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ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів з 

роботи в ділових організаціях. Принципово нові умови та зміст ділової 

активності кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які повинен мати 

спеціаліст, що пройшов навчання та бажає займатися діяльністю управлінця. 

Перед вищою школою поставлена задача–навчити майбутніх спеціалістів 

нових методів ведення господарства, засвоїти принципи та форми сучасних 

методів управління. На розв’язання цієї задачі спрямовано вивчення навчальної 

дисципліни «Операційний менеджмент». 

Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми 

успіхами вони багато в чому завдячують системі управління виробництвом та 

ефективному використанню матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. 

Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її 

невід'ємним складовим елементом. 

Операційний менеджмент – це процес оптимізації людських, 

матеріальних та фінансових ресурсів для досягнення мети організації. Зміст 

поняття «операційний менеджмент» можна розглядати як науку та практику 

управління, як організацію управління фірмою та як процес прийняття 

управлінських рішень. 

Управління, менеджмент – це самостійна галузь знань, яка потребує 

вдумливого опанування. Це окрема дисципліна, а точніше – міждисциплінарна 

галузь знань, яка поєднує в собі науку, досвід, «ноу-хау», примножувані 

управлінською майстерністю. 

Основна мета дисципліни – допомогти студентам оволодіти знаннями 

наукових основ управління організацією, формуванню в них сучасного підходу 

до рішення як технічних, так і соціально-економічних проблем, а також набути 

вміння та деяких навичок створення умов для творчої та ефективної роботи 

людей у трудовому колективі.  

Метою викладання дисципліни «Операційний менеджмент» є 
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формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, 

створення та використання галузевих операційних підсистем як основи 

забезпечення досягнення місії організації. 

Основнимизавданнями, що мають бути розв’язані у процесі викладання 

курсу, є надання студентам: 

– усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших 

складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління 

потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного 

менеджменту; 

–знання принципів та методів раціональної організації, планування і 

контролю за функціонуванням операційних систем різних видів; 

– уміння розробляти операційну стратегію підприємства; 

– уміння обґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, 

підтримки належного режиму її поточного функціонування; 

– уміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю 

операційної діяльності організації; 

– знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах 

різних галузей. 

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм практичні 

завдання під керівництвом викладача після вивчення теоретичних питань, 

користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій. 

Практичні заняття складаються з теоретичних питань та практичних 

завдань. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Операційний менеджмент як різновид функціонального 

менеджменту 

Мета: розглянути поняття операційного менеджменту; визначити основні 

його елементи; дослідити тенденції сучасної операційної діяльності на 

підприємствах України. 

Короткі теоретичні відомості 

Мета операційного менеджменту –формування у фахівців умінь 

розробки операційної стратегії, створення і використання операційних 

підсистем для досягнення місії організації.  

Основні задачі операційного менеджменту:  

– усвідомлення того, що оперативна система –це найважливіша складова 

організації;  

– знання методів і принципів організації, планування і контролю;  

– уміння розробити оперативну стратегію підприємництва;  

– уміння обґрунтувати рішення щодо створення оперативних систем;  

– уміння здійснювати менеджмент якості й керувати продуктивністю 

оперативної діяльності організації;  

– знання особливостей операційного менеджменту в різних галузях.  

Предмет – закономірності планування, створення й ефективного 

використання операційної системи організації.  

Об'єкт – виробництво і виробничі системи. 

Виробничий менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм 

управління виробництвом, що має на меті підвищення його ефективності і 

збільшення прибутковості. 

Виробничий менеджмент має наступну структуру. 

1. Загальні поняття дисципліни. 

2. Формування виробничих систем. 
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При формуванні виробничих систем використовують системний підхід до 

організації виробництва. 

3. Управління виробничими системами. 

Розглядає основні принципи організації будь-якого виробничого процесу, в 

тому числі й поточного виробництва як найдоцільнішого типу виробничого 

процесу, в просторі й часі. 

4. Функціонування виробничих систем. 

Складається зїх результативності й оперативного управління 

виробництвом. 

5. Управління виробничими фондами. 

6. Управління якістю продукції і праці. 

7. Управління створенням і освоєнням нових виробів. 

Управління якістю продукції і праці під час створення й освоєння нових 

виробів є основою виживання підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 

Функціонування виробничих систем, тобто сам процес діяльності, 

полягає в перетворенні ресурсів для створення продукту (товару чи послуг). 

Нижче представимо організацію як відкриту виробничу систему (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 –Організація як відкрита система 

 

На «вході» організація одержує від навколишнього середовища 

інформацію, капітал, трудові ресурси і матеріали. У процесі перетворення 

організація обробляє ці «входи», перетворюючи їх у продукцію чи послуги. Ця 

продукція і послуги є «виходами» організації у навколишнє середовище. 
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Процес перетворення може мати різні характери: 

–фізичне перетворення як результат виробничого процесу;  

–зміна місця розташування як результат транспортування;  

–обмін як результат роздрібної торгової операції;  

– складське збереження як результат складського обслуговування; 

– фізіологічне перетворення як результат медичного обслуговування; 

– інформаційне перетворення як послуга телекомунікації. 

Операційна функція містить у собі ті дії, у результаті яких виробляються 

товари і послуги, що поставляються організацією в зовнішнє середовище. 

Функцію операцій мають усі організації, інакше вони просто не можуть 

існувати. Терміни «операції» і «виробництво» взаємозамінні. Однак під 

виробництвом в основному розуміється випуск товарів і переробка сировини. 

Термін «операції» ширше, він включає не тільки виробництво товарів, але і 

надання послуг. 

Зустрічаються різні трактування поняття «операція»:  

1) у загальному значенні «операція»– відносно закінчена форма 

передбаченого результату (товару чи послуги), що підкоряється системі вимог і 

обмежень, що надходять із зовні; 

2) операція, як управлінська проблема, виявляє собою діалектичну 

єдність 2-х протилежних умов: 

– форма руху, тобто використання економії ресурсів, що вимагає 

управлінської взаємодії;  

–форма очікуваного результату, що підкоряється іншій системі вимог і 

обмежень, тобто формулюється споживачами і ринком. 

Сфера діяльності сучасного менеджера велика, тобто промисловість, 

бізнес, сервіс. Наведемо основні операції даних сфер, де особливо необхідно 

вміле керування (таблиця 1). 
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Таблиця 1 – Основні операції сфер діяльності 

Сфера діяльності Об'єкт Основні операції 

1. Промисловість Промислові 

підприємства, 

фірми 

– проектування, обслуговування і ремонт 

промислового устаткування; 

– складання розкладу; 

– керування матеріальними потоками; 

–контролінг процесу, продукції 

2. Бізнес Комерційні 

банки 

– розклад роботи касира 

– міжбанківські розрахунки 

– інкасація 

– процес підписання угод 

– валютні операції 

3. Сервіс Авіакомпанія, 

пасажирські 

перевезення 

– складання розкладу польотів 

–диспетчирування 

– керування літаком 

Фундамент операційного менеджменту складається з 4-х головних 

компонентів: економічні основи;математичні основи; технічні аспекти; 

організаційні основи. Усі ці компоненти знаходяться в тісному взаємозв'язку і 

відповідальності за успішну діяльність і розвиток системи (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Компоненти операційного менеджменту 

 

Вивчення операційного менеджменту надає прекрасну можливість 

зробити гарну кар'єру в таких сферах, як: індустріальна інженерія; управління 

виробництвом; сфера матеріального забезпечення; контроль якості; 

Економічніоснови 

Поле ОМ Технічніоснови Математичні основи 

Організаційніоснови 
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прогнозування і нормування запасів; наукове керування; сервіс; інформаційні 

технології; банківський бізнес та ін. 

Завдання до теми 

Завдання 1.1 Місце операційного менеджменту в організаційній 

структурі підприємства 

Основою операційного менеджменту є управління виробничими 

системами. Виробнича  система використовує операційні ресурси компанії для 

перетворення “входу” у вибрану продукцію або послуги “виходи”. В табл. 2 

наведено приклади взаємозв’язків типу “вхід – вихід” найрізноманітніших 

виробничих систем. 

На основі інформації, якою володієте, особистого досвіду, установок та 

уявлень постарайтесь графічно показати місце операційних елементів у 

організаційній структурі виробничої компанії і сервісного підприємства. 

Крім зазначеної різниці у термінології, сервісні й виробничі організації 

відрізняються також і своєю структурою. У компанії, що працює у сфері 

виробництва, як правило, вся операційна діяльність групується таким чином, 

щоб продукція виготовлялася в тому самому підрозділі. У сервісних фірмах її 

елементи розкидані по всій організаційній структурі. Так, складання графіків 

попередніх замовлень квитків у авіакомпанії є частиною виробничого процесу 

майбутньої повітряної подорожі, навіть незважаючи на те, що ця операція 

виконується не операційним підрозділом. Це ще більш очевидно у випадку 

банків. У комерційних банках часто бувають відділи «готівкових» банківських 

операцій і відділи операцій з обробки чеків. Зверніть увагу і на те, що у 

виробничій сфері менеджер з виробничих питань відповідає за управління 

різними допоміжними операціями, виконання яких необхідно для виробничого 

процесу. Помітьте також, що в організаціях обох розглянутих нами типів  

операційній діяльності використовується левова частка капіталовкладень і 

робочої сили.  

У табл. 3 перераховані деякі керівні й штатні посади, що часто 

пов'язуються з виконанням операційної функції підприємства. 
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Оцінка діяльності команди та визначення операцій у сфері послуг 

RaritanCorporation– виготовлювач металевих штанг посилає до замовника 

разом з торговим представником своїх фахівців, що допомагають установити 

причину можливих неполадок. Повернувшись на завод, вони беруть участь в 

усуненні проблем. 

Підтримка при продажу сприяє підвищенню ефективності маркетингових 

заходів компанії і збільшенню обсягів продажів. Наприклад, наочно 

демонструючи технології, чи устаткування виробничої системи, що компанія 

прагне продати. Іноді збільшення обсягів збуту стимулює найвищий 

професіоналізм її персоналу.  

Оперативне технічне обслуговування – це здатність компанії швидко 

заміняти несправні комплектуючі (наприклад, фірма Caterpillar обіцяє протягом 

48 годин доставити запасні частини для ремонту своєї техніки в будь-яку 

частину світу) чи поповнювати запаси настільки оперативно, щоб цілком 

виключити в замовника можливість простою або відсутності запасів. Так, 

роздрібна мережа TheLimited з'єднана з великими супермаркетами Гонконгу 

через комп'ютерну систему, що дає сигнал фабрикам приступати до 

виробництва товарів. Товари швидко розпродуються, як тільки закінчується 

збір інформації про обсяги продажів за минулий тиждень. 

У процесі виконання завдань покажіть, що надані зовнішнім споживачам 

послуги дають компанії дві основних переваги. По-перше, вони виділяють 

підприємство в конкурентній боротьбі. У більшості випадків легше скопіювати 

саму продукцію фірми, ніж відтворити сервісну інфраструктуру допоміжних 

послуг для її технічного обслуговування. По-друге, послуги такого роду 

створюють відповідний позитивний взаємозв'язок компанії з клієнтами. 

Обґрунтуйте місце операційного менеджменту в організаційній структурі 

виробничої фірми (рис. 3) та авіакомпанії (рис. 4). 

Зробіть висновки стосовно діяльності операційних менеджерів на 

підприємствах різного типу Кременчуцького промислового району. 

