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ви формування тривалості основних циклів діяльності підприємства
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Постановка проблеми. Діяльність підприємства неможливо
описати без аналізу зовнішнього середовища, в якому воно функ-
ціонує, оскільки саме середовище створює умови для появи та іс-
нування будь-якого об’єкту в ньому. Конкурентно-коопераційний
характер взаємодії господарюючих суб’єктів на ринку обумовлює
необхідність їх адаптації до змін, які, в свою чергу, носять комплек-
сний характер і викликають ланцюгові реакції. Загальний принцип
мінімізації зусиль при досягненні цілі залишається актуальним не
лише при визначенні параметрів кінцевого результату адаптації,
але й часових параметрів адаптаційного процесу, в ході реалізації
якого цей результат досягається. Звісно, умови функціонування ⎯
контінуум усіх факторів зовнішнього середовища, тому чітке вио-
кремлення впливу кожного фактора практично неможливе. Однак
спроба охарактеризувати деякі загальні властивості чи параметри
діючих факторів зовнішнього середовища дозволить описати ме-
ханізм протікання адаптаційних процесів.

Аналіз інформаційних джерел. Проблеми функціонування
підприємства в середовищі зі значним ступенем невизначеності
та визначення критеріїв адаптивності найповніше розкриті в
«еволюційній організаційній теорії» і пов’язуються з поняттям
«адаптивна організація». Але розглядаючи адаптивність як здат-
ність до цілеспрямованої гармонізації (балансування) станів внут-
рішнього та зовнішнього середовищ, а адаптацію як ряд послідо-
вно-паралельних дій, у ході реалізації яких досягається певний
кінцевий результат, ми акцентуємо увагу на просторово-часових
характеристиках адаптації підприємства, що потребує викорис-
тання процесного підходу для аналізу адаптаційної діяльності.
Пробленим аспектам формування бізнес-процесів та реінжиніри-
нгу присвячено значна кількість праць як іноземних, так і вітчиз-
няних авторів, зокрема: Н.М. Абдикеєва, А. Берна, В. Демінга,
В.Г. Єліферова, Б.М. Рапорта, В.В. Репіна, М. Робсона, Дж. Харін-
гтона, М. Хаммера, Дж Чампі, А.В. Шеєра, К. Есселінга та ін.
Основні проблеми, яким приділяється основна увага в цих робо-
тах, торкаються наступних питань:

• принципи управління процесами на підприємстві;
• методи діагностики відхилень результатів від заявлених цілей;
• аналіз і класифікація факторів, які впливають на протікання

бізнес-процесів;
• ціннісний аналіз усіх складових бізнес-процесу;
• аналіз взаємозв’язків між операціями.
Однак, питання визначення обмежувальних критеріїв і трива-

лості тих чи тих процесів, залишається, з нашої точки зору, неви-
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рішеним. Окрім того, адаптаційні процеси залишились поза ува-
гою процесного підходу.

Постановка завдання. Ціль дослідження ⎯ визначити переду-
мови встановлення тривалості основних процесів функціонування
підприємства при адаптації до зовнішніх умов господарювання.

Результати дослідження. Адаптація в загальному розумінні ⎯
це спосіб реагування системи будь-якої природи на зовнішні збу-
рення з метою виживання. Звідси можна зробити висновок, що
адекватність адаптації може визначати ефективність функціону-
вання підприємства як соціотехнічної системи [1]. Адаптаційні
процеси ⎯ це не виокремлені процеси на підприємстві, а загаль-
ний механізм взаємоузгодження внутрішнього середовища й при-
стосування різнорідних процесів чи функцій підприємства до змін
у зовнішньому середовищі. Виділяються два варіанти дій, які ха-
рактеризують функціонування систем будь-якої природи [2]:

• дії, що ніколи не повторюються протягом усього періоду іс-
нування;

• цикли послідовних дій.
Саме сполучення цих двох варіантів дій можна вважати озна-

кою системи, яка послідовно розвивається. З нашої точки зору,
перший варіант дій характеризує пристосування системи до апе-
ріодичних змін (поведінкова реакція створення екстреного меха-
нізму дій); а другий ⎯ спосіб виживання, що передбачає фікса-
цію постійної реакції на певні ритмічні і/чи повторювальні збу-
рення у зовнішньому середовищі (поведінковий паттерн як рути-
на). Найкраще адаптуються ті системи, які випереджально та
адекватно реагують на послідовні та повторювальні явища зов-
нішнього середовища. Тому оцінка ефективності функціонування
підприємства неможливо без визначення оптимальної тривалості
його внутрішніх процесів. З нашої точки зору, просторово-часові
характеристики діяльності підприємства обмежуються вимогою
одержання на певну мить часу кінцевого результату, тому визна-
чення тривалості основних циклів діяльності підприємства по-
требує виокремлення основних бізнес-процесів, визначення спо-
живачів їх кінцевого продукту та аналізу взаємозв’язків між
ними.

