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Анотація. У статті проаналізовано необхідність ви-

користання сучасних стратегій управління на підприєм-
ствах машинобудування у світі, а саме управління жит-
тєвим циклом продукції. Вказано на основні виклики, 
які стоять перед менеджментом підприємства, у тому 
числі глобалізація, персоніфікація кінцевої продукції, 
ускладнення виробничого процесу, зменшення прибут-
ків, урядові стандарти, ініціативи з інтелектуалізації ви-
робничих процесів. 
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Постановка проблеми. Збільшення глобального попиту на 
промислові товари живить попит на продукцію підприємств, 
які спеціалізуються у сфері машинобудування. Виклики, що 
стоять перед підприємствами галузі, пояснюються необхідні-
стю скоротити як процес розробки глобальних продуктів, так 
і необхідні для цього ресурси. Протистояння викликам сучас-
ного глобалізованого ринку набуває форми впровадження 
інтернаціоналізованих проектних розробок та виробничих 
платформ, виготовлення модульних конструкцій та підтримки 
множинних способів виготовлення машин та обладнання. Орі-
єнтація на підсилення конкурентної позиції сучасних підпри-
ємств галузі, заснованих на інтелектуальному капіталі, є вкрай 
прагматичною позицією стратегічного управління. 

Загальною тенденцією, тим не менш, на багатьох ринках, на 
яких підприємства у сфері машинобудування стикаються з гло-
бальною конкуренцією, є оптимізація практично всіх напрямів 
бізнесу, а також управлінських стратегій. Передусім успішні 
конкурентоспроможні підприємства використовують стратегії 
управління життєвим циклом продукції, що охоплюють стадії 
від формування нематеріальної концепції продукту до виводу 
продукції з ринку, інтеграцію носіїв знаннєвого капіталу під-
приємства, виробничих процесів, систем управління знаннями 
та захисту інформації. Стратегії управління життєвим циклом 
продукції формують інформаційну основу виробництва про-
дукту та її розширене відтворення.

Одним із найбільших ринків інвестицій у рішення з управ-
ління життєвим циклом продукції є ринок промислового облад-
нання. В основі стратегій з управління, притаманних їхній 
діяльності, лежить спільне управління формуванням технічних 
вимог до продукції. Це дає змогу підприємствам управляти 
даними з декількох різних джерел, визначати та управляти 
бізнес-процесами, сприяти експансії підприємств на зовнішні 
ринки, спрощувати доступ до інформації про продукт для 
широкого кола користувачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М.Е. Роджерс 
у рамках теорії дифузії інновацій визнає новий продукт для 

споживача як інноваційний. Він теоретично обґрунтовує 
впровадження інновацій, розрізняє початкові та пізні стадії 
дифузії інновацій із позиції поведінки підприємства, характе-
ризує вибір часу для адаптації інновацій п'ятьма категоріями 
ринкових суб'єктів [1]. Нові технології, розроблені на інших 
підприємствах усередині країни або за кордоном, втілені у 
виробничий процес виготовлення машин, обладнання та ком-
понентів, розглядаються такими дослідниками як Н. Сакурай, 
Е. Іоаннідіс, Г. Папаконстантіноу [2]. Р. Нелсон та Е. Фелпс, які 
звертають увагу на людський капітал як передумову обізнано-
сті про нові технології та здатності використовувати їх на під-
приємстві. Вчені стверджують, що імітація та адаптація нових 
технологій потребують використання людського капіталу. Чим 
вищим є ступінь розвитку людського капіталу в менш розвину-
тій економіці, тим більш швидким є технологічний прогрес [3]. 
Придбання машин і обладнання як основного джерела знань 
для інновацій є складовою частиною спеціалізованого підходу 
до стратегії управління життєвим циклом продукції. Такий 
підхід було представлено консалтинговим підприємством 
CIMdata, діяльність якого спрямована на максимізацію здатно-
сті підприємства до проектування та постачання інноваційної 
продукції, надання методик експертизи та передового досвіду 
по рішенням з управління життєвим циклом на підприємствах 
різних форми власності [4]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Дослідження впровадження рішень стратегії управ-
ління життєвим циклом продукції у переважній більшості 
випадків розглядаються як загальнотеоретичні, не стосуються 
проблем та особливостей розвитку конкретної галузі еконо-
міки. Відчутним є брак аналізу чинників обмежень щодо вико-
ристання практики управління життєвим циклом продукції під-
приємствами машинобудування у світі.