 



 

Таблиця 2– Взаємозв'язок «вхід – перетворення – вихід» у типових виробничих системах 

 

 

Система Основний «вхід» Ресурси Основна перетворююча 

функція 

Типовий очікуваний 

«вихід» 

Лікарня Пацієнти Лікарі, медсестри, 

медикаменти, 

устаткування 

Медична допомога 

(фізіологічне перетворення) 

Здорові люди 

Ресторан Голодні відвідувачі Продукти, кухарі, 

офіціанти, оформлення 

залів 

Смачні й правильно 

сервіровані страви; красивий 

зал (фізичне перетворення й 

обмін) 

Задоволені 

відвідувачі 

Машинобудів–

ний завод 

Листова сталь, 

комплектуючі для 

двигунів 

Верстати, устаткування, 

робітники 

Монтаж і складання 

автомобілів (фізичне 

перетворення) 

Високоякісні 

автомобілі 

Коледж чи 

університет 

Випускники середніх 

шкіл 

Викладачі, підручники, 

аудиторії 

Передача знань і навичок 

(інформаційне перетворення) 

Досвідчені фахівці 

Універмаг Покупці Вітрини, запаси товарів, 

продавці 

Залучення покупців, реклама 

товарів, виконання замовлень 

(обмін) 

Задоволені покупці з 

купленими товарами 

Оптова база 

 

 

Одиниці обліку 

запасів 

Складські бункери, 

вантажно-

розвантажувальні 

машини 

Збереження і перерозподіл 

запасів 

Швидка доставка, 

доступність запасів 

 

1
2
 



 

Таблиця 3– Керівні й інші штатні посади, пов'язані з операційним менеджментом 

 

Організаційний рівень Виробнича сфера Сфера послуг 

Вищий рівень керівництва Заступник директора з виробництва Заступник директора з виробничих 

питань (авіакомпанія) 

Регіональні менеджери Старший адміністратор (лікарня) 

Середній рівень керівництва Керівники з виробничих питань Адміністратор магазину (універмаг)  

Керівник проекту Менеджер, який відповідає за виробничі 

приміщення (оптовий склад) 

Нижчий рівень керівництва Начальник відділу Керівник філіалу (банк) 

Начальник зміни Начальник відділу (страхова компанія) 

Бригадир Помічник директора (готель) 

Персонал Контролер-приймальник продукції Спеціаліст з систем і процедур 

Диспетчер відділу матеріально-технічного 

забезпечення 

Агент із закупівель 

Інспектор 

Співробітник ВТК Лікар-дієтолог (лікарня) 

Агент із закупівлі  

Менеджер з обслуговування клієнтів 
Спеціаліст з методів ведення робіт 

Інженер-технолог  

 

1
3
 



 

 
Схема А : Виробнича фірма 
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Рис. 3 – Місце операційного менеджменту в організаційній структурі підприємств різних типів 

1
4
 



 

 

 

 

 

Схема В: Авіакомпанія 
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Рис. 4 – Місце операційного менеджменту в організаційній структурі підприємств різних типів 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Операційна стратегія 

Мета: розглянути операційні пріоритети; сформувати стратегії 

виробництва товару і процесу; визначити конкурентні переваги товару і 

процесу. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні типи операційних пріоритетів: 

1. Витрати виробництва. У будь-якій галузі промисловості існує сегмент 

ринку, обсяг продажів на якому залежить винятково від того, наскільки 

низькими будуть витрати компанії, що випускає продукцію. Щоб успішно 

конкурувати в такій ринковій ніші, фірма неодмінно повинна бути виробником 

з низькими витратами виробництва, однак це необхідна, але недостатня умова і 

необов'язково означає, що компанія досягне високого рівня рентабельності й 

успіху. У результаті конкуренція на таких сегментах ринку дуже жорстока, а 

відсоток банкрутства, як правило, дуже великий. У таких умовах здатний 

існувати тільки один виробник з найнижчими  витратами виробництва, що 

звичайно і визначає ринкові ціни. 

2. Якість і надійність продукції. Існує дві окремі категорії якості: якість 

продукції і якість процесу. Рівень якості кожного окремого виду продукції 

змінюється залежно від того, для якого сегмента ринку вона призначена. Щоб 

забезпечити належний рівень якості продукції, необхідно поставити в основі  

вимоги споживачів. Якість процесу також має надзвичайно важливе значення, 

оскільки вона пов'язана з надійністю продукції. Вимоги до виготовлення тієї чи 

іншої продукції визначаються її технічними характеристиками, зазначеними в 

допусках на розміри. Необхідно строго дотримуватися цих норм. 

3.Термін виконання замовлення. На деяких сегментах ринку основною 

умовою для досягнення конкурентної переваги є здатність компанії випускати 

зроблену нею продукцію і забезпечувати послуги швидше інших фірм, тобто 

термін виконання замовлення. 
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4. Надійність постачань. Даний операційний пріоритет пов'язаний зі 

здатністю фірми постачати  товари чи послуги точно в обіцяний термін або 

навіть раніше, тобто надійність постачань. Починаючи з 80–90-х років ХХ ст. 

велика увага приділялася скороченню товарно-матеріальних запасів, що 

привело до подальшого підвищення ролі надійності постачань як оцінного 

критерію при виборі компаніями постачальників комплектуючих. 

5. Здатність реагувати на зміну попиту. На багатьох ринках 

найважливішим фактором, що визначає рівень конкурентноздатності фірми, є її 

здатність реагувати на зміни попиту. У компанії, попит на продукцію якої 

незмінно росте, навряд чи будуть які-небудь проблеми. Якщо попит на який-

небудь товар великий і постійно підвищується, витрати на його випуск 

неухильно знижуються завдяки економії на масштабах виробництва, а 

капіталовкладення в нові технології легко окупаються. Якщо ж попит починає 

падати, фірмі доводиться згортати виробництво і скорочувати штат і активи 

підприємства. 

6. Гнучкість і швидкість освоєння нової продукції. Гнучкість – здатність 

компанії пропонувати своїм споживачам широкий вибір товарів. У найбільшій 

мірі ця здатність залежить від часу, що потрібно фірмі на розробку нового виду 

продукції і перетворення існуючих процесів для переходу на випуск нової 

продукції. 

Пріоритети, обумовлені місцем на ринку: протягом  еволюції світової 

економіки виникла група компаній, що розглядають операційну маркетингову 

стратегію в міжнародному масштабі. Конкуренція на даному ринку дуже 

жорстка, оскільки існує на ринку багато «гравців» і великі потенційні 

можливості. Такі компанії називають виробниками світового класу. Тому 

менеджери зрозуміли, що необхідно максимально точно визначати пріоритети, 

продиктовані ринком збуту, що мають тенденцію змінюватися в часі. 

Крива життєвого циклу товару показує зміну обсягу продажів і прибутку 

протягом  часу його життя (рис. 5). 
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Рис. 5 –Крива життєвого циклу товару 

 

На початковій стадії життєвого циклу виробу обсяги його продажів низькі. 

На цій стадії процес виробництва повинен бути досить гнучким, щоб його 

можна було швидко змінити відповідно до  змін у конструкції виробу. Здатність 

робити у великих кількостях і з високою економічною ефективністю не дуже 

важлива. Процес у цей час може бути трудомістким, дрібносерійним і 

неавтоматизованим.У процесі удосконалення продукту його конструкція буде 

стандартизуватися більшою мірою, обсяги збуту зростуть. Основним фактором 

конкурентноздатності при цьому, очевидно, стане ціна. Питання економічної 

ефективності і стабільності випуску продукції набудуть найважливішого 

значення. Процес виробництва при цьому стане капіталомістким, 

високоавтоматизованим, спрямованим на масовий випуск продукції. 
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з'ясовуються в результаті проведення маркетингових досліджень) конкретних 

вимог до операцій і, по-друге, у розробці планів. Вони гарантують, що 

операційні можливості (й можливості підприємства) виявляться достатніми для 

виконання цих вимог. Пріоритети обґрунтовуються в такий спосіб: 

1. Ринок розбивається на сегменти за групами продукції. 

2. Визначаються вимоги до продукції, структура попиту і маржа 

прибутку для кожної групи. 

3. Визначаються критерії «переможців замовлення» і «кваліфікаторів 

замовлення» у кожній групі. 

4. Критерії «переможців замовлення» перетворяться в конкретні вимоги 

до характеристик операцій. 

Виробнича стратегія і фокусування виробництва 

Процедура успішної сегментації виробництва, результатом якої є 

фокусування виробництва, нерідко полягає в рішенні, які з видів чи груп 

продукції можна об'єднати в єдиний сегмент унаслідок подібності 

характеристик їхніх ринків збуту. А також можливо тому, що їхній випуск 

висуває однакові вимоги до виробничої системи. Так, наведена табл. 4 

відображає, як дві групи товарів, що випускаються однією і тією самою 

компанією-виробником точних приладів, відрізняються за вимогами, що 

висуваються до їхнього виробництва. 

Таблиця 4 – Зіставлення груп товарів 

Відмінні виробничі 

характеристики 
Група товарів І Група товарів ІІ 

1 2 3 

Продукція 
Стандартне медичне 

устаткування 

Електронні вимірювальні 

прилади 

Споживачі Лікарні й клініки 

Фірми-виготовлювачі 

медичного й іншого 

комплексного устаткування 

Характеристика 

технологій 

Невисокі технології, 

періодично поновлювані 

Варіюється від 

вузькоспеціалізованих до 

звичайних 
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1 2 3 

Асортимент 

продукції 

Вузький –усього чотири 

варіанти 

Широкий: багато видів і 

модифікацій, часто за 

індивідуальними вимогами 

замовників 

Зміна конструкції Рідко Постійний процес 

Виконання 

постачань 

Важливість дотримання 

часу виконання 

замовлення. Постачання 

здійснюються із запасів 

Важливість своєчасної 

доставки 

Якість 

Відповідність технічним 

вимогам / Дотримання 

технології 

Виконання вимог замовника / 

Відповідність технічним 

вимогам 

Зміна попиту 

Залежить від періоду 

фінансового року, але 

передбачуване 

Нерівномірне і 

непередбачене 

Обсяги виробництва Великі Середні чи малі 

Маржа прибутку Низька Від низької до дуже високої 

Зовнішні 

пріоритети, що 

досягаються 

  

«Переможці 

замовлення» 

 

Ціна 

Дотримання технології 

Технічні вимоги 

Номенклатура продукції 

“Кваліфікатори 

замовлення” 

 

Час виконання 

замовлення 

Технічні вимоги 

Якість 

Надійність постачань 

Час виконання замовлення 

Ціна 

 
 

 

 

 

 

 

Внутрішні вимоги, 

що досягаються 

Собівартість 

Якість 

Гнучкість нового продукту 

Гнучкість асортименту 

Надійність 

 

Перша група зображена асортиментом електронної апаратури, що 

постачалася з цехів фірми безпосередньо в лікарні й клініки. Друга група 
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продукції – більш різноманітний асортимент вимірювальних приладів, що 

збувалися фірмам-виготовлювачам комплектів устаткування і часто мали 

потребу в деяких модифікаціях відповідно до потреб конкретних замовників. 