Бізнес-процес ⎯ ланцюг взаємопов’язаних повторювальних
дій, при здійсненні яких використовуються ресурси підприємства
з метою досягнення певних вимірювальних результатів чи про-
дукції для задоволення внутрішніх чи зовнішніх споживачів [3].
Бізнес-процес може носити управлінський, операційний чи об-
слуговувальний характер.
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Аналізуючи різні аспекти функціонування підприємства, мож-
на виділити наступні основні види внутрішніх циклів:

• виробничий цикл ⎯ календарний проміжок часу з моменту
запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготов-
лення готової продукції або період від початку до закінчення
якогось виробничого процесу [4]. Різні автори наголошують на
актуальності зниження тривалості виробничого циклу в першу
чергу через збільшення продуктивності підприємства. До чинни-
ків, що визначають тривалість виробничого циклу, відносять
конструкторські, технологічні та організаційні. Такі чинники но-
сять внутрішній характер. Однак в економічній літературі не ви-
діляється зовнішній обмежувальний чинник встановлення трива-
лості виробничого циклу, адже споживач результату виробни-
чого циклу ⎯ зовнішній по відношенню до підприємства суб’єкт.
Крім того, нескінченне зменшення тривалості виробничого про-
цесу ⎯ нереальна ціль;

• фінансовий цикл ⎯ період повного обороту грошових кош-
тів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту
оплати за сировину, матеріали й напівфабрикати та закінчуючи
одержанням грошей за відвантажений продукт [5]. Згідно про-
цесного підходу, фінансовий цикл ⎯ послідовно-повторювальні
дії із фінансового забезпечення процесів діяльності підприємства.
Чинниками, що визначають тривалість фінансового циклу, можна
вважати всі детермінанти виробничого циклу та чинники реалі-
зації кредиторсько-дебіторських операцій;

• управлінський цикл чи цикл менеджменту ⎯ послідовно-
повторювальні дії з планування, організації, мотивації та конт-
ролю, виконання яких носить перманентний характер. Трива-
лість циклу менеджменту ⎯ неіснуюче поняття в економічній
теорії;

• проектний цикл ⎯ послідовність певних фаз, пов’язаних з
формуванням проекту, його реалізацією та закінченням (як най-
більш широко розповсюджене визначення [6]). Оскільки поняття
«проект» має дуже широке значення, то підприємство також мо-
же розглядатись як певний проект. Однак зважаючи на те, що в
ході життєвого циклу самої організації (підприємства), як прави-
ло, здійснюється не один проект, то під проектним циклом буде-
мо розуміти послідовно-повторювальні дії, спрямовані на форму-
вання та реалізацію певної кінцевої ідеї, яка виступає складовою
загальної концепції існування організації. Цикл організації та про-
ектний цикл співвідносяться між собою як ідея та образ (тимча-
сова форма вираження ідеї).
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Розглядаючи підприємство як соціотехнічну систему, спрямо-
вану на створення та реалізацію продукту(-ів) економічним шля-
хом, можна стверджувати, що основним видом діяльності підпри-
ємства виступає виробництво, тому базисом усіх процесів на
підприємстві виступає виробничий цикл ( prT ). Вищезгадані нами
внутрішні чинники визначають можливості підприємства у ство-
ренні продукту за певний період часу. Обмежувальним чинником
при встановленні тривалості виробничого циклу виступає термін
споживання продукту та кількість споживачів цього продукту на
ринку. Під терміном споживання продукту ( consumpT − ) нами розумі-
ється період, протягом якого продукт повністю втрачає свої
споживчі властивості в ході його споживання з врахуванням пері-
одичності споживання. Відповідно для підприємства немає сенсу
відтворювати продукт, доки не спожитий попередньо створений.
Не враховуючи конкурентного характеру поведінки аналогічних
підприємств на ринку, можна стверджувати, що кількість потен-
ційних споживачів продукту, виготовленого саме цим підприємст-
вом (частка ринку) виступає зовнішнім чинником встановлення
обсягів продукту, які повинні бути виготовлені за prT = consumpT − , а
внутрішнім чинником при цьому виступає позитивний ефект мас-
штабу виробництва, обумовлений технологією. У результаті спо-
лучення дії цих двох чинників визначається тип виробництва:
одиничний, серійний, масовий (табл. 1).

