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б) досягнення отримуються в результаті аналізу процесу в цілому з 
переліком організаційних меж на підприємстві; 

в) підприємства йдуть на повну відмову від старих традицій; 
г) усі відповіді не вірні. 
 
16. Бізнес-модель компанії дозволяє підвищити ефективність 

діяльності і стійкість кампанії на ринку: 
а) ефективна взаємодія з внутрішнім середовищем, мінімізація 

витрат і оптимізація інвестицій; 
б) підвищується гнучкість організації, знижується конкуренто-

здатність підприємства; 
в) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія з внутрішнім середовищем; 
г) підвищується конкурентоздатність підприємства, ефективна 

взаємодія із зовнішнім середовищем. 
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Продовж. табл. 6 
Зведені результати здійснення 
заходів технічного розвитку 

За окремими напрямками технічного розвитку: 
− зниження матеріальних витрат і собівартості 
товарної продукції; 
− приріст виробничої потужності підприємства; 
− відносне вивільнення працівників 
Для всієї сукупності заходів: 
− загальні витрати та результати 
− динаміка основних техніко-економічних показ-
ників 

 
Головним недоліком чинного нині в Україні порядку розробки 

програми (планів) технічного розвитку підприємства є механічне 
«підсумовування» різних пропорцій, брак їхньої реальної інтеграції 
в єдиний цілеспрямований комплекс заходів. Подолати цей недолік 
дає змогу попереднє опрацювання програми (плану) технічного 
розвитку, в так званому, режимі групової роботи. Мета такої роботи 
полягає в ретельному перегляді та узгодженні пропозицій, що 
рекомендуються для включення до проекту програми (плану). Саму 
роботу потрібно проводити у вигляді проблемної наради, учасниками 
якої мають бути керівники підприємства і група експертів, включаючи 
незалежних. Це певною мірою забезпечить здійснення конкурсного 
відбору конкретних об’єктів і напрямків технічного розвитку під-
приємства. 

 
5.3. ВПЛИВ НТП НА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Науково-технічний прогрес (НТП) – це постійний процес створення 
нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і 
кінцевої продукції з використанням досягнень науки. Іншими 
словами, це процес нагромадження та практичної реалізації нових 
наукових та технічних знань, цілісна технічна система «наука-
техніка-виробництво», що охоплює декілька стадій: фундаментальні 
теоретичні дослідження; прикладні науково-дослідні роботи; дослідно-
конструкторські розробки; освоєння технічних нововведень; наро-
щування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її засто-
сування (експлуатація) протягом певного часу та постійна заміна 
новими, ефективнішими зразками. 

Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого під-
приємства стають всі пріоритетні напрямки науково-технічного 
прогресу. Технічний розвиток відображає процес формування та 
вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що повинен 
бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-
господарської, комерційної чи іншої діяльності. 
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в) власник бізнесу, генеральний директор, прес-секретар; 
г) власник бізнесу, генеральний директор, директор по розвитку. 
 
11. Реінжиніринг розвитку застосовується: 
а) коли фірма знаходиться у стані глибокої кризи; 
б) коли справи в організації в цілому йдуть непогано, але 

погіршилась динаміка розвитку; 
в) коли поточний стан фірми може бути визначено задовільним, 

однак прогнози її діяльності є несприятливим; 
г) усі відповіді вірні. 
 
12. Показник фрагментації бізнес-процесу використовується: 
а) для виміру будь-яких бізнес-процесів; 
б) для виміру обсягу виробництва продукції; 
в) для виміру вартості процесів або величину споживчих процесів 

витрат; 
г) всі відповіді є невірними. 
 
13. Яких принципів необхідно дотримуватися при класифікації 

бізнес-процесів? 
а) усі процеси повинні бути вимірювальними та такими, що 

управляються, виділення основних кроків процесу, завдання, види 
діяльності, що належать цьому процесу; 

б) кожний процес повинен мати чітко визначені початок, середину 
та кінець, кожний процес має дані показники, які відносяться до 
виходу процесу; 

в) назва кожного процесу має починатися з дієслова, що визначає 
конкретний продукт процесу, кожний процес повинен мати чітко 
визначені початок, середину та кінець; 

г) назва кожного процесу має починатися з дієслова, що визначає 
конкретний продукт процесу, кожна група процесу має оцінювати 
продукт із погляду споживача. 

 
14. Які характерні риси належать до процесу реінжинірингу? 
а) орієнтація на процеси, творче використання інформаційних 

технологій; 
б) злом старих правил, реалізація можливостей реінжинірингу; 
в) орієнтація на процеси, фундаментальне переосмислення; 
г) творче використання інформаційних технологій, радикальне 

перепроектування. 
 
15. У чому сутність риси реінжинірингу «Зламу старих правил»? 
а) дозволяє підприємству здійснювати злам старих правил і 

створення нових процесів; 

Економіка підприємства 

Технічний розвиток, як об’єкт організаційно-економічного 
управління, охоплює різноманітні форми, що мають відображати 
відповідні стадії процесу розвиту виробничого потенціалу і забезпе-
чувати просте та розширене відтворення основних фондів підприємства. 
Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати 
такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-
технологічної бази підприємства, а з іншого – її безпосередній 
розвиток через вдосконалення і нарощування виробництва. Так, 
підтримування техніко-технологічної бази на належному рівні перед-
бачає: 

 капітальний ремонт устаткування; 
 заміна відпрацьованого устаткування новим; 
 технічне доозброєння підприємства. 
 

Фундаментальні 
дослідження, наукові 

відкриття 

Винаходи, прикладні 
наукові та конструкторські 

розробки 

Напрями НТП

Загальні Пріоритетні 

Створення нових і вдоско- 
налення застосовуваних 

технологій 

Застосування прогресивних 
базових технологій 

– системи машин для легкої та 
харчової індустрії; 

Скорочення нових та 
вдосконалення існуючих 
засобів праці та кінцевої 

продукції 

– багатоопераційні верстати з ЧПК; 
– робототехнічні й роторно-
конвеєрні комплекси; 

– гнучкі автоматизовані 
сисистеми; 

– персональні комп’ютери. 

Застосування нових синтетичних, 
композиційних, керамічних, 

надчистих матеріалів із заданими 
властивостями 

Створення нових і поліпшення 
якості застосовуваних 

матеріалів 

Комплексна автоматизація 
процесу 

Механізація та автоматизація 
виробництва 

 
Рис. 7. Загальні та пріоритетні напрями НТП 
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До розвитку техніко-технологічної бази відносять: 
 модернізацію; 
 технічне переозброєння; 
 реконструкцію; 
 розширення; 
 нове будівництво та ін. 
За умов сучасних революційних перетворень у технічному базисі 

виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного 
потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних 
технологій – способів одержання й перетворювання матеріалів, енергії, 
інформації, виготовлення продукції. Технологія стає завершальною 
ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом 
безпосереднього впливу науки на сферу виробництва. Якщо раніше 
її вважали забезпечуючою підсистемою виробництва, то зараз вона 
набула самостійного значення, перетворившись на авангардний 
напрям НТП. 

Сучасним технологіям властиві певні тенденції розвитку й 
застосування. Головними є: по-перше, перехід до малостадійних 
процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кількох 
операцій, що раніше виконувались окремо; по-друге, забезпечення в 
нових технологічних системах мало- або безвідходного виробництва; 
по-третє, підвищення рівня комплексності механічних ліній; 
по-четверте, використання в нових технологічних процесах засобів 
мікроелектроніки, що дозволяє одночасно з підвищенням ступеня 
автоматизації процесів досягти більш динамічної гнучкості виробництва. 

Більш того, НТП у галузі знарядь праці довів, що технічний рівень 
та якість сучасних машин (устаткування) безпосередньо залежить від 
прогресивності характеристик застосовуваних для їхнього виробництва 
конструкційних та інших допоміжних матеріалів. Звідси випливає 
величезна роль створення й широкого використання нових матеріалів, 
що характеризує один із важливих напрямків науково-технічного 
прогресу. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 5 

«ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 
ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Розкрийте значення техніко-технологічна бази підприємства 
у виробничій сфери. 

2. У чому визначається зміст програм технічного розвитку 
підприємства? 

3. У чому полягає типовий зміст програми технічного розвитку? 
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г) фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 
ділових процесів для досягнення різких покращень у вирішальних, 
сучасних показниках діяльності. 

 
5. На які 2 види поділяють реінжиніринг? 
а) фундаментальний, радикальний; 
б) різкий, кризовий; 
в) кризовий, розвитку; 
г) немає правильної відповіді. 
 
6. Показники результативності бізнес процесу? 
а) якості, помірний, результативності; 
б) результативності, часу, вартості; 
в) групувальний, перетворення, вартості; 
г) часу, фрагментації, ізоморфізм. 
 
7. Що являє собою метод групової роботи? 
а) група методів об’єднала різні технології роботи в команді: 

метод мозкового штурму, метод групового рішення; 
б) метод, який заснований на застосуванні успішного досвіду і 

формалізованих принципів для побудови ефективних бізнес-процесів; 
в) постійне визначення кращого в практиці конкурентів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Показник часу бізнес-процесу визначає: 
а) ефективність конкурентоспроможності підприємства; 
б) обсяг виробництва продукції; 
в) конкурентоспроможність підприємства; 
г) організаційну складність бізнес-процесу. 
 
9. Бізнес-модель – це: 
а) структури і механізми координації формуються і функціонують 

як самовиникаючі і стихійно підтримувані підсистеми; 
б) сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему 

побудови бізнес-підприємства; 
в) приватний випадок людської спільності; 
г) своєрідна міні-держава з усіма її атрибутами. 
 
10. До кола зацікавлених осіб в оптимізації бізнес моделі компанії 

входять: 
а) консультант по управлінню, головний бухгалтер, відділ 

стратегічного планування; 
б) відділ організаційного відділу, відділ стратегічного планування, 

відділ кадрів; 
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