Методичні рекомендації до обґрунтування виробничої стратегії 

Аналіз цих двох груп продукції, відображений у табл. 5, показує, що вони 

мають зовсім різні ринкові конкурентні характеристики. Іншими словами, для 

зовнішніх пріоритетів варто намітити абсолютно різні цілій задачі. Крім того, 

відрізняються пріоритетні задачі й щодо внутрішніх вимог за цими групами. 

Так, у процесі виробництва продукції групи І необхідно зосередитися на її 

вартості і якості. Всі інші задачі доцільно віднести до внутрішніх вимог, які 

підпорядковуються досягненню цієї основної мети. Виробництво ж продукції 

групи ІІ повинне характеризуватися значною гнучкістю для того, щоб 

забезпечити випуск різноманітного асортименту і значну різноманітність 

конструкцій відповідно до конкретних потреб замовників. 

Такі зовсім різні вимоги до забезпечення конкурентоздатності практично 

завжди приводять до того, що компанії доводиться створювати дві окремі 

організаційні одиниці (підрозділи) з різним фокусуванням, кожний з яких 

призначений для виробництва товарів для конкретних споживчих ринків. 

Виконавши завдання, кожен студент повинен зробити висновки і навести 

їх у письмовій формі. 

Завдання 2.2 Ділова гра “Операційна стратегія компанії  

“Сompaqcomputer”. Використання досвіду в АТ “Крюківський 

вагонзавод” 

Мета ділової гри 

1. Сформулювати в учасників гри більш точні та правильні уявлення 

про фактори операційної стратегії конкретної компанії, які обумовлюють 

успішну управлінську діяльність. 

2. Навчити порівнювати елементи стратегії компанії зі структурою 

операційної стратегії. 
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3. Розвиток творчого мислення учасників гри, здібність ефективно 

взаємодіяти один з одним при прийнятті колегіальних та колективних 

рішень. 

4. Використання конкретних навичок для визначення операційної 

стратегії АТ “Крюківський вагонзавод” в освоєнні виробництва 

пасажирського вагону. 

Операційна стратегія компанії Compaq Computer 

Зі стелі заводського цеху компанії Compaq Computer, розташованого в 

Х'юстоні, звішується біле полотнище, на якому написане наступне: 

«Ми, працівники Compaq Computer, 

Робимо все, щоб забезпечити наших споживачів 

Бездоганною продукцією і послугами». 

І цей напис цілком відповідає тому, що бачить відвідувач у цеху. Сяючий 

конвеєр в оточенні фікусів і папоротей у красивих горщиках і м'якому світлі, 

що ллється згори, роблять його схожим скоріше на дорогий спортивний клуб, 

ніж на заводське приміщення. Ця компанія, створена 1982 року, виразила свій 

ідеал уже у своєму імені. В ньому об'єдналися такі поняття, як комп'ютер, 

компактність і якість. 

Compaq Computer робить ІВМ – сумісні персональні комп'ютери і 

супершвидку комп'ютерну техніку, призначену для керування потоками даних 

в офісних мережах. За даними за 1990 рік, у компанії працювало 11 800 

службовців, обсяг продажів складав 3,6 мільярдів доларів. Отриманий фірмою 

чистий прибуток досяг 455 мільйонів доларів. Компанія контролює 20% 

світового ринку персональних комп'ютерів, поступаючись лише ІВМ і Арр1е 

Соmрutеr з частками ринку по 25% кожна. На міжнародному ринку в Compaq 

Computer практично немає конкурентів, за винятком галузі, що швидко 

розвивається, виробництва портативних ПК. І все-таки конкуренція на ринку 

продукції, що випускається фірмою, дуже жорстка. Навесні 1991 року в 

боротьбі за обсяги продажів компанія знизила ціни на свою техніку на цілих  

34% і оголосила, що в другому кварталі їх скоротять ще на 80%. 
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Значною мірою успіх Compaq оснований на величезній швидкості 

впровадження у вироби новітніх розробок чипів для процесорів, дисководів і 

дисплеїв. Компанія робить це навіть швидше, ніж  ІВМ. За словами головного 

виконавчого директора і співвласника фірми Рода Кеньона, її основна задача 

полягає у збереженні швидкості освоєння новинок у всьому асортименті 

продукції. Так, тільки за останній рік компанія розробила дев'ять нових 

моделей.  

Коли фірма була ще зовсім невелика, прискорення терміну введення нової 

продукції на ринок збуту стало її перевагою при досягненні успіху в 

конкурентній боротьбі. Сьогодні Compaq намагається підтримувати лідерство, 

створивши невеликі групи з розробки нової продукції, що складаються з 

фахівців найрізноманітнішого профілю: маркетологів, конструкторів, експертів 

з виробничих питань. Замість того, щоб поступово проводити новий комп'ютер 

через усі фази створення, починаючи від креслярської дошки і закінчуючи 

безпосередньою складанням у цеху, компанія усвідомила, що головний секрет у 

тому, щоб робити все це паралельно. 

Найсерйознішою перевагою Compaq є те, що більшість комплектуючих 

фірма не виробляє, а закуповує із зовнішніх джерел: «Вертикальна інтеграція 

явно застаріла. Для того, щоб домогтися успіху в 90-і роки, необхідно охоче 

сприймати технічні досягнення і відкриття в будь-якій частині світу». (Навіть 

японські конкуренти компанії, наприклад, фірма Тоshіbа, постачають Compaq 

свої комплектуючі.) 

Коли 1986 року компанії знадобилися тверді диски для першої моделі 

портативного комп'ютера, спочатку вирішили розробити устаткування 

самостійно. Пізніше вибрали інший шлях: фірма підключилася до  

фінансування компанії Соnnеr Реrірhеrаls, попередника Silicon Valley, яка на 

той момент уже займалася розробкою таких дисків. «Ми настільки тісно 

співпрацювали із Соnnеr, що їхні фахівці стали буквально частиною нашої 

конструкторської групи, – згадує Кеньон. – Ми скористалися всіма вигодами 

ситуації, не будучи при цьому зв'язаними із Соnnеr якими-небудь 
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зобов'язаннями. Якби якій-небудь іншій компанії удалося створити дисковод із 

кращими характеристиками, ми могли б придбати результати їхніх розробок». 

У березні 1991 року фірма Compaq почала воістину великомасштабну 

атаку на ринок збуту більш складної комп'ютерної техніки, що виходить за 

межі групи персональних комп'ютерів. Вона вийшла на рівень, що щорічно 

приносить 7,5 мільярдів доларів доходу. Освоїла ринок наймогутніших 

настільних робочих станцій, якими користувалися, як правило, вчені й 

інженери. Однак Compaq не почала прямої атаки на лідерів ринку – фірми Sun 

Microsystems і Hewlett–Packard, а вибрала іншу тактику: зібрала в єдиний союз 

десятки компаній з виробництва технічного і програмного комп'ютерного 

забезпечення, включаючи Microsoft і Digital EquipmentCorp. Сьогодні ця група 

розраховує виграти, розробивши новий технічний стандарт для 

високошвидкісної обчислювальної техніки. Він багато в чому подібний до 

стандарту ІВМ у виробництві ПК. Будь-яка робоча станція, побудована 

відповідно до цього стандарту, повинна бути сумісною з будь-яким іншим 

устаткуванням даного стандарту. Це дозволить користувачам здобувати 

новітню і найшвидкіснішу комп'ютерну техніку, не побоюючись згодом 

виявитися «прив'язаними» до конкретного виробника. 

Однак, відповідно до думки багатьох фахівців, союз компаній–виробників 

неодмінно розпадеться внаслідок їхнього напруженого суперництва. Адже, як 

висловився редактор Computer Letter Дік Шеффер: «Усі учасники групи 

активні, заповзятливі й мають велике его». Однак фахівці пророкують, що 

перспективи даного союзу цілком з’ясуються тільки наприкінці наступного 

року, коли Compaq та інші учасники подадуть нові розробки комп'ютерної 

техніки і програмного забезпечення. Якщо всі розробки будуть 

взаємозамінюючими, то робоча станція Compaq, цілком імовірно, стане 

переможцем. А якщо ні, заявив видавець PC Letter Стюарт Еслоп, то фірму 

змусять здати свої позиції, «оскільки, будучи компанією з оборотом у 3,6 

мільярда доларів, Compaq не зможе більше зберігати високі темпи росту тільки 

завдяки продажу персональних комп'ютерів». 
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Завдання учасникам ділової гри 

1. Порівняйте елементи стратегії компанії Compaq зі структурою операційної 

стратегії.  

2. Визначте, які, на вашу думку, основні пріоритети стратегії цієї компанії?  

3. Які основні й допоміжні потенційні можливості необхідно використовувати, 

щоб обрана фірмою Compaq стратегія виявилася ефективною?        

4. Якому ризику піддає себе компанія Compaq, одержуючи практично всі 

комплектуючі для випуску своєї продукції із зовнішніх джерел? 

5. Обґрунтуйте стратегію АТ “Крюківський вагонзавод” в освоєнні 

пасажирського вагону. 

Підбиття підсумків ділової гри 

Викладач підбиває підсумки ділової гри. Визначає гравця або команду, яка 

краще справилася із завданням. 

Контрольні питання 

1. Сутність та етапи озробки операційної стратегії. 

2. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку.  

3. Формування стратегії виробництва товару. 

4. Розробка стратегії процесу.  

5. Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу. 

6. Життєвий цикл операційної системи та його основні етапи. 

7. Режими функціонування операційної системи.  

8. Специфіка функціонування операційної системи в різних режимах на 

різних стадіях життєвого циклу. 

Література: [3, c. 15–28; 7, с. 27–35; 33, с. 31–48]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Операційна система організації 

Мета: розглянути сутність системного підходу до операційного 

менеджменту; визначити особливості і властивості операційної системи; 

дослідити складові частини операційної системи. 
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Короткі теоретичні відомості 

Система – це деяка цілісність, що складається із взаємозалежних частин, 

кожна з який робить свій внесок у характеристики цілого.  

Функції системи і характеристики підприємства операційної системи:  

1) специфічна поведінка;  

2) закономірність розвитку;  

3) результати;  

4) характеристики місця і часу;  

5) обсяг, широта, швидкість, склад і спрямованість зміни і розвитку. 

В основі виробничої системи покладено два поняття:  

1. Виріб – результат у вигляді продукту, тобто  товару чи послуги;  

2. Виробництво – діяльність, спрямована на створення виробу, тобто 

процес. 

Модель – форма надання реальності самостійної системи. Моделі 

полегшують розуміння складності реальності, полегшують складні проблеми і 

скорочують кількість перемінних. 

Виробництво як відкрита система залежить від зовнішнього середовища в 

постачанні ресурсів, матеріалів, енергії, кадрів і споживачів.  

Повна система виробничої діяльності організації називається операційною 

системою, вона складається з трьох підсистем.  

Переробна підсистема – основна складова частина виробничої системи і 

здійснює функцію перетворення вхідних витратних ресурсів на вихідні 

продуктивні результати, тобто  товару чи послуги.  

Підсистема забезпечення – не зв'язана прямо з виробництвом продукції, 

але виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми.  

Підсистема планування і контролю повинна обробити весь великий обсяг 

досить складної інформації, що надходить від переробної підсистеми, і видати 

рішення, як саме повинна працювати переробна підсистема. 

Повна система виробничої діяльності організації називається операційною 

системою. Підсистеми операційної системи наведені на рис. 6. 
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Рис. 6 – Підсистеми операційної системи 

 

Операційні системи можна класифікувати різними способами. У табл. 