Таблиця 1
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА

ТА ТРИВАЛОСТІ ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ

Значний позитивний
ефект масштабу

Незначний
позитивний ефект масштабу

Значна кількість
споживачів

Масове виробництво
prT ≤ consumpT −

Серійне виробництво
prT ≤ consumpT −

Незначна кількість
споживачів

Одиничне виробництво
prT = consumpT −

Дрібносерійне виробництво
prT = consumpT −

Конкурентна боротьба прямо впливає на встановлення опти-
мальної тривалості виробничого циклу:

• по-перше, відбувається зменшення терміну споживання про-
дукту й відповідно скорочення тривалості виробничого циклу через
політику стимулювання більш частого споживання та збільшення
видів потреб, на задоволення яких спрямований продукт;
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• по-друге, відбувається скорочення виробничого циклу понад
термін споживання продукту через розширення частки ринку за
умови досягнення оптимального розміру виробництва (вичер-
пання вигоди позитивного ефекту масштабу), а також через за-
стосування стратегії «переваги першого ходу».

Відповідно співвідношення терміну споживання продукту до

тривалості виробничого циклу (
pr

consunp
m T

T
K −= ), з одного боку, ви-

ступає коефіцієнтом, який характеризує ефективність організації
виробництва ( 1>mK  ⎯ неефективна діяльність, 1=mK  ⎯ ефек-
тивна), з іншого боку (при 1<mK ) ⎯ може розглядатись в якості
показника монополізації ринку.

Управлінська діяльність підприємства формується за принци-
пом співвідношення базису та надбудови, прив’язуючись до ви-
робничого процесу. Серед видів управлінської діяльності можна
виділити ті, які повинні виконуватись до початку певного вироб-
ничого циклу (дослідження, планування), а також ті, які повинні
виконуватись під час здійснення виробничого процесу (стимулю-
вання споживачів, мотивація працівників). Питання організації
виконання деяких управлінських дій може здаватись спірним ⎯
наприклад, постачання та збут як види управлінської діяльності;
контроль як загальна функція менеджменту. Так, управлінські дії,
пов’язані з контролем, на нашу думку, найефективніше реалізу-
ються згідно процесного підходу, коли проміжний споживач на
кожній стадії виготовлення продукту виступає контролером ви-
конання робіт на попередній стадії (вчасне виявлення браку, мож-
ливість оперативного коригування, менші втрати тощо). Функція
постачання та збуту також, з нашої точки зору, ефективніше реа-
лізується згідно підходу «pull on», який на відміну від підходу
«push up» більш ризикований, однак забезпечує менший рівень
складських запасів, затоварювання тощо. Ці аргументи відпові-
дають критеріям економічної безпеки, розглянутим нами в
[7⎯8].

Також при визначенні тривалості управлінського циклу необ-
хідно враховувати, що управлінська діяльність регулює усі опе-
рації ринкового обміну підприємства. Тобто згідно інституціо-
нального підходу діяльність підприємства можна зобразити у ви-
гляді сукупності трансакцій і пов’язаних з ними дій. Трансакційні
витрати суттєво впливають на об’єм управлінської діяльності, що
також виступають обмежувальним чинником організації бізнес-
процесів:
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• прямо впливаючи на тривалість виробничого циклу як ви-
значення міри зосередження в межах окремого підприємства пе-
вної частини загального процесу виробництва кінцевого продук-
ту: значна кількість трансакцій, їх складність сприяють
збільшенню вертикального розміру підприємства ⎯ збільшенню
тривалості виробничого циклу;

• впливаючи на обрання в якості елементарної одиниці орга-
нізації виробничої діяльності не тривалість виробничого циклу, а
тривалість виконання певного більшого обсягу виробництва
(елементарний виробничий цикл ⎯ preT − ): мінімальною межею
встановлення preT −  виступає співвідношення витратності і склад-
ності реалізації управлінських дій, пов’язаних із забезпеченням
ресурсами процесу виробництва, з витратністю і складністю
здійснення самого виробничого циклу, максимальною межею ви-
ступає рухливість зовнішнього середовища, пов’язана з мінливіс-
тю умов здійснення ринкового обміну.

