів збалансування системи показників та 
інформаційно-аналітичної системи управління вагонобудівними і 
вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту, а також оцінено 
результативність впровадження ЗСП. 

Інформаційна підтримка технологічних процесів збалансування показників 
передбачає нагромадження, збереження та підтримку інформації в системі 
управління підприємством. Нагромадження інформації здійснюється із внутрішніх і 
зовнішніх джерел. З орієнтацією на електронний документообіг запропоновано 
чотири варіанти технології збирання даних: з використанням первинних паперових 
документів, уведення даних безпосередньо з автоматизованого робочого місця, за 
допомогою спеціальних переносних периферійних пристроїв, встановлення 
датчиків, лічильників, що забезпечують підрахунок показників.  

Збереження інформації, незалежно від технології її збирання, здійснюється у 
базах даних (БД) і сховищах даних (СД). З цією метою визначено структуру БД і 
перелік їхніх показників, розроблено модель СД. Досліджено й обґрунтовано вибір 
середовища для створення БД і СД, на підставі чого обрано середовище Sybase SQL 
Anywhere Server. СД реалізовано на архітектурі з блоком управління запитами, що 
дало змогу розподілити дані на відповідні предметні області, які є компонентами 
ЗСП, побудувати структуру даних кожної предметної області.  
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Питання підтримки інформації в базах і сховищах даних здійснено з огляду на 
її специфіку та розподіл на нормативно-довідкову, оперативну й архівну, а також з 
урахуванням сучасних засобів захисту даних. 

Сучасна практика управління потребує розроблення та впровадження 
інформаційно-аналітичних систем на підприємствах залізничного транспорту. 
Актуальними питаннями при цьому є структуризація системи з урахуванням 
специфіки галузі та збалансування показників, які обчислюються за рівнями 
управління та в динаміці так, щоб у реальному режимі часу можна було отримати 
достовірну інформацію щодо стану керованого об’єкта за всіма компонентами ЗСП. 

Уперше обґрунтована і запропонована для галузі технологія підтримки 
рахункових карток – електронних документів, що формуються на певний момент 
часу на основі баз чи сховищ даних і містять усю або за заданою компонентою 
інформацію щодо керованого об’єкта. В картках містяться довідкова інформація, 
планові та фактичні показники щодо випуску продукції, витрат, аналітичні та 
зведені показники. Розроблені моделі аналітичних технологій підтримки карток. 
Картки всіх рівнів управління формуються на основі єдиної первинної 
інформаційної бази та збалансовуються між аналітичним і агрегованим рівнями. 

Розроблено рахункові картки в електронній формі, які є основним 
інструментом контролю за виробничим процесом і які поділені на основі ієрархічної 
структури підприємства. У них також відображені планові та фактичні дані щодо 
виконання програмних завдань за прийнятими компонентами. На рис. 4 для 
прикладу наведено фрагмент рахункової картки робітника вагоноскладального цеху 
вагоноремонтного заводу. 

 

 
 

Рис. 4. Рахункова картка слюсаря вагоноскладального цеху 
 

В результаті досліджень розроблено інформаційну модель управління 
підприємством із використанням ЗСП, що наведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Інформаційна модель управління підприємством з використанням ЗСП 
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У межах цієї моделі здійснюється взаємозв’язок між оперативним і 
стратегічним управлінням, оскільки вона імітує обмін даними між оперативним та 
агрегованим (стратегічним) рівнями способом узагальнення показників 
оперативного рівня, які зберігаються в БД, і завантаження в СД на агрегований 
рівень. Цей взаємозв’язок здійснюється на основі руху інформаційних потоків як 
знизу вгору, узгоджуючи оперативні плани зі стратегією, так і згори вниз, доводячи 
стратегію до всіх рівнів оперативного управління з метою підвищення ефективності 
виробництва. 

Збалансована система показників є унікальною системою, яка визначає 
чинники реалізації стратегії на найвищому рівні. Побудована на причинно-
наслідкових зв’язках, вона дає змогу обрати ті  цілі та показники, що 
відповідатимуть стратегії високого рівня (підприємства). Отже, інформаційна 
модель управління підприємством із використанням ЗСП слугує основою для 
постановки цілей і завдань на всіх організаційних рівнях. 

Застосування OLTP та OLAP-технологій для автоматизації управління 
підприємством залізничного транспорту, як це показано на рис. 5, дає змогу 
впровадити ЗСП у повному обсязі, що сприяє науковому обґрунтуванню 
управлінських рішень, ефективному використанню ресурсів, підвищенню 
результативності діяльності підприємства. 