наведена двомірна класифікація, заснована на характері виходу і типі 

використовуваного процесу переробки ресурсів. Відповідно до цієї структури 

можна проаналізувати фактично будь-яку операційну систему. Класифікація 

операційних систем наведена у таблиці 5. 

Таблиця 5– Класифікація операційних систем 

Тип переробної  

системи 

Характер виробленої продукції 

продукція послуги 

Одинична (Проектна) 
Будівельний підрядчик 

Письменник 

Врач-терапевт 

Муляр 

Дрібносерійна 
Друкарня. 

 Столярний цех 

Клінічна лікарня 

Авторемонтна станція 

Масове виробництво 
Автоскладальний завод. 

Швейне підприємство 

Аеропорт 

Мийка машин 

Безперервний процес 
Нафтопереробка Вугільна 

шахта 

Радіостанція 

Патруль 

 

Відмінними характеристиками систем, орієнтованих на проекти, є те, що 

кожна одиниця кінцевої продукції унікальна за конструкцією, виконуваними 

задачами, місцем розташування чи за якими-небудь іншими важливими 

Вихіднівитрати– люди, 

матеріал, капітал, 

інформація 

Вихіднірезультати–

товари, послуги 

Інформаціяіззовн.

середовища 

Інформаціяіззовн.се

редовища 

Внутр.інформація про стан 

системи 

Накази, плани, рішення 

Переробнапідсистема 

Ресурсно–

технічнезабезпечення 

Внутр.інформація про стан 

системи 

Підсистемапланування і контролю 

Підсистемазабезпечения 
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ознаками. Процес виробництва при цьому має одиничний, неповторюваний 

характер. На випуск кожної одиниці продукції затрачається відносно тривалий 

час: зазвичай кілька тижнів,  чи місяців, навіть років. Усі ресурси операційної 

системи в даний момент часу направляються на реалізацію одного чи декількох 

проектів. 

Одиничний тип переробної підсистеми. Процес виробництва має 

одиничний характер. Його особливості: програма заводу складається переважно 

з номенклатури виробів різного призначення; випуск кожного виробу 

запланований в обмеженій кількості; номенклатура продукції в програмі заводу 

нестабільна; велика питома вага оригінальних виробів і дуже маленька 

кількість уніфікованих питань. 

Серійний (дрібносерійний) тип переробної підсистеми. Характеризується 

виготовленням великої номенклатури виробів, але обмеженої порівняно з 

одиничним виробництвом,вироби протягом планового періоду випускаються 

переважно серією. Серія виробів – деяка кількість конструктивно подібних 

виробів, що запускаються у виробництво. 

Переробна підсистема масового виробництва. Характерною ознакою є 

виготовлення заводом однотипної продукції обмеженої номенклатури у 

великих обсягах протягом  тривалого періоду часу. Обов'язковим є 

застосування розрахунково-аналітичного методу нормування робіт, оскільки 

навіть невелика неточність технічної норми при великих обсягах випуску 

виробів приведе до порушення виробничих пропорцій. Упровадження 

потокового масового виробництва при наявності економічних передумов 

знижує усі види витрат на одиницю продукції. 

Переробна підсистема з безперервним процесом. Ця система виготовляє 

значні обсяги однакової продукції. Ресурси, що надходять на вхід переробної 

підсистеми, безперервним потоком проходять через неї, перетворюючись у 

продукт на її виході.  

Тип виробництва впливає на особливості організації виробничого процесу: 

безперервний чи перервний, тобто процеси машинобудування; рівні технології 
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виробництва; економія використання устаткування; складів устаткування і 

пристроїв; – організація робочих місць. 

Завдання до теми 

Завдання 3.1 Системний підхід до виробництва 

З наведених визначень виберіть ті, які характеризують системний підхід до 

виробництва (рис. 7): 

1. Зумовлена сукупність взаємозалежних частин. 

2. Набір принципів організації виробничих процесів. 

3. Спосіб мислення стосовно організації виробництва та управління ним. 

4. Чітка взаємодія складових частин виробництва. 

5. Набір елементів виробництва та їх взаємозумовленість. 

Які з наведених ситуаційних факторів належать до внутрішніх змінних, а 

які – до зовнішніх? 

  Внутрішні  Зовнішні 

1. Мета підприємства     

2. Трудові ресурси     

3. Інтереси споживачів     

4. Науково-технічний прогрес     

5. Способи виробництва     

6. Вартість продукції     

7. Розподіл праці     

8. Стратегія діяльності     

9. Концепція оподаткування     

10. Групові інтереси працівників     

Рис. 7– Ситуаційні фактори 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Що надходить на вхід у виробничу систему? 

2. Що створюється у процесі перероблення ресурсів? 

3. Що маємо на виході з виробничої системи? 
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Завдання 3.2 Класифікація виробничих систем 

Які з наведених далі ознак покладені в основу двомірної класифікації 

виробничих систем (рис. 8)? 

 

1. Номенклатура продукції   

2. Тип виробництва   

3. Універсальність обладнання   

4. Технологічний процес   

5. Характер продукту   

6. Поточне виробництво   

7. Кваліфікація кадрів   

Рис. 8–Зовнішні фактори прямої і побічної дії 

 

Які з поданих далі факторів виробничого процесу характеризують 

особливості одиничної переробної системи, а які  – серійної (рис. 9)? 

 Одинична  Серійна 

1. Номенклатура продукції необмежена    

2. Предметно-технологічний принцип  

розміщення обладнання 

   

3.Номенклатура продукції обмежена серіями    

4. Номенклатура продукції не повторюється    

5. Обладнання універсальне    

6. Кваліфікація робітників середня    

7. Номенклатура продукції періодично  

повторюється 

   

8. Технологічний принцип розміщення  

обладнання 

   

9. Кваліфікація робітників висока    

10. Обладнання універсальне і спеціальне    

Рис. 9–Особливості одиничної і серійної переробних систем 

У письмовій формі наведіть обґрунтування, як відрізнити переробну 

підсистему з неперервним процесом від переробної системи масового 

виробництва. 
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Контрольні питання 

1. Особливості та властивості операційної системи.  

2. Входи, процеси та виходи, структура та зовнішнє оточення операційної 

системи. 

3. Ресурси, застосовувані в процесі операційної діяльності, продукти та 

процеси. 

4. Складові частини операційної системи: переробна підсистема, 

підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю. 

5. Класифікаційні підходи до операційних систем.  

Література: [3, c. 30–52; 7, с. 47–65; 33, с. 52–69]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Мета: розглянути поняття операційноїдіяльності; визначити основні її 

елементи; дослідити тенденції сучасної операційної діяльності на підприємствах 

України. 

Короткі теоретичні відомості 

Метаопераційної системи – забезпечення економічно ефективної 

реалізації задач організації.  

Елементи системи операційного управління підприємства:  

1) управлінський процес чи параметр; 

2) зворотний зв'язок – необхідно розробити метод для виміру відповідної 

дійсності продуктивності процесу (облік штрихкоду);  

3) порівняння – реальні значення продуктивності процесу необхідно 

порівняти з розрахованою нормою;  

4) коригувальний фактор – необхідно розробити коригувальні дії при 

прийнятті сигналу, що відображає хід виробництва; 

5) система планування за участю працівника – необхідно визначити 

розрахункову норму продуктивності контрольованого процесу.  

Наочно взаємозв'язок в операційній системі –тетраедр операцій(рис. 10): 
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Рис. 10 – Тетраедр операцій 

 

Метою операційної діяльності будь-якої організації є перетворення 

ресурсів для досягнення результатів, тобто одержання прибутку. 

Виробничий процес – сукупність взаємозалежних основних, додаткових і 

обслуговуючих процесів. 

Процес виробництва на підприємствах машинобудування має 3 стадії: 

1) заготівельна – забезпечує одержання різних заготовок, виливків, 

штамповок, пакувань і под.;  

2) обробна – забезпечує механічну, термічну, хімічну обробку; 

3) складальна – з деталей і вузлів формують складальні одиниці і готові 

вироби, їх регулюють, випробовують, пакують.  

За роллю у виробничому процесі розрізняють:  

– основні процеси – технологічна зміна геометричної форми, розмірів і 

фізико-хімічних властивостей виробів; 

– додаткові процеси – забезпечують безперебійність основних процесів 

(ремонт інструмента);  

– обслуговуючі процеси – призначені для обслуговування основних і 

додаткових процесів (збереження). 

Загальні принципи організації виробничих процесів: 1) спеціалізація – 

розчленовування виробничого процесу на складові частини і закріплення за 

Сервіс 

Поставки 

Виробництво 

Транспортування 
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кожним підрозділом виготовлення визначеного виробу чи операції. 2) 

пропорційність – однакова відносна продуктивність усіх виробничих 

підрозділів (передбачає рівномірну і повну завантаження усіх видів 

устаткування). 3) паралельність – одночасне виконання частин виробничого 

процесу. 4) ритмічність – рівномірний випуск продукції у визначений проміжок 

часу. 5) прямо точність – забезпечення найкоротшого шляху проходження 

виробами всіх стадій і операцій виробничого процесу. 6) безперервність – 

зменшення перерви під час виробництва конкретних виробів. 

 

Завдання до теми 

Завдання 4.1Організація виробничого процесу в просторі й часі 

Охарактеризуйте види спеціалізації виробничих підрозділів і визначте, 

які основні принципи організації виробничих процесів, та при якому виді 

спеціалізації краще виконуються? 

Виконання або невиконання яких основних принципів організації 

виробничого процесу більше впливає на тривалість виробничого циклу? 

Поясніть відповідь. 

У якій складовій виробничого циклу (Тц ) міститься більший резерв його 

скорочення: часі оброблення (Тоб) чи часі пролежування (Тпр)? Доведіть це. 

Скільки є варіантів положення графіків оброблення партії виробів 

(кількості частин партії) на кожній операції при послідовно-паралельному виді 

руху? Чим визначається це положення? Покажіть це на графіку. 

Студент повинен чітко з’ясувати, що при послідовно-паралельному виді 

руху вироби передають від попередньої операції до наступної частинами партії. 

Якщо кількість виробів у партіїn, то теоретично існує n варіантів таких частин 

(від одного –паралельний вид руху, до n– послідовний вид руху). Але завдяки 

умовам обмеження, які ми самі встановлюємо, а саме: 

а) щоб обладнання у межах оброблення партії виробів не простоювало (як 

у послідовному виді руху);  

б) щоб цикл був якомога коротший (як у паралельному виді руху), варіант  
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положення графіків оброблення партії виробів на кожній операції при  

послідовно-паралельному виді руху є тільки один. У тому легко переконатися, 

якщо подивитися на графік цього виду руху: жоден із графіків на операціях 

завдяки умовам а) і б) не може бути зміщений ні вліво, ні вправо. 

Яка має бути партія виробів (n) у послідовному виді руху виробів – 

більша чи менша  (рис. 11)? Поясніть відповідь. 

 
Рис. 11– Графік виробничого циклу партії виробів на п'яти операціях  

при послідовно-паралельному виді руху 

 

Методичні рекомендації та формалізовані залежності для відповідей 

Тц = Тоб + Тпр , 

де Тц– тривалість циклу оброблення виробів, од. часу; 

Тоб– тривалість оброблення виробів, од. часу; 

Тпр– тривалість пролежування виробів, од часу.  

зап

д

N

Ф
Т = , 

де Т – такт потокової лінії, од. часу/ шт.; 
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Фд –дійсний фонд робочого часу потокової лінії за певний період часу, 

час/період часу; 

Nзап – програма запуску виробів за певний період часу, шт/ період часу. 

заг

посл

ц tnТ = , 

де Тц
посл – тривалість циклу обробки партії виробів при послідовному виді 

руху, час/партію; 

пц – кількість виробів у партії, од. /партію; 

tзаг – час (загальний) на обробку одного виробу, час/од. 

Тц
посл. – пар= tзаг+ (п–1)х(∑tб–∑tм), 

де Тц
посл. – пар– тривалість циклу обробки партії виробів при послідовно-

паралельному виді руху, од. часу/партію; 

tб – тривалість більших операцій, од. часу; 

tм – тривалість менших операцій, од. часу. 

Dk =l+ 2lо = lр (М–1) + 2lо , 

де Dk–довжина конвеєру, м; 

l–довжина робочої частини конвеєру (в зоні якої знаходяться робочі 

місця), м; 

lо– довжина конвеєра в неробочій частині, м; 

М –кількість робочих місць на конвеєрі, од. 

1

2
max


=

A

D
l k
b

, 

де lbmax – максимальна відстань між виробами на конвеєрній стрічці, 

м/виріб; 

 А – період конвеєра; 

l– кількість періодів, од. 

T

l
V b max

max =  

де Vmax – максимальна швидкість конвеєрної стрічки, м/од. часу; 

Т – такт потокової лінії, од. часу/виріб. 
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H

a
V

V
K

max

max=  

де Ка– кількість періодів на конвеєрній стрічці, од.; 

VmaxH– нормативна максимальна швидкість конвеєрної стрічки, м/од. часу. 

 

Завдання 4.2 Практика застосування функціонально-вартісного 

аналізу заповнення матриці “Будинку якості” для дверей автомобіля 

Для забезпечення мінімальної вартості при проектуванні продукції 

використовують функціонально-вартісний аналіз, що складається із вартісного і 

конструкторського аналізу. 

Методичні рекомендації та порядок виконання практичної роботи 

Для виконання завдання пропонується наступна послідовність дій: 

1.Визначте складові методу розгортання функції якості. 

2.Оцініть вимоги споживачів стосовно конкретного виробу. 

3.Проведіть аналіз технічних характеристик дверей автомобіля. 

4.Запишіть інформацію щодо вимог споживачів у матрицю, відому під 

назвою “будинок якості”, що наведений на рис. 12.  

У світовій практиці інформація про потреби споживачів вноситься до 

такої матриці.  

 

Завдання 4.3 Альтернативний вибір процесів і устаткування 

Вибір процесів і устаткування з усіх можливих варіантів здійснюється 

загальноприйнятим методом, що одержав назву аналіз беззбитковості 

виробництва. На графіку беззбитковості візуально відображається залежність 

співвідношення прибутку і збитків підприємства від обсягу зробленої чи 

проданої ним продукції. Вибір технології й устаткування прямо залежить від 

прогнозованого попиту на продукцію, що випускається. Метод аналізу 

беззбитковості виробництва найбільш ефективний, якщо вибір того чи іншого 

процесу або устаткування пов’язаний зі значними початковими 

капіталовкладеннями і постійними витратами. При цьому перемінні витрати 

змінюються в основному пропорційно зміні обсягу продукції, що випускається. 
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Рис. 12 – Будинок якості дверцят автомобіля 
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Методичні рекомендації та порядок виконання практичної роботи  

Для виконання завдання пояснимо послідовність на прикладі. 

Припустимо, деякий виробник має вибір: 1) придбати потрібну готову деталь за 

ціною 200 грн за штуку (включаючи матеріали); 2) зробити її самостійно на 

напівавтоматичному токарному верстаті з числовим управлінням (при цьому 

кожна деталь з витратами на матеріали обійдеться йому в 75 грн); 

3) виготовити продукцію на обробному центрі за ціною 15 грн за одиницю 

(також включаючи матеріали). Якщо деталь закуповувати, постійні витрати 

будуть мізерно малі; при власному виготовленні – верстат із ЧПУ обійдеться 

виробнику в 80 тисяч грн, а обробний центр –у 200 тисяч грн. 

Таким чином, сумарна вартість кожного з можливих варіантів буде 

наступною. Витрати на закупівлю: 200 грн×кількість необхідних деталей.  

Витрати виробництва з використанням верстата з ЧПУ:  

80 000 грн + 75 грн×кількість необхідних деталей. 

Витрати виробництва з використанням обробного центра: 

200 000 грн + 15 грн×кількість необхідних деталей. 

Те, як виробник підходить до вирішення цього питання – прагне 

мінімізувати витрати виробництва чи максимально збільшити свій прибуток, – 

значення не має. Обумовлено це тим, що взаємозв'язок між ними є лінійним. 

Потрібно побудувати графік з відзначеними на ньому точками беззбитковості 

(точками критичного обсягу виробництва). Графік розраховується для 

визначення рівня виробництва, при якому величина витрат дорівнює прибутку 

для кожного зі згаданих вище трьох варіантів виробничого процесу. 

Якщо передбачається, що попит на продукцію буде перевищувати 2000 

одиниць, то найбільш оптимальний випуск деталей із застосуванням обробного 

центра, оскільки в цьому випадку загальні витрати виробництва будуть 

найнижчими. Якщо ж попит очікується між 640 і 2000 одиниць, вигідніше буде 

придбати верстат із ЧПУ. Якщо попит обіцяє бути не вище 640 одиниць (між 0 

і точкою В), економічно доцільніше закупити потрібну деталь в іншого 

виробника.Точка беззбитковості А розраховується в такий спосіб: 
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80 000 грн + 75 грн х Попит = 200 000 грн + 15 грн х Попит. 

Попит у точці А = 120 000/60 = 2000 одиниць.  

Точка беззбитковості  В: 

200 грн х Попит = 80 000 грн + 75 грн х Попит. 

Попит у точці В = 80 000/125 = 640 одиниць. 

Тепер обчислимо, яким буде дохід виробника, якщо деталь можна 

закупити тільки за ціною 300 грн за одиницю. Прибуток (чи збитки) – це 

відстань між прямою доходу і витратами відповідного процесу. Так, наприклад, 

при виготовленні 1000 одиниць продукції максимальний прибуток буде являти 

собою різницю між доходом у 300 тисяч грн і вартістю виготовлення на 

верстаті з ЧПУ (160 тисяч грн). При такому обсязі виробництва виготовлення 

на верстаті з ЧПУ найбільше вигідно з усіх доступних варіантів технологічного 

процесу.  

Студентам потрібно: 

1. Побудувати графік беззбитковості для альтернативних варіантів 

виробничих процесів. 

2. Зробити розрахунки за наведеною методикою, використовуючи дані 

табл.6 та з наведеного прикладу. 

Таблиця 6 – Вихідні дані стосовно альтернативного вибору процесу  

Показник 
Варіанти задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість готової 

деталі, грн 
200 210 220 230 240 280 260 270 280 290 

Вартість 

виготовлення на 

напівавтоматі, грн 

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Вартість деталі на 

обробному центрі, 

грн 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 

 

3. Відповідно до основних факторів, що наведені в таблиці 7, 

обґрунтувати вибір устаткування.  
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Таблиця 7– Основні питання, що розв'язуються в процесі вибору 

устаткування 

Показник Оцінювані фактори 

 

Первісні капіталовкладення 

Ціна  

Виробник 

Доступність використовуваних моделей  

Вимоги до простору при розміщенні  

Потреба в механізмах і в допоміжному устаткуванні 

Продуктивність Співвідношення використовуваної та номінальної 

потужності 

Вимоги до експлуатації Простота використання  

Безпека  

Ергономічні показники  

Якість продукції, що 

випускається  

Вимоги до робочої сили 

Стабільність виконання технічних вимог  

Кількість виробничих відходів 

Співвідношення прямих і непрямих витрат 

праціПідготовка і навички 
Гнучкість Співвідношення універсального і спеціалізованого 

устаткування  

Спеціальний інструментарій 

Вимоги до наладки Складність  

Швидкість переналагодження 

Технічне обслуговування Складність і частота  

Доступність запасних частин 

Старіння  Можливість модифікації для використання в інших 

потребах 

Облік виробництва Заділи і потреба в буферних запасах 

Сумісність у масштабах усієї 

системи  

Сумісність з існуючими чи запланованими системами  

Контроль функціонування 

Відповідність виробничої стратегії фірми 

 

Контрольні питання 

1. Товари (послуги) як результат операційної діяльності підприємства.  

2. Принципи організації та складність операційних процесів.  

3. Організація операційного процесу у просторі й часі.  

4. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.  

5. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства. 

6. Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва. 

7. Організація та планування підготовки виробництва нової продукції. 

8. Потужність операційної системи: сутність і процес установлення. 
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9. Чинники, що визначають вибір місця розташування операційної 

системи. 

10.  Типи внутрішніх планувань операційної системи. 

Література: [14, c. 45–68; 33, с. 127–135; 34, с. 71–88]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Управління процесом проектування операційної системи 

Мета: розглянути основні етапи проектування виробів і процесів; 

визначити критерії проектування процесу виробництва; дослідити 

автоматизовані проектні операційні системи. 

Короткі теоретичні відомості 

Етапи проектування операційної системи:1) проектування виробів і 

процесів виробництва; 2) визначення виробничих потужностей і місця їхнього 

розташування; 3) проектування підприємства і 4) розробка виробничих 

операцій.  

Критерії проектування виробів:  

1. Вартість.  2. Економічність експлуатації. 3. Якість. 4. Елементи 

розкоші. 5. Розмір,  потужність чи міцність.  6. Термін служби. 7. Надійність в 

експлуатації. 8. Вимоги до обслуговування, його простота. 9. Універсальність 

використання. 10. Безпека експлуатації. 

Критерії проектування процесу виробництва:  

1) Виробнича потужність. 2) Економічна ефективність. 3) Гнучкість.  

4) Продуктивність. 5) Надійність. 6) Ремонтопридатність. 7) Стандартизація і 

сталість результатів. 8) Безпека і промислова санітарія і гігієна. 9) Задоволення 

життєвих потреб робітників. 

Прогрес у підвищенні швидкості дії комп'ютерів і в їхньому застосуванні 

привів до революції проектних операційних систем: 

Система автоматизованого проектування (САПР). САПР– дозволяє 

розроблювачу технічних виробів працювати з терміналом комп'ютера і 

створювати необхідну документацію, що раніше доводилося виконувати в 
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ручну. За необхідністю комп'ютер може перенести креслення на паперовий 

носій. САПР забезпечує швидкість проектування нових моделей товарів, 

скорочує терміни підготовки виробництва і відновлення товарів. 

Автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ). АСУВ– 

цілий ряд технологій, що дозволяють керувати і контролювати роботу 

виробничого устаткування за допомогою комп'ютера. Роботи являють собою 

програмовані пристрої, що маніпулюють матеріальним і робочим 

інструментом, що раніше доводилося робити силами працівників. Застосування 

роботів особливо ефективне на монотонних, часто повторюваних операціях, 

утомлюваних і виснажливих для робітників. АСУВ забезпечує оперативність 

керування, моніторинг процесів, оптимальність прийняття рішень (на основі 

методів лінійного, нелінійного і динамічного програмування).  

Мета АСУВ:   

1. Налагодити облік і контроль для зниження загальних витрат.  

2. Мінімізувати час на технологічні, комунікаційні процеси в організації, 

підвищити оперативність (швидкість) керування підприємством за рахунок 

моніторингу процесу.  

3. Забезпечити оптимальне планування і достовірне прогнозування.  

4. Оптимальний розподіл ресурсів і керування запасами.  

Системи автоматизованого складування і видачі товарів (САС). 

САС (чи автоматизовані склади) – передбачають використання 

комп'ютерів при управлінні підйомно-транспортними пристроями, які 

закладають і одержують вироби на складах за командою комп'ютера. 

Автоматизований склад – це склад, у якому автоматично ведеться облік 

прихід/витрата, на основі постійного моніторингу поставлених та поступаючи 

на облік виробів.  

Гнучкі виробничі системи (ГВС) та інтегровані автоматизовані 

системи управління виробництвом (ІАСУВ). Загальною рисою новітніх 

технологій є підвищення гнучкості виробництва. Виробничі процеси, у яких 

об'єднані всі ці технології, називають гнучкими виробничими системами. 
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Об'єднання наведених технологій у системі, що працює під керуванням 

інтегрованої формальної управлінської системи, називають інтегрованою 

автоматизованою системою управління виробництвом. 

Завдання до теми 

Завдання 5.1Схема складання плунжера насоса 

Методичні рекомендації та порядок виконання практичної роботи  

При проектуванні виробничого потоку основна увага зосереджується на 

окремих процесах, через які проходять матеріали, комплектуючі й складальні 

вузли в процесі їхнього виготовлення. Найбільш широко при плануванні 

процесів застосовуються наступні інструменти: операційні маршрутні карти, 

схеми технологічного процесу, складальні схеми і креслення. Це дуже зручні 

інструменти як для використання в стійкому режимі виробництва, так і при 

діагностиці відхилень. 

Перший звичайний етап у ході створення будь-якої виробничої системи 

починається зі складання карт потоків і операцій з використанням одного чи 

декількох з перерахованих вище інструментів. Вони являють собою ніби 

«організаційну структуру» виробничої системи. 

Складальне креслення (рис. 13) – це докладне зображення всіх окремих 

компонентів. 

У складальній схемі (рис. 14) використовується інформація, зображена в 

складальному кресленні. Крім того в схемі вказується, яким способом і в якому 

порядку окремі компоненти продукції повинні з'єднуватися в процесі 

складання. Часто в схемі наводяться відомості про структуру загального 

виробничого потоку. 

В операційних маршрутних картах (рис.15), як випливає з їхньої назви, 

указуються маршрути руху заготовок за операціями технологічного процесу. В 

них міститься інформація про тип устаткування, інструменти, оснащення й 

операції, які необхідно виконати для виробництва даної деталі. 

У схемах технологічного процесу зазвичай використовуються стандартні 

символи Американського товариства інженерів-механіків. За допомогою 
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стандартів наочно відображається все, що здійснюється з продукцією в міру 

послідовного виготовлення на відповідному виробничому устаткуванні. 

Можуть застосовуватися й інші умовні позначки різних процесів. У такому 

випадку їх потрібно розшифрувати на самій схемі. 

Розробка схеми технологічного процесу дозволяє скоротити простої і час 

збереження, що поліпшує організацію потоку і робить його рівномірним. 

Процес зображується як набір завдань, у результаті виконання яких 

«вхід» перетвориться в корисний «вихід» продукції. При більш докладному 

розгляді процес підрозділяють на: 1) набір завдань; 2) потоки матеріалів та 

інформації, що поєднують ці завдання; 3) збереження матеріалів та інформації. 

1. Завдання. У результаті виконання кожного виробничого завдання 

відбувається, більшою чи меншою мірою, перетворення «входу» в бажаний 

«вихід». 

2. Потік матеріалів та інформації. Будь-який технологічний процес 

містить у собі потік матеріалів та інформації. Потік матеріалів являє собою 

переміщення виробу, що виготовляється, від операції (завдання) до операції 

(завдання). Потік інформації дозволяє визначити, яка частина перетворення 

виконана в ході попереднього завдання, і що конкретно залишилося зробити в 

процесі виконання поточного завдання. 

 
Рис. 13– Складальне креслення плунжера насоса 

 

3. Збереження. Якщо деталь не знаходиться в процесі виконання якого-

небудь завдання (операції) чи переміщення до наступного завдання, значить, 

вона знаходиться в стані збереження. Предмети праці, що перебувають у стані 

збереження, називають також заділами, що знаходяться в очікуванні (у стані 

спокою). 
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Завдання студентам:розглянути підходи щодо вдосконалення схеми 

складання плунжера насоса. 

Завдання 5.2Операційна маршрутна карта складання плунжера 

насоса 

Методичні рекомендації та порядок виконання практичної роботи  

Аналіз процесу полягає в регулюванні й балансуванні потужностей 

різних складових частин процесу з метою забезпечення максимального обсягу 

виробництва чи зведення до мінімуму витрат з усіх використовуваних ресурсах. 

Припустимо, що деяка компанія постачає вузли декільком великим 

автомобілебудівним заводам. Ці вузли збирають у цеху 15 робітників, що 

працюють на конвеєрі по вісім годин в день. Продуктивність конвеєра 

становить 150 вузлів за годину. Оплата праці робітників проводиться за 

відрядною бригадною системою. Вони одержують по 30 к за кожний готовий 

якісний вузол. Заробітна плата розподіляється серед робітників порівно. У разі 

потреби управлінський персонал має можливість найняти ще 15 робітників для 

роботи в другу зміну. Комплектуючі для остаточного складання надходять із 

двох джерел. Одну, найважливішу деталь, випускає ливарна дільниця компанії, 

а інші закуповуються в зовнішніх постачальників. На заводі 11 установок для 

лиття цієї деталі. Однак на практиці одна з них обов'язково знаходиться в 

процесі капітального чи поточного ремонту. На кожній установці працює один 

робітник-оператор.  

Продуктивність установок становить 25 деталей за годину. Праця 

робітників оплачується за відрядною індивідуальною системою. Вони 

одержують по 20 к за кожну якісну деталь. При понаднормовій роботі 

оператори одержують 50% надбавки, тобто за кожну якісну деталь їм платять 

по 30 к. Чисельність персоналу ливарної ділянки можна змінювати. Тепер на 

ділянці працює всього шість робітників, і ще чотирьох можна в будь-який 

момент залучити з резерву робочої сили компанії. Матеріал для кожної литої 

деталі коштує 10 к. Докладний аналіз, проведений бухгалтерією, засвідчив, що 

при виготовленні однієї деталі витрачається електроенергії на 2 коп. Вартість 
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деталей, закуповуваних у постачальників, становить 30 к за штуку. 

1 Кожух плунжера    Умовні 

позначення 

2 Повітропропускний 

отвір 

SA – 

1 
A – 1 

Складання 

повітропропуск-

ного підвузла 

 
- Комплектуюча 

або операція 

при складанні 

 

- Контроль 

3 Фланцеве з’єднання    

4 Стопорне кільце  

 

 

  

5 Розпірна втулка 
SA – 

2 
A – 2 

Складання підвузла стопорного 

кільця з корпусом плунжера 

6 Заклепки (2) 

7 Фіксуюча пружина А – 3 Контроль  

8 Стопорне кільце А –4 З’єднання стопорного 

кільця з вузлом 

повітропропускного отвору 

 

9 Зонд кисневого клапану А – 5 Контроль  

10 Кільцева прокладка 
А – 6 

Складання зонда кисневого 

клапана з корпусом плунжера 
11 Стопорне кільце 

12 

 

Ковпачок А – 7 Повітропропускний отвір 

плунжера закривається 

ковпачком 

А – 8 Заключний контроль 

 

Рис. 14 – Схема складання плунжера насоса 

Усе виробництво розташоване в приміщенні. Оренда приміщення 

обходиться компанії в 100 гривень на тиждень. Контролерам, робітникам, які 

проводять технічне обслуговування, і офісним службовцям фірма платить 1000 

гривень за тиждень. За даними бухгалтерії амортизація устаткування в процесі 

виробництва складає 50 гривень на тиждень. 

У процесі виконання завдання червоною лінією повинна проходити теза 

“проектування продукції – це мистецтво, а створення продукції – ціла наука”: 

1. Обґрунтувати менеджерське забезпечення спільної роботи різних 

спеціалістів–маркетологів, виробників і збутовиків. 

2. Складіть за прикладом (рис. 15) операційну маршрутну карту для 

базового підприємства Кременчуцького промислового району. 

Складання повітропропускного підвузла з 

корпусом плунжера 



 

Специфікація матеріалу  Назва деталі Корпус плунжера № комплектуючої  

Розмір запасу  Використання Плунжер насоса Дата замовлення  

Кількість одиниць у 

замовленій партії 

 № складання  Дата поставки  

Вага  № проміжного складання Ким замовлено  

№ операції Опис операції Дільниця Верстат Наладка 

(години) 

Норма (одиниць 

за годину) 

Інструмент 

20 Свердлення отвору Свердлильна Свердлиль-

ний 513 

1,5 254 Затискний прилад для 

свердління L–76, зажим # 

30 Зачистка задирок0,312 Діаметр 

отвору 

Свердлильна Свердлиль-

ний 520 

0,1 424 Багатозубчастий 

інструмент для зняття 

задирок 

40 Зняття фаски, внутрішній діаметр 

0,09/0,875 (2 проходи) 

Токарна Токарний 

D 109 

1,0 44 Фасочний різець Ramet–16 

ЕЗП 221 

50 Нарізання різьби, як вказано 

мінімально 1/4, повне нарізання 

Різьбонарізний Нарізний з 

мітчиком 

2,0 180 Затискний прилад # CR–

353, мітчик 4, канавка 

60 Розточення отвору, допуск діаметру 

1,33 – 1,138 

Токарна H&H E107 3,0 158 Револьверний супорт 

Hardford 

      Розпірна втулка pl. 45, 

різцетримач # L 46 

      FDTW–100, знімний 

наконечник електровода 

#21 

70 Видалення задирок, допуск 0,005–

0,10, обидві сторони. Ручна подача до 

повної зупинки 

Токарна Е162 

Токарний 

0,3 175 Контрольний затиск 

Збірний CR#179 1327 RPM 

80 Протяжка шпоночної канавки для 

видалення задироку різьбі 

Свердлильна Свердлиль-

ний 570 

0,4 91 Затискаючий прилад В87, 

протяжка різьби L59 

90 Хонінгова нарізка Заточна Заточний 1,5 120  

95 Хон Заточна Заточний 1,5 120  

       

       

 

Рис. 15– Операційна маршрутна карта складання плунжера насоса 
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Контрольні питання 

1. Основні етапи проектування операційних систем. 

2. Проектування продукту та вибір варіанта технології виробництва. 

3. Організація та планування підготовки виробництва нової продукції. 

4. Сучасний рівень розвитку операційних систем. 

5. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків.  

6. Проектування робіт і нормування праці. 

Література: [23, c. 78–88; 25, с. 94–103]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

Мета: розглянути специфіку стратегії операційної системи; визначити 

основні етапи оперативно-календарного планування; дослідити види систем 

оперативного управління виробництвом. 

Короткі теоретичні відомості 

Стратегія операційної системи – одна зі складових частин загальної 

стратегії підприємства. Особлива роль оперативної стратегії полягає в тому, що 

мінімально необхідна довгострокова стабільність функціонування операційної 

системи є необхідною умовою побудови загальної стратегії. Мистецтво 

керівника полягає в тому, щоб знайти баланс між мінімально необхідною 

стабільністю системи і її змін.  

Практично названа вимога реалізується шляхом формування двох груп 

стратегічних повноважень:1) базові повноваження оперативної стратегії 

передаються першому заступнику; 2) повноваження, що пов'язані з прийняттям 

рішень на зміни ціною зниження поточної ефективності, залишаються в 

першого керівника.  

Існує 3 етапи оперативно–календарного планування: 1) об'ємне 

планування – складається в рівномірному розподілі виробничої програми 

заводу в об'ємному, трудовому і натуральному вираженні між цехами і 

дільницями; 2) календарне планування – продовження і розвиток об'ємного 
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планування окремих виробів, вузлів, деталей, деталеоперацій; 3) оперативне 

планування – передбачає визначення в остаточній формі переліку відповідних 

назв робіт по всім робочим місцям і задач конкретним виконавцям на кожну 

зміну. Планування випуску продукції передбачає прийняття рішень про те, як 

експлуатувати операційну систему з урахуванням змін сукупного попиту. 

Агрегативний план випуску продукції зазвичай розробляється на конкретні 

періоди (наприклад, щомісячно) протягом  усього планового періоду 

тривалістю не менше року. Для кожного періоду, охоплюваного планом, 

необхідно визначити дві перемінні: 1) Обсяг виробництва в даний період.  

2) Кількість робітників, використовуваних у даний період. План випуску 

продукції може вплинути на розмір цілого ряду виробничих витрат: 

1. Витрати на збереження готової продукції. 

2. Витрати на ведення портфеля відкладених замовлень. 

3. Витрати, пов'язані з позаурочною  роботою чи простоєм робітників. 

4. Витрати, пов'язані з передачею частини робіт субпідрядникам. 

5. Витрати, пов'язані з найманням і звільненням робітників. 

При реалізації стратегії «перемінний обсяг випуску при постійній 

чисельності робочої сили» обсяг випуску змінюється залежно від попиту, але 

чисельність робочої сили залишається постійною. Розбіжності між обсягом 

виробництва і чисельністю робочої сили регулюють шляхом організації 

понаднормової роботи, наданням  відгулів чи передачею частини обсягу роботи 

субпідрядникам.  

Стратегія «перемінний обсяг випуску при перемінній чисельності робочої 

сили» передбачає наймання і звільнення робітників відповідно до  змін обсягу 

виробництва. Така стратегія проводиться в трудомістких виробництвах, що не 

вимагають кваліфікованої праці, а також у випадках, коли робітники бажають 

працювати сезонно. 

Практично для будь-якої операційної системи одна з цих стратегій 

підходить для розробки оптимального плану виробництва з мінімальними 

загальними витратами. 
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Завдання до теми 

Завдання 6.1Досвід оперативного управління виробництвом фірми 

«Тойота». Використання рекомендацій у холдинговій компанії “АвтоКрАЗ” 

З наведених далі понять виберіть те, яке характеризує найважливішу мету 

системи «Тойота»: 

1. Виробництво необхідної продукції у заданий час і в необхідній кількості. 

2. Пристосування виробництва до щоденних коливань попиту. 

3. Оперативне регулювання обсягу і номенклатури виготовлення продукції. 

4. Скорочення витрат виробництва продукції. 

5. Забезпечення високої якості продукції. 

6. Активізація людського чинника. 

7. Ліквідація надлишкових матеріальних запасів. 

8. Чітке задоволення потреб споживача. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Які характерні риси системи «Канбан»? Чим ця система відрізняється від 

традиційного підходу до оперативного управління виробництвом? 

2. Які характерні риси системи «Дзідока»? Чим ця система відрізняється від 

традиційного контролю якості службами ВТК? 

3. Які є види карток «Канбан»? 

4.Які є правила системи «Канбан»? 

У письмовій формі на одній сторінці необхідно викласти рекомендації 

щодо використання досвіду фірми «Тойота» в холдинговій компанії 

“АвтоКрАЗ”. 

 

Завдання 6.2 Обґрунтування окупності промислового робота 

Промислові роботи використовуються для заміни людини при виконанні 

багаторазово повторюваних операцій. При виконанні небезпечної, шкідливої і 

рутинної роботи. 

Сучасні роботи оснащені пристроями, що забезпечують візуальну, 

сенсорну і робочу координацію. Крім того, існують моделі, які можна 



51 

“навчити” відповідній послідовності рухів у тривимірному просторі. 

Витрати на придбання повинні швидко окуповуватися. При виконанні 

практичної роботи слід визначити доцільність застосування промислового 

робота.  

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи 

Слід скористатися відомою формулою окупності промислового робота. 

Приймаючи рішення про придбання того чи іншого робота, багато 

компаній часто користуються наступною формулою окупності: 

,
)( ZLqEL

I
Р

++−
=  

де Р – період окупності у роках; 

I – загальна сума інвестицій у робот та допоміжне обладнання; 

L – затрати на робочу силу, яку замінить робот (витрати на виплату 

заробітної плати та премій робочим, помножені на кількість змін за день); 

E – річна вартість технічного обслуговування робота; 

q – коефіцієнт прискорення або уповільнення виконання операції роботом; 

Z – сума річної амортизації робота. 

Для зручності наведемо визначення окупності промислового робота: 

I = 50 тис. грн. 

L = 60 тис. грн.(двоє робітників, зайнятих по одному в кожній із двох змін, 

із заробітною платою по 20 тис. грн за рік та накладні витрати по 10 тис. грн на 

одного робітника за рік); 

E = 9600 грн (2грн/день х 4800 годин/рік); 

q =1,5 (робот працює у півтора рази швидше робітника); 

Z = 10 тис. грн. 

Таким чином, період окупності робота: 

. 33,0
)1000060000(5,1960060000

 50000
року

грн
Р =

++−
=  

На підставі вихідних даних, наведених у таблиці 8, визначити окупність 

промислового робота. 

Таблиця 8 – Вихідні дані для визначення періоду окупності робота 
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Показники 
Варіанти задачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальна сума 

інвестицій у робот, 

тис. грн 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Затрати на робочу 

силу, тис. грн 
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 

Річна вартість 

технічного 

обслуговування 

робота, тис. грн 

8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

Коефіцієнт 

прискорення 

виконання 

операцій 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Амортизація 

робота, тис. грн 
11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виконавши завдання, кожен студент повинен зробити висновки. 

1. Проаналізувати доцільність запровадження промислового робота. 

2. Обґрунтувати заходи щодо вдосконалення використання промислових 

роботів. 

Контрольні питання 

1. Специфіка стратегії операційної системи. 

2. Основні етапи оперативно-календарного планування. 

3. Агреговане планування виробництва. «Чисті» та «змішані» стратегії 

планування виробництва. 

4. Види систем оперативного планування. 

5. Управління матеріально-технічним забезпеченням.  

6. Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління 

виробництвом.  

7. Організація диспетчеризації виробництва.  

8. Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами.  

Література: [7, c. 101–124; 26, с. 49–54; 33, с. 296–335; 35, с. 54–59]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема. Управління проектами 

Мета: розглянути сутність проектного підходу до управління 

організацією; визначити методи планування проектів; дослідити техніку 

управління проектами методами оцінювання та розгляду програми (РЕRТ) та 

методом критичного шляху (СРМ). 

Короткі теоретичні відомості 

Проект – це сукупність дій і завдань, що внаслідок їх унікальності й 

неповторності має такі відмітні ознаки: 

–чіткі цілі, що досягаються одночасним виконанням певних технічних, 

економічних та інших вимог; 

–внутрішні та зовнішні взаємозв'язки завдань, робіт, операцій і ресурсів, 

що потребують чіткої координації у процесі реалізації проекту; 

–визначені терміни початку й завершення проекту та обмеженість 

ресурсів; 

–визначений ступінь унікальності проекту та умов його здійснення. 

Життєвий цикл проекту (проектний цикл): це період між моментом появи 

проекту і моментом його закриття. 

У проекті можна виокремити два великі блоки робіт: основна діяльність за 

проектом і його забезпечення. 

Основна діяльність за проектом містить доінвестиційні дослідження; 

планування проекту; розробку технічної, проектної та кошторисної документації; 

проведення торгів і укладення контрактів; матеріалізацію проекту (будівельно-

монтажні роботи); виконання пусконалагоджувальних робіт; здавання проекту; 

його експлуатацію; випуск продукції; ремонт устаткування; розвиток 

виробництва; демонтаж устаткування (закриття проекту). 

Забезпечення проекту передбачає організаційну, правову, фінансову, 

матеріально-технічну, комерційну (маркетингову), кадрову та інформаційну 

діяльність. Цей перелік неповний, тому чітко й однозначно розподілити роботи в 

логічній послідовності та в часі взагалі неможливо. 
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Виокремлюють кілька основних чинників, що визначають кожний 

конкретний проект: масштаб, складність, терміни реалізації, обмеженість 

ресурсів, вимоги до якості. 

За термінами реалізації розрізняють проекти короткострокові (до одного 

року), середньострокові (1–3 роки) і довгострокові (понад 3 роки). 

За масштабами у міжнародній практиці проекти поділяють на. малі (до  

10 млн дол.), середні (10–50 млн дол.), великі (50–100 млн дол.) і грандіозні 

(понад 100 млн дол.). 

За складністю розрізняють такі проекти: 

– прості (монопроекти) – окремі конкретні проекти чітко визначеної 

орієнтації та масштабу; припускають певні спрощення щодо проектування та 

реалізації, формування команди проекту тощо; 

– мультипроекти– комплексні проекти, що складаються з монопроектів; 

– мегапроекти – комплексні проекти розвитку регіонів, секторів економіки; 

складаються з моно - та мультипроектів, об'єднаних однією метою. 

Складові мегапроектів взаємозалежні. Вони мають спільні ресурси і єдиний 

час на виконання. Такі проекти можуть бути міжнародними, державними, 

регіональними, міжгалузевими, галузевими та змішаними. Відмітними ознаками 

мегапроектів є велика вартість і капіталомісткість (як правило, вони потребують 

нетрадиційних форм фінансування, тривалого терміну реалізації (понад 5 років), 

залучення великої кількості учасників, а також впливають на економічне 

середовище регіону чи навіть країни). До мегапроектів належать міжнародні 

проекти, що вирізняються значною організаційною й технічною складністю та 

високою вартістю, а також великою роллю в економіці й політиці країн, для яких 

розробляються. 

За видами розрізняють проекти комерційні та некомерційні залежно від 

мети проекту: одержати прибуток чи соціальний ефект. 

За характером і сферою діяльності виокремлюють такі проекти: 

– промислові – спрямовані на випуск і продаж нових видів продукції (як 

правило, вони пов'язані з будівництвом, удосконаленням технологій, 

розширенням присутності на ринку, модернізацією існуючих виробництв); 

– економічні – спрямовані на приватизацію підприємств, розвиток ринку 
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капіталів, реформування оподаткування та інші макроекономічні перетворення; 

– організаційні – спрямовані на реформування системи управління, 

проведення різноманітних конференцій і семінарів, створення нових організацій; 

– дослідницькі – зосереджені на науково–дослідній діяльності, розробці 

програмних засобів, матеріалів, конструкцій тощо; 

– соціальні – пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, 

охороною здоров'я і довкілля, подоланням наслідків природних і екологічних 

катастроф, соціальних потрясінь. 

 

Завдання до теми 

Завдання7.1–7.4Контроль за ходом виконання проектів 

Завдання7.1 Структура робіт розробки проекту оптичного сканера 

Управління проектами здійснюється за допомогою спеціальних графіків. 

Вони являють собою схеми, що використовуються для координації роботи 

численної армії інженерів, електриків, столярів, конструкторів, технологів, 

водопровідників тощо. Структурою робіт проекту визначається ієрархія 

проектних завдань, підзавдань і проектів робіт. 

У таблиці 9 наведено приклад структури роботи конкретного проекту – 

конструкторська розробка оптичного скануючого пристрою. 

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи 

Зверніть особливу увагу на зручність розподілу операцій за 

нумерованими рівнями. Наприклад, “Проектування телескопічного пристрою” 

позначено номером 1.1.1. Перший елемент рівня 1, перший елемент рівня 2 і 

перший елемент рівня 3. 

Завдання 

1.Підкресліть доцільність виконання кожного елементу структури 

незалежно від інших. 

2.Покажіть доцільність раціоналізації розмірів елементів структури, що 

дозволить ефективно ним управляти. 

3.Зробіть чіткий розподіл повноважень, що пов’язані з виконанням 

кожного елементу проекту. 

4.Простежте за ходом виконання проекту. 
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5.Складіть графік забезпечення проекту необхідними ресурсами. 

Таблиця 9– Структура робіт проекту розробки великого оптичного сканера 

 

1 2 3 4  

 

 

х  

 

 

 

 1. Проектування оптичного моделюючого пристрою  

 

 

х  

 

 1.1. Проектування оптики  

 

 

 

 

x  1.1.1 Проектування телескопічного пристрою 

 

 

 

 

x  1.1.2 Розробка оптичного інтерфейсу телескоп / 

моделюючий пристрій 

  

 

x  1.1.3 Проектування моделюючого пристрою 

трансфокаторної системи 

  

 

x  1.1.4 Розробка специфікацій компонентів оптичного 

моделюючого пристрою 

 

 

х  

 

 1.2 Аналіз ефективності системи 

 

 

 

 

х  1.2.1 Перевірка роботи загальної системи програмного і 

мікропрограмного забезпечення  

 

 

  х 1.2.1.1 Розробка й аналіз логічної блок-схеми 

 

 

 

 

 х 1.2.1.2 Розробка базового алгоритму керування 

 

 

 

 

х  1.2.2 Тестування дії далекого променя 

 

 

 

 

х  1.2.3 Розробка методу внутрішньої та зовнішньої корекції 

системи 

 

 

 

 

х  1.2.4 Реєстрація даних і вироблення вимог до скорочення 

зображення 

 

 

х  

 

 1.3 Інтеграція системи 

 

 

х  

 

 1.4 Аналіз витрат  

 

 

 

 

х  1.4.1 Аналіз структури співвідношення витрати / система 

 

 

 

 

х  1.4.2 Аналіз ефективності співвідношення витрати /система  
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 1.5 Менеджмент 

 

 

 

 

х  1.5.1 Керування конструкторським та інженерним процесом  

 

 

 

 

х  1.5.2 Керування програмою  
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 1.6 Закупівля компонентів  

 

 

 

 

х  1.6.1 Оптика  

 

 

 

 

х  1.6.2 Сигнальні компоненти  

 

 

 

 

х  1.6.3 Детектори  
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Завдання 7.2 Графічне зображення звітів щодо ходу виконання 

проекту: графік Г. Гантта; склад загальних витрат на виконання 

програми; структура вартості й робочого часу; графік відстеження витрат 

і виконання проекту 

Спеціалістами розроблено багато досить зручних стандартних форм для 

контролю ходу робіт. Останнім часом створено багато графічних комп’ютерних 

програм, завдяки яким керівництво компанії, замовники і менеджери проектів 

отримали можливість вибирати різні варіанти зображення процесу контролю за 

ходом проекту. 

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи 

На рис. 16наведено графік Гантта. На графіку зображується час початку і 

закінчення кожної операції проекту і послідовність, у якій усі ці операції 

виконуються. 

Операція        

Ведення переговорів з 

укладання контракту 

       

 

Підписання контракту 

       

 

Довгострокові закупки         

 

 

Розробка технології 

      

   

Складання переліку 

матеріалів 

        

 

Поточні закупки         

 

Складання специфікацій 

матеріалів 

        

 

Виробниче планування        

Запуск виробництва         

                 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 Тижні від початку проекту 

Рис. 16–  Графік Гантта 

 

Необхідно простежити за операціями, що не залежать одна від одної та 

можуть виконуватися одночасно.  
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На рис. 17 наведено графік, що відображає витрати. Вони розподілені в 

часі в наростаючому підсумку, на працю, матеріали, а також накладні витрати. 

 

 

Д
о

л
ар

и
  
  

    

    

 Загальні витрати  

      Накладні витрати 

    

              Матеріали 

     

    

    

 Праця   

    

Час  

Рис. 17– Склад загальних витрат на виконання програми 

 

Необхідно визначити напрямки і розміри витрат у ході виконання проекту. 

На рис. 18 наведено діаграму, що показує, який відсоток усього робочого 

часу проекту витрачається за різними видами діяльності: виробництво, 

фінансування і т.д. 

Відсоток витрат 

робочого часу 

 Відсоток вартості  

 50 Виробництво 40   

          

  15 Фінансування 10     

          

   10 Інженерні 

розробки 

15     

          

  20 Забезпечення 

роботи 

25    

          

    5 Робота 

персоналу 

10     

          

                 

60 40 20     0  0 20 40 60  

Рис. 18– Структура вартості й робочого часу 

 

У верхній частині рис. 19 відображений ступінь виконання трьох проектів. 
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 Проект 1      

   Виконано   

 Проект 2    

      

 Проект 3   

    Заплановано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19– Графік відстежування витрат і виконання проекту. 

 

Необхідно з’ясувати, чому два рази спостерігаються перевитрати. 

Поетапний графік закупок зображено на рис. 20. Він має три відмітки 

закінчення етапів, що визначають конкретні події в процесі реалізації проекту. 

 

Поточні 

закупки 

    

 
 

   

9                                    10  11 

     Тижні від початку проекту 

Етапи: 1. Видача замовлення-наряду.  

          2. Одержання супровідних документів. 

          3. Одержання матеріалів. 

Рис. 20– Поетапний графік виконання проекту 

У відповідні моменти здійснюється перевірка ходу виконання проекту. 

Доцільно визначити, чи не спостерігається запізнення з виконанням будь-якої 

операції. 

1 2 3 

 Заплановано 

 Фактично 

Загальні 

витрати 

на проект 

(грн) 

) 

 

Перевитрати 

Час 
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Завдання7.3 Сітковий графік розробки нової моделі комп’ютера 

Поняття сіткового графіка належить до набору графічних методів, що 

використовуються при плануванні ходу проекту і спостереження за ним. 

Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи 

Менеджер проекту складає таблицю з переліком робіт із вказівкою 

послідовності їх виконання. У таблиці 10 наведено приклад переліку операцій і 

послідовності їх виконання. Сітковий графік зображено на рис. 21.  

Таблиця 10– Визначення операцій і оцінка їх тривалості 

Операції 
Позна-

чення 

Найближча 

попередня 

операція 

Тривалість у 

тижнях 

Конструювання A – 21 

Виготовлення дослідного зразка B A 5 

Підбір обладнання C A 7 

Тестування дослідного зразка D B 2 

Придбання і монтаж обладнання E C,D 5 

Розробка технології F C,D 8 

Складання завершального звіту G E,F 2 

Рис. 21 – Сітковий графік проекту створення нової моделі комп’ютера 

 

Процедуру обчислення показників визначення резерву часу і критичного 

шляху найлегше пояснити на простому сітковому графіку. Він зображений на 

рис. 22. Буквами позначені операції, а цифрами – їхня середня тривалість. 
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Простий сітковий графік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22 – Етапи розрахунку параметрів сіткового графіка 

 

Завдання 7.4 Сітковий графік на основі трьох оцінок довготривалості 

операцій 

При виконанні завдання використовуються попередні дані, але тривалість 

кожної операції встановлюється на основі трьох оцінок. 

Рекомендації до розв’язання 

1.Складіть перелік усіх операцій, які потрібно виконати у ході проекту. 

2.Визначите послідовність виконання цих операцій і побудуйте сітковий 

графік, що відображає цю послідовність. 

3.Для визначення тривалості операцій використовуються три наступні 

оцінки: 

А– оптимістична оцінка тривалості: реальний мінімальний період часу, 

протягом якого може бути виконана операція. Існує дуже невелика імовірність, 

яка зазвичай оцінюється як 1%, що дана операція буде завершена в більш 
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короткий термін; 

m – найбільш імовірна оцінка тривалості: найбільш точне припущення 

періоду часу, необхідного для виконання конкретної операції. Оскільки m є 

найбільш імовірною тривалістю, це значення являє собою також моду  

–розподілу, про який ми більш докладно поговоримо в п. 4; 

b– песимістична оцінка тривалості: максимальний реальний період часу,  

протягом якого операція повинна бути виконана. Існує дуже невелика 

імовірність, яка зазвичай оцінюється як 1%, що виконання даної операції займе 

більше часу. 

4. Обчисліть очікуваний час кожної операції. Він розраховується за 

формулою: 

 . 

Цей розрахунок заснований на статистичній концепції –розподілу, 

відповідно до якого найбільша ймовірна оцінка тривалості операції (m) у 4 рази 

більше, ніж оптимістична (а) чи песимістична (b) оцінки тривалості.  

–розподіл імовірностей відрізняється універсальністю.  

5. Визначте критичний шлях. Критичний шлях визначається так само, як 

в обговореному нами прикладі для однозначної оцінки тривалості операцій, але 

з використанням значень очікуваного часу. 

6. Обчисліть дисперсію (2) тривалості операції. Дисперсія (2) для 

очікуваного часу кожної операції обчислюється за формулою: 

2=
2

6







 − ab
. 

Як видно, дисперсія являє собою квадрат різниці двох крайніх значень 

тривалості часу, розділеної на 6. Таким чином, очевидно, чим більша ця 

різниця, тим більше значення дисперсії. 

7. Визначте імовірність завершення проекту в призначений термін. 

Використання трьох оцінок тривалості операцій дає можливість оцінювати 

ступінь невизначеності терміну завершення проекту. 
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Контрольні питання 

1. Сутність проектного підходу до управління організацією.  

2. Життєвий цикл проекту.  

3. Планування проектів.  

4. Методи сіткового планування: переваги та недоліки.  

5. Етапи процесу формування сіткового графіка розроблення та реалізації 

проекту. 

6. Техніка управління проектами методом оцінювання й розгляду програми 

(РЕRТ) та методом критичного шляху (СРМ). 

7. Календарне планування розроблення та реалізації проекту. 

Література: [12, c. 13–18; 22, с. 29–43]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної 

діяльності 

Мета: розглянути комплексний підхід до питань якості та продуктивності 

продукції; визначити основні показники якості та методи їх оцінювання; 

дослідити фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. 

Короткі теоретичні відомості 

Під якістю продукції найчастіше розуміють сукупність її властивостей, 

які зумовлюють рівень придатності задовольняти певні потреби споживачів. 

Крім того, якість розглядають і як рівень задоволення конкретних