Мета статті полягає у дослідженні нової парадигми управ-
ління інтелектуальним капіталом підприємства, а саме управ-
ління життєвим циклом продукції в галузі машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Машинобуду-
вання є галуззю національної економіки, яка динамічно розви-
вається та вимагає від виробників передових досягнень у сфері 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. 
Стійкий розвиток галузі є можливим лише за умов викори-
стання нових матеріалів, дифузії нових технологій та інвести-
цій в нові концепції розвитку. Багато підприємств галузі мають 
чималі досягнення відносно контролю вартості продукції, яко-
сті та ефективності діяльності, а ощадливе виробництво та кон-
цепція Шости Сигм стали невід`ємною частиною їхньої конку-
рентної позиції. Однак поряд з означеними чинниками росту 
підприємства у сфері машинобудування визнають необхідність 
пошуку нових шляхів підвищення ефективності, зосередження 
уваги на клієнтах і реалізації стратегій успіху в бізнесі. 
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Необхідність адаптації менеджменту підприємств машино-
будування до викликів сучасного глобалізованого ринку пояс-
нюється глобалізацією, адже споживачі на глобальному ринку 
вимагають стійких товарів та послуг, диференційованих для 
локальних і централізованих мереж дистрибуції та служб під-
тримки; вибагливістю споживачів, заснованій на добрій поін-
формованості клієнтів про ціну, виробництво й конкурентні 
альтернативи; нормативно-правовим середовищем; зростан-
ням складності продукції, що пояснюється широким викорис-
танням вбудованої електроніки і програмного забезпечення в 
продукції підприємств. 

Світове виробництво продукції машинобудування характе-
ризується поняттям «комплексності» продукції, яка включає в 
себе швидке збільшення кількості програмного забезпечення 
всередині машин, ускладнення вимог замовників відносно 
більш спеціалізованих машин, дійсні екологічні та інші уря-
дові постанови, принцип «Індустрія 4.0» і додаткові інтелек-
туальні заводські ініціативи. По суті, основною вимогою до 
процесу управління підприємством, заснованим на знаннях, 
стає дотримання принципу більшої інноваційності в процесі 
розробки, виробництва й експлуатації машин. Машинобудівні 
підприємства повинні бути в змозі проектувати, організовувати 
виробництво й експлуатувати машини для того, щоб оптимізу-
вати продуктивність праці, поліпшувати якість і максимізувати 
прибуток. При цьому необхідною вимогою стає підвищення 
швидкості й ефективності стадій дослідно-конструкторського 
ланцюжка, розширення міжгалузевого співробітництва, забез-
печення відтворюваності й ефективності виробничих процесів, 
відповідності нормативним потребам проектування передових 
мехатронних виробів. 

Необхідність використання стратегії управління життєвим 
циклом продукції підприємств машинобудування визначається 
виробниками промислового обладнання на світовому ринку 
як така, що дає змогу вирішувати завдання постачання більш 
розумних, багатофункціональних та простих в обслуговуванні 
машин, ніж у попередній період часу. 

Управління життєвим циклом продукції – це інформацій-
но-технологічне середовище, в основі якого лежать продукти 
та виробничі процеси; діяльність із управління продукцією 
протягом усіх етапів життєвого циклу найбільш ефективним 
способом. Управління життєвим циклом продукції вимагає 
системного підходу, оскільки інтегрує пов'язані з виробни-
цтвом продукції прикладні системи, дані, процеси, інстру-
менти й навички. 

Реалізація стратегії управління життєвим циклом потре-
бує підтримки керівництвом окремих носіїв інтелектуального 
капіталу, проектних груп, які беруть участь у створенні, пов-
торному використанні, обговоренні й управлінні продуктом, а 
також обробці інформації. Використання стратегії управління 
життєвим циклом підтримує цифрову розробку продукції і 
цифрове виробництво, що дає змогу відокремленим командам 
досягти скорочення тривалості стадій життєвого циклу, при-
скорення часу виходу на ринок, збільшення інноваційної скла-
дової вироблених продуктів та втілених технологій. 