Оцінювання ефективності результатів впровадження ЗСП на ВБВРП 
залізничного транспорту здійснено на основі розробленої моделі формування 
узагальненого показника (U), який характеризує стан підприємства за обраними 
компонентами. Для кожного з підприємств визначено його граничні значення, які 
зберігаються в СД, і графіки значень компонент ЗСП, зображених на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Графіки значень компонент ЗСП для Дарницького ВРЗ 
 

Графіки значень компонент використовуються для аналізу стану підприємства 
на основі дослідження кожного з компонент ЗСП (Х, У, Z, S) і підприємства загалом 
(U) для вжиття заходів щодо поліпшення стану підприємства та траєкторії його руху 
до поставленої стратегічної мети.  
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На рис. 7 відображено результати прогнозування обсягів продажу продукції 
Дарницького ВРЗ на 2015 рік за його статистичними даними впродовж 2013–2014 
років. 

 
 

Рис. 7. Прогноз обсягів продажу продукції Дарницького ВРЗ 
 

Точність прогнозу обчислена за результатами прогнозування обсягів продажу 
продукції Дарницького ВРЗ на 2014 рік за його статистичними даними впродовж 
2012–2013 років і становить 89,9 %. 

На основі виконаних обчислень сценарій продажу продукції на Дарницькому 
ВРЗ матиме варіанти, за якими підприємство може розробити відповідну стратегію 
для досягнення своєї мети з мінімальними витратами (рис. 8). 

 

      

 Рис. 8. Графіки сценаріїв розвитку Дарницького ВРЗ 
 

Реалізація вищенаведеної моделі з використанням методу прогнозування 
обсягів продажу урізноманітнить можливості стратегічного планування та 
сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. 

Отже, існує об’єктивна необхідність застосування ЗСП на підприємствах 
залізничного транспорту, що сприятиме вдосконаленню управління із 
застосуванням новітніх інформаційно-аналітичних технологій, глибокому аналізу 
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зовнішніх і внутрішніх чинників, розробленню прогнозів розвитку ситуації, 
коригуванню в разі потреби місії, цілей і стратегії підприємства.  

Дієвість запропонованої системи управління підприємством доведена 
впровадженням інформаційно-аналітичної системи на прикладі ВБВРП, що 
виробляють та ремонтують вагони залізничного транспорту. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації теоретично узагальнено та розв’язано наукову задачу щодо 

моделювання й інформаційної підтримки технології управління вагонобудівними та 
вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту на основі 
збалансованої системи показників. Проведене наукове дослідження дало змогу 
сформулювати такі висновки: 

1. На підставі всебічного аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду й 
узагальнення проблем удосконалення управління ВБВРП сформульовано 
концептуальні положення управління ВБВРП залізничного транспорту на базі 
збалансованої системи показників та обґрунтовано доцільність запровадження ЗСП 
на цих підприємствах з урахуванням результатів попереднього дослідження моделей 
та інформаційних технологій, застосовуваних у сучасних інформаційних системах 
управління підприємствами. На відміну від існуючих систем, ЗСП містить 
показники для комплексного оцінювання діяльності підприємства, охоплюючи всі 
об’єкти управління, динаміку виробничих процесі, та дає змогу оцінювати на 
певний момент часу результати діяльності кожного учасника виробничого процесу, 
починаючи від робітника і закінчуючи підприємством загалом. 

2. Здійснено аналіз наявних моделей та інформаційних технологій 
управління підприємствами, що дало змогу визначити структуру ЗСП, яка охоплює 
чотири компоненти (фінанси, внутрішні процеси, зовнішні процеси, персонал) 
кожного рівня ієрархії управління підприємством (бригада, дільниця, цех,  
підприємство), і врахувати в моделі інформаційні зв’язки між рівнями ієрархії 
управління. 

3. Розроблено концептуальні положення управління вагонобудівними та 
вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту на основі ЗСП, що 
дало змогу визначити цілі управління підприємством і взаємозв’язки між ними, 
розробити послідовність моделювання процесу формування збалансованої системи 
показників.  

4. Визначено склад ключових показників ЗСП для вагонобудівних та 
вагоноремонтних підприємств залізничного транспорту на основі дослідження 
методів, які уможливлюють моделювання взаємозв’язків у системі показників та 
скорочення багатовимірності. Для виявлення механізму взаємозв’язку між 
показниками в компонентах ЗСП та визначення складу показників для системи 
застосовано факторний аналіз. 

5. Побудовано інформаційну модель управління ВБВРП залізничного 
транспорту з використанням збалансованої системи показників та з урахуванням 
відображення основних напрямів діяльності цих підприємств. Реалізація моделі 
дасть змогу оцінювати стан підприємства, що слугуватиме незамінним 
інструментом підтримки прийняття управлінських рішень. Модель враховує попит 
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на продукцію (вагони), і це уможливлює її використання для різних підприємств, які 
будують і ремонтують вагони.  