Співвідношення між тривалістю елементарного виробничого
циклу та тривалістю виробничого циклу можна назвати трансак-
ційним коефіцієнтом ( trk ).

Отже, тривалість управлінського циклу повинна дорівнювати
подвоєній тривалості елементарного виробничого циклу
( prem TT −= 2 ), оскільки тим самим забезпечується реалізація закону
композиції та пропорційності.

Таким чином, загальний вигляд поточних процесів функціо-
нування можна зобразити у вигляді рис. 1. За календарний рік ча-
стота здійснення елементарного виробничого циклу визначається
як preT −/360 .

Рис. 1. Співвідношення виробничого
та управлінського процесів діяльності підприємства
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На рис. 1 зображено тривалість трьох елементарних виробни-
чих циклів (за умови незмінності за цей час терміну споживання
продукту та відсутності чинників, що сприяють скороченню три-
валості виробничого циклу) та відповідна тривалість здійснення
управлінських циклів.

Збільшення кількості інституціональних правил може приво-
дити до ускладнення управлінської діяльності та сприяти (за
умови збереження виробничої незалежності) утворенню спільної
системи управління із застосуванням відповідної форми прав
власності. При цьому тривалість виробничих циклів раніше юри-
дично незалежних підприємств не змінюється, однак ускладню-
ється сам управлінський цикл. У такому випадку управлінська
діяльність поділяється на дві складові: управлінські дії, пов’язані
із обслуговуванням певного виробничого процесу (для кожного
підприємства окремо), та дії по створенню спільного управлінсь-
кого центру. Останні спрямовані на побудову цілісної організації
і їхня тривалість пропорційна тривалості виробничих циклів.

Виробництво продукту відбувається в межах реалізації певно-
го проекту підприємством. У ході реалізації проекту відбувається
модифікація продукту згідно ринкових вимог, скорочується ви-
робничий цикл, відбувається поступове моральне старіння про-
дукту. Відповідно тривалість проектного циклу визначається
тривалістю життєвого циклу продукту, який, у свою чергу, ви-
значається рухливістю зовнішнього середовища ⎯ активністю
різного роду ринкових суб’єктів.

Таким чином, процес адаптації підприємства ⎯ це пристосу-
вання просторово-часових параметрів внутрішніх процесів до
просторово-часових параметрів дієвих зовнішніх процесів, яке
може бути припинено за наступних умов: при досягненні задовіль-
ного результату підприємством; при включенні нового процесу
адаптації у зв’язку зі зміною умов; у випадку припинення функ-
ціонування підприємства через неможливість сформувати адек-
ватну реакцію. При цьому адаптація має подвійний характер: з
одного боку, вона виступає як процес формування специфічної
реакції на зовнішні чинники (пасивного чи випереджального ха-
рактеру), з іншого ⎯ адаптація носить підтримуючий характер,
оскільки стандартна стабільна робота підприємства виступає ос-
новою його існування.

Висновки. Спроба охарактеризувати деякі параметри діючих
факторів зовнішнього середовища, здійснена в межах цього до-
слідження, дозволила описати загальний механізм адаптаційних
процесів на підприємстві та визначити його основні параметри:
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тривалість виробничого циклу, тривалість управлінського циклу,
тривалість проектного циклу. Однак стабілізація діяльності, що
досягається в процесі адаптації, потребує не тільки стабілізації
протікання внутрішніх процесів, але й забезпечення певного
компонентного складу підприємства, визначення якого виступає
логічним продовженням цього дослідження.
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ГЕНЕЗИС КАПІТАЛУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація. Висвітлено основні теоретичні підходи до визначення капі-
талу як економічної категорії, що склалися в процесі його еволюції. На-
ведено кілька визначень що застосовувались науковцями в різні часи.

Аннотация. Изложены основные теоретические подходы к определе-
нию капитала как экономической категории, сложившиеся в процессе
его эволюции. Дано несколько определений, которые применялись уче-
ными в разные времена.
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