Значним досягненням є стратегія управління життєвим 
циклом продукції, запропонована Siemens для розв`язання 
питань пов`язаних із дизайном машин за допомогою програм-
ного забезпечення. Стратегія надає можливість підприємствам 
машинобудування більш ефективно управляти життєвим 
циклом продукції, підвищувати продуктивність праці, забез-
печувати гарантії розвитку більш досконалих машин, скорочу-

вати час ініціалізації виробництва за рахунок віртуального про-
ектування і введення в експлуатацію [5]. У рамках управління 
життєвим циклом продукту діє підхід Mission-Driven machines, 
який дає змогу виробникам підприємств машинобудування 
ефективно розробляти більш інтелектуальні машини з нижчою 
вартістю і здійснювати управління процесом розробки в умо-
вах складного бізнес-середовища [6]. 

Особливий підхід до рішень з управління життєвим циклом 
продукту був запропонований компанією Bosch Engineering 
and Business Solutions, покликаний забезпечувати прості мето-
дики використання стратегії управління, отримання окупності 
інвестицій на ранніх стадіях життєвого циклу продукції [7]. 
Підприємство пропонує інтеграцію операційних процесів 
та автоматизований документообіг в управлінні життєвим 
циклом продукту, що дає змогу успішно вирішувати проблеми 
скорочення життєвого циклу продукції та зростання виробни-
чих витрат. Стратегія, запропонована Bosch Engineering and 
Business Solutions, ґрунтується на власному досвіді впрова-
дження рішень з управління життєвим циклом промислової 
продукції. Фахівці доводять її інтегрованість у вертикальну 
структуру підприємств машинобудування. Рішення з управ-
ління життєвим циклом продукту дають змогу управляти 
складними міжфункціональними процесами, сприяють підви-
щенню рентабельності за рахунок злиття численних процесів 
розробки виробів, оскільки стратегія управління Bosch акцен-
тує увагу на таких ключових областях управління життєвим 
циклом, як проектування, виробництво і надання послуг.

Наразі передові підприємства галузі пропонують цифрове 
програмне забезпечення з управління життєвим циклом про-
дукції, що дає змогу підприємствам машинобудування здійс-
нювати співпрацю з проектування та гнучкого виробництва на 
глобальному рівні шляхом втілення спеціальних знань у процес 
виготовлення продукту; сприяти розповсюдженню глобального 
продукту шляхом системного та циклічного процесу управ-
ління роботи членів команди в різних країнах; інтегрувати коо-
пераційні зв`язки з постачальниками в структуру управління 
життєвим циклом продукту; впроваджувати віртуальні іннова-
ції у сфері машинобудування з метою наочного обґрунтування 
ефективності виробничого процесу з боку груп розробників та 
технологічних груп. 

Для того щоб відповідати вимогам споживачів, менедж-
мент підприємств у сфері машинобудування повинен постійно 
аналізувати господарську діяльність своєї компанії, здійсню-
вати відповідні коригування стратегій, ініціювати у випадку 
необхідності організаційні зміни, змінювати цілі й ресурси 
розвитку. Машинобудівні підприємства, що використовують 
стратегію управління життєвим циклом продукції, як пра-
вило, залежать від інформації, втіленої в товарах і відповідних 
виробничих процесах, а саме:

1) ініціатив, спрямованих на корпоративну відповідаль-
ність, які ґрунтуються на зв'язку і співпраці між командами, 
відділами, постачальниками і партнерами виробничих мереж. 
Важливою основою для такої ініціативи стає коректна інфор-
мація про виготовлені вироби та технологічний процес, своє-
часно надана носіям інтелектуального капіталу підприємства;

2) ініціатив, спрямованих на створення повторно вико-
ристовуваних деталей та виробничих процесів. Підприємства 
машинобудування заохочують раціоналізаторські ініціативи 
щодо спрощення пошуку інформації, втіленої у виробі та тех-
нологічному процесі відносно проектної ідеї, вимог до про-
дукту та особливих специфікацій, а також вкладання інвестицій 
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у вдосконалення дизайну і помірковане створення багаторазово 
використовуваних деталей. Зазначені ініціативи передбачають 
надання інформації про вироби та процеси, які відповідають 
вимогам повторного використання суб`єктам, на яких покла-
дені відповідні функціональні обов`язки;

3) проривних ініціатив. Інформація, інкорпорована у 
вироби та технологічні процеси, справляє безпосередній вплив 
на новостворені продукти підприємств, систему логістичних 
ланцюжків, відносини з постачальниками, організацію кана-
лів розподілу, можливість надавати послуги. Швидкі способи 
обробки такої інформації дають менеджерам підприємства 
більш гнучкі підходи під час формування й втілення нових 
методів роботи для досягнення проривних результатів.