6. Модифіковано та реалізовано метод прогнозування обсягів продажу 
продукції ВБВРП. Він передбачає прогнозування обсягів продажу на базі трендової 
моделі поліноміального типу та з урахуванням коефіцієнта сезонності. Цей метод 
дає змогу оцінювати варіанти розвитку за різними сценаріями та значно 
урізноманітнити можливості планування продажу на підприємствах залізничного 
транспорту. 

7. Спроектовано технологію формування та використання сховищ даних із 
розподілом їх на визначені предметні області відповідно до компонент ЗСП. Це дало 
змогу розробити інформаційно-аналітичну систему підтримки управління ВБВРП 
залізничного транспорту із застосуванням OLAP-технології, на основі 
багатовимірної (гіперкубічної) моделі даних (на відміну від плоскої реляційної 
моделі даних) адекватного відображення реальних бізнес-процесів.  

8. Розроблено інформаційну технологію формування та використання 
рахункової картки робітника, бригади, дільниці, цеху, відділу та підприємства 
загалом, що надаються користувачеві на логічному рівні сприйняття даних. Картки 
призначені для поширення стратегії серед працівників підприємства та перенесення 
її на оперативний рівень (щоденні оперативні процеси) його діяльності. 

9. Запропоновано інформаційно-аналітичну систему оперативного 
управління виробництвом на основі OLTP і стратегічного управління 
підприємством із застосуванням OLAP. Це дасть змогу аналізувати та планувати 
діяльність підприємства згідно з визначеною стратегією і підвищити його 
результативність. 

10. Перспективним напрямом досліджень у сфері управління діяльністю 
підприємств залізничного транспорту є подальше вдосконалення інформаційно-
аналітичної системи комплексного управління. 
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АНОТАЦІЯ  
Науменко І. В. Моделі та інформаційні технології управління 

підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи 
показників. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.11 − Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 
економіці. − ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана». − Київ, 2015. 

Дисертація присвячена узагальненню та подальшому розвитку теоретичних 
засад управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами 
залізничного транспорту на підставі моделювання і розроблення інформаційних 
технологій із використанням збалансованої системи показників. 

В основу теоретичних і прикладних розроблень покладено дослідження 
застосування збалансованої системи показників на вагонобудівних і 
вагоноремонтних підприємствах, а також процес аналізу ЗСП, що містить опис 
загальних процедур її створення. Сформульовано концептуальні положення 
управління цими підприємствами залізничного транспорту на базі ЗСП, реалізація 
яких спрямована на здійснення технології підтримки вимірювання, оцінювання і 
контролю на рівні оперативного та стратегічного управління підприємством. 
Модифіковано метод прогнозування обсягів продажу продукції вагонобудівними та 
вагоноремонтними підприємствами з використанням поліноміального тренду та 
коефіцієнта сезонності.  

Запропоновано інформаційно-аналітичну систему оперативного управління 
виробництвом на основі OLTP і стратегічного управління підприємством із 
застосуванням OLAP. 

Ключові слова: метод, модель, інформаційна технологія, управління, 
підприємство, збалансована система показників, рахункова картка, прогноз. 

 
АННОТАЦИЯ 

Науменко И. В. Модели и информационные технологии управления 
предприятиями железнодорожного транспорта на основе сбалансированной 
системы показателей. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.11 – Математические методы, модели и информационные 
технологии в экономике. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана». − Киев, 2015. 

Диссертация посвящена обобщению и дальнейшему развитию теоретических 
основ управления вагоностроительными и вагоноремонтными предприятиями 
железнодорожного транспорта на основании моделирования и разработки 
информационных технологий с использованием сбалансированной системы 
показателей.  

В основу теоретических и прикладных разработок положены исследования 
применения сбалансированной системы показателей на данных предприятиях, а 
также моделирование процесса формирования ССП, включающее описание общих 
процедур ее создания. Сформулированы концептуальные положения управления 
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вагоностроительными и вагоноремонтными предприятиями на базе ССП, 
реализация которых направлена на внедрение технологии поддержки измерения, 
оценки и контроля на уровне оперативного и стратегического управления 
предприятием. Особое внимание уделено моделированию и информационной 
поддержке процессов управления предприятием. Определено, что счетные карты в 
электронной форме являются основным инструментом контроля за ходом 
производственного процесса, которые разделены на основе иерархической 
структуры предприятия  и в которых отражены плановые и фактические данные по 
выполнению программных заданий по таким компонентам, как финансы, 
внутренние и внешние процессы, персонал.  

