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FORMING OF MEASURES
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PRODUCTIONS ENTERPRISES

OF REGION

Запропоновано блок-схему аналізу
парку універсального обладнання
для формування заходів оновлення
основних виробничих фондів

Chart of analysis of park universal
equipment is offered for forming of
measures update of capital assets

productions

Обґрунтування напрямків капітальних вкладень у відповідно-
сті до програми розвитку та використання виробничого потенціа-
лу регіону, повинно виконуватись на основі пропозицій вказаних
підприємств, підготовлених за результатами аналізу згідно за-
пропонованої методики. Дана методика повинна враховувати
можливість зміни асортименту продукції, рівень спеціалізації
встановленого обладнання, ступінь морального та фізичного зно-
су основних виробничих фондів, рівень прогресивності застосо-
ваних технологій тощо. На рис. 1 наведено блок-схему аналізу
парку універсального обладнання підприємств одиничного та міл-
ко-серійного типу виробництва, яка пропонується для визначен-
ня конкретних об’єктів оновлення, форми та виду потрібних за-
ходів, розмірів необхідного фінансування. Аналіз виконується
починаючи з процесів формування власного сегменту ринку про-
дукції підприємства, яка відповідає його загальному профілю,
оскільки навіть універсальне обладнання орієнтовано на вико-
нання певного типу операцій на деталях того чи іншого типороз-
мірного ряду.

Крім того, слід ураховувати, що продукція підприємства по-
винна бути конкурентоспроможною з точки зору якості та ціни,
що можливо лише у тих випадках, коли параметри точності, по-
тужності, продуктивності наявного обладнання найбільш відпо-
відають вимогам технології виготовлення продукції за замовлен-
нями.
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Аналіз динаміки змін складу типорозмірів
операцій, що виконуються підприємством

одиничного типу виробництва

Виявлення типорозмірів операцій з виготовлення
замовленої продукції, які звичайно не забезпечує

існуючий парк обладнання

Виявлення сучасних параметрів типорозмірів
операцій (за часом, якістю, собівартістю тощо), які

не забезпечує існуючий парк обладнання

Модерні-
зація

Формування заходів оновлення парку обладнання підприємств
одиничного та мілко-серійного типу виробництва за принципом

пріоритетності найбільш ефективних заходів та заходів, які повинні
виконуватись у комплексі в умовах обмеженого фінансування

Розробка орга-
нізаційних заходів
(поточного вироб-

ництва, раціональних
маршрутів тощо) на

підприємстві

Розробка заходів заміни
обладнання з

реалізацією застарілого
на вторинному ринку
або на металобрухт

Розробка заходів
модернізації діючого

обладнання для
досягнення потрібних
параметрів обладнання

Заміна

Усувається
організаційно

Укладання угод на постачання
вузлів та деталей (або

виконання окремих операцій)
за кооперацією

Переваги
кооперації

Визначення
вартості
окремих
заходів за
всією

Співставлення розміру потрібних інвестицій та пільг з джерелами
фінансування, та наявними можливостями кредитування
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Рис. 1. Блок-схема аналізу парку універсального
обладнання для формування заходів оновлення ОВФ
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На підставі аналізу, проведеного відповідно до запропонова-
ної методики за кожною позицією номенклатури продукції, що
випускається у регіоні, розглядаються пропозиції щодо зняття з
виробництва, модернізації продукції в процесі її виробництва,
заміни продукції, що випускається на альтернативну, яка висуває
до устаткування ті ж або близькі вимоги, що й продукція, яка за-
мінюється, але має більш високі показники конкурентоспромож-
ності, розширення виробництва даної продукції.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

METHODOLOGY ASPECTS
OF GLOBAL PROJECTS

APPRAISAL
Обґрунтовуються підходи до врахування
ризиків при оцінці глобальних проектів

Global projects appraisal with risks
estimation

Методичні аспекти оцінки глобальних проектів
У сучасній науковій літературі та економічній практиці засто-

совуються кілька методів оцінки ефективності проектів. До них