Ефективність реалізації стратегії управління життєвим 
циклом залежить від формування відповідних передумов 
ведення бізнесу, чинників попиту й пропозиції.

Із боку попиту існує три головні групи умов можливості 
здійснення дифузії інновацій. Насамперед ідеться про обізна-
ність інженерів у новій технології та здатність використовувати 
й адаптувати її (здатність до поглинання), а також вигідність 
адаптації нової технології залежно від ціни, очікуваної віддачі, 
ризикованості проекту. Основними з позиції попиту чинни-
ками, що визначають реалізацію зазначених умов, є інвестиції 
підприємств у людський капітал та НДДКР, організаційні інно-
вації, розмір та основні ринкові характеристики, які впливають 
на взаємодію між основними ринковими учасниками. Інвести-
ції підприємств у людський капітал є визначальним чинником 
адаптації інновацій. Створення аналогів, в яких значну частку 
становить дифузія інновацій, із більшою вірогідністю буде 
здійснюватися висококваліфікованими інженерами, аніж низь-
кокваліфікованими робітниками, натомість виробництво копій 
продукції в процесі кінцевого виробництва може здійснюва-
тися некваліфікованим персоналом. Відкритість національних 
ринків та нерівний ступінь розвитку підприємств визначають 
наявність різних способів адаптації технологій, а в результаті 
труднощів для підприємств – реципієнтів технологій, адже 
часто має місце технологічна різниця між інноваційним ліде-
ром та країною – реципієнтом інновацій, що визначає наявність 
так званого технологічного кордону як перешкоди для швидкої 
дифузії інновацій. У такому випадку людський капітал підпри-
ємства виступає запорукою подальшого поглинання отриманих 
технологічних знань, виступає чинником дифузії інновацій [8]. 

Основними чинниками з боку пропозиції стратегії управ-
ління життєвим циклом, що визначають основні фактори зру-
шень у дифузії інновацій, є інвестиції в НДДКР та інновації з 
боку постачальника. Зазначена політика передбачає здатність 
підприємства вдосконалювати власні технології, постачати 
споживачам комплементарні блага, зменшувати технологічні 
витрати. Додаткові капіталовкладення підприємств підсилю-
ють їхню здатність упроваджувати нові технології та надавати 
необхідну інформацію про це споживачам.

Покращання взаємодії між сторонами попиту та пропозиції 
є можливим завдяки, по-перше, застосуванню інформаційних 
та комунікаційних технологій, які спрощують міжособистісні 
стосунки, покращують доступ до інформації та збільшують 
обізнаність про нові технології; по-друге, оптимальній рин-
ковій структурі, адже вертикальна та горизонтальна інтегра-
ція сприяє підвищенню ефективності потоків матеріальних та 
нематеріальних активів на підприємствах машинобудування; 
по-третє, географічній концентрації, завдяки якій просторовий 
розрив  не тільки сприяє адаптації нових технологій потенцій-

ними споживачами, але й збільшує їхню довіру до постачаль-
ників технологій. 

Для підприємств машинобудування розробка нових про-
дуктів та їх виведення на ринок поєднує інновації та диферен-
ціацію, необхідні для успішного ринкового позиціювання. Для 
багатьох підприємств зміна процедур управління на такі, що 
орієнтовані на інноваційний продукт та найшвидше виведення 
його на ринок, мають вирішальне значення для ефективності 
й успіху укладених партнерських угод. Управління життєвим 
циклом передбачає прозорість і контроль виготовлення про-
дукції та інформаційного процесу відповідно до управлінських 
вимог, початкової концепції продукту, планування, детального 
проектування, аналізу та оптимізації процесів виробництва. 
Таким чином, гнучка та інноваційна політика виведення про-
дукту на ринок допомагає інженерам зосередитися на заходах 
збільшення доданої вартості продукту шляхом удосконалення 
каналів комунікацій, зменшення непередбачуваних ситуацій та 
прийнятті першочергових виважених рішень.