Для определения состава ключевых показателей ССП использованы 
факторный анализ, многомерное шкалирование и канонический анализ. Определены 
количественные и качественные показатели, характеризующие текущее состояние 
предприятия, разработаны модели, описывающие связи между компонентами ССП, 
охарактеризованы важнейшие факторы достижения конечной цели предприятия, 
рассчитаны обобщающие показатели по компонентам ССП и предложен метод 
оценки результатов деятельности предприятий в целом. 

Предложен метод прогнозирования объема продаж продукции 
вагоностроительными и вагоноремонтными предприятиями путем использования 
гиперболического тренда и коэффициента сезонности, которые обеспечивают 
предприятию выгоду, выраженную в доходности его деятельности. Метод также 
позволяет оценивать варианты развития по различным сценариям и значительно 
расширить возможности планирования продаж. 

Важным инструментом для внедрения ССП на вагоностроительных и 
вагоноремонтных предприятиях являются технологии, разработка которых требует 
решения следующих задач: определить технологии сбора и накопления данных, 
рассчитать объемы входящих и исходящих сообщений, поступающих или 
выходящих из автоматизированных рабочих мест (АРМ), определить структуру и 
содержание БД, обосновать выбор технологии и среды создания БД, которая будет 
удовлетворять условиям данных предприятий железнодорожного транспорта для 
решения этой проблемы. 

С целью практической реализации полученных научных результатов 
разработана для стратегического управления структура хранилища данных на 
основе метода реконструкции, который состоит из следующих этапов: 
консолидация, исследование и распределение. Хранилище данных имеет блок 
управления запросами, что позволяет разделять данные на соответствующие 
предметные области (финансы, внутренние и внешние процессы, персонал), 
которые являются компонентами ССП, и строить структуру данных каждой 
предметной области с управлением запросами. 

Для визуального представления стратегии предприятия применяются счетные 
карты, что осуществляется через выражение стратегических целей с помощью 
показателей. Разработанные счетные карты отражают результаты обработки данных 
в соответствии с уровнями управления предприятием: первый уровень – участки, 
бригады, рабочие; второй уровень – руководители цехов и отделов; третий уровень 
– предприятие в целом.  
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Предложена информационная поддержка технологических процессов 
сбалансирования показателей для вагоностроительных и вагоноремонтных 
предприятий на основе выделения двух уровней информационной поддержки 
управления производством – оперативного и агрегированного. Это позволяет 
распределять информационные потоки для оперативного управления производством 
на основе OLTP и стратегического управления предприятием с применением OLAP. 

Разработана информационно-аналитическая система поддержки управления 
предприятием, которая обеспечивает: комплексный характер исследования процесса 
производства и, следовательно, высокую концентрацию аналитических процедур; 
максимальную оперативность предоставления результатов; различные формы 
предоставления и степени синтезирования результативной информации в 
зависимости от уровня управления и запроса пользователя; высокую значимость 
исходной информации для принятия управленческих решений и 
автоматизированную проверку ее достоверности; возможность учета различных 
нестандартных хозяйственных ситуаций. Применение современных 
информационно-аналитических систем на вагоностроительных и вагоноремонтных 
предприятиях предоставит пользователям системы возможности решать ключевые 
задачи управления бизнес-процессами, в частности, выполнять: анализ 
прибыльности; анализ рынка; анализ конкурентоспособности; анализ продаж; 
анализ видов ремонтов; составление отчетов по производительности; 
моделирование сценариев; анализ бюджета и прогнозов и тому подобное. 

Ключевые слова: метод, модель, информационная технология, управление, 
предприятие, сбалансированная система показателей, счетная карта, прогноз. 
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Naumenko I. V. Models and information technology of business management 
of railway transport based on a balanced scorecard – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 08.00.11 – 
Mathematical methods, models and information technologies in the economy. – SHEE 
«Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman». – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to generalization and further development of theoretical bases 
of Carriage and Wagon railway undertakings on the basis of modeling and development of 
information technology, using a balanced scorecard. 

The basis of the theoretical and applied development work entrusted trial of 
Balanced Scorecard in Carriage and car-repair enterprises, and the LSS process analysis 
that includes a description of the general procedures of its creation. Conceptual 
management of these provisions of rail transport at the GSP, the implementation of which 
is aimed at supporting the implementation of technology measurement, evaluation and 
control at the operational and strategic management. The method of sales volume 
forecasting of carriage-building and car-repair enterprises was developed using a 
polynomial trend and seasonality factor. 

An information system operations management based OLTP and strategic 
management using OLAP. 

Key words: methods, models, information technology, management, enterprise, 
balanced scorecard, card counting, prognosis. 
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