Багаторічний досвід роботи широкого кола підприємств 
машинобудування дає змогу стверджувати, що використання 
стратегій управління життєвим циклом продукції та способів 
стимулювання використання таких стратегій створюють спри-
ятливі умови для розвитку підприємств галузі, допомагають 
виконувати ключові бізнес-завдання. Хоча вигоди від зазначе-
ної практики є істотними, існують і обмеження щодо втілення 
практики управління життєвим циклом продукції в життя. 
Багато великих підприємств не мають визначеного меха-
нізму прийняття рішень у рамках стратегії управління жит-
тєвим циклом. Наприклад, використання практики механіч-
ного комп'ютерного автоматизованого дизайну інструментів, 
управління даними за допомогою менеджменту формування 
технічних вимог до продукції супроводжуються частковим 
інкорпоруванням рішень із моделювання та аналізу у розробку 
стратегії управління життєвим циклом продукту. Використання 
інструментів моделювання та аналізу на початку циклу роз-
робки продукту може дати значні переваги в області якості, 
економії витрат і часу виходу на ринок. 

Неабиякою перевагою управління життєвим циклом є його 
здатність розширювати диверсифікацію діяльності підпри-
ємства, створювати підґрунтя для максимізації ефективності 
використання власних ресурсів. Тим не менш, кроки з подо-
лання функціональних обмежень часто стають причиною появи 
додаткових культурних та організаційних бар`єрів. Рішення 
про впровадження стратегії управління є комплексними та 
складними, потребують інвестування значних фінансових та 
інтелектуальних ресурсів, що також гальмує можливості їхньої 
адаптації в поточну практику господарювання. Останнє є осо-
бливо актуальним для підприємств малого та середнього біз-
несу галузі, що мають звужені можливості інвестування в пере-
дові інформаційні технології, висококваліфікований персонал. 

Висновки. Таким чином, підприємства галузі постають 
перед необхідністю відповідати великій кількості нових вимог, 
які ставить перед ними глобалізований ринок, наприклад попит 
на більш гнучкий дизайн продукції, а також на машини, які 
можуть бути легко інтегровані в поточний виробничий процес. 
Крім того, збільшення глобальної конкуренції, ринкові стан-
дарти і регламентації діяльності вимагають від промислових 
підприємств, які обслуговують кілька галузей національних 
економік, постійно оновлювати та оптимізувати свою продук-
цію. Наразі перед підприємствами у сфері машинобудування 
стоїть завдання виготовлення децентралізованої, автономної 
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продукції, яка взаємодіє з іншими машинами, що дає можли-
вість оптимізувати процес виробництва. Використання страте-
гій управління життєвим циклом продукції створює основу для 
тривалої співпраці не тільки між підприємствами галузі, але й 
із споживачами, оскільки придбані машини, обладнання потре-
бують установлення, введення в експлуатацію, підготовки до 
виробничого використання, підтримки протягом тривалого 
періоду часу. З огляду на вищесказане та усвідомлюючи необ-
хідність урахування накопиченого в галузі досвіду з управління 
життєвим циклом продукції, підприємства мають інтегрувати 
в поточну діяльність розв`язання таких нагальних питань, як 
забезпечення прибутковості зростання в глобальному конку-
рентоспроможному середовищі, нарощування продуктивності 
праці за умов ескалації вимог замовників, збільшення ефектив-
ності розробки нового продукту за скорочення його життєвого 
циклу та необхідності мінімізації експлуатаційних витрат. 
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Осаул А.А. Использование стратегии управления 
жизненным циклом продукции на предприятиях 
машиностроения

Аннотация. В статье проанализирована необходи-
мость использования современных стратегий управ-
ления на предприятиях машиностроения в мире, а 
именно управление жизненным циклом продукции. 
Перечислены основные вызовы, которые стоят перед 
менеджментом предприятия, в том числе глобализация, 
персонификация конечной продукции, сложность про-
изводственного процесса, уменьшение доходов, прави-
тельственные стандарты, инициативы по интеллектуа-
лизации производственных процессов. 
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Osaul A.A. Production life-cycle management strate-
gy use at the mechanical engineering enterprises

Summary. The article analyzes the necessity of the 
use of modern management strategies by the mechani-
cal engineering companies in the world, namely, product 
life-cycle management strategies. The major challenges of 
the enterprise’s management, including globalization, the 
personification of the final product, the complexity of the 
manufacturing process, shrinking of margin, governmental 
standards, intellectualization of production processes` ini-
tiatives were mentioned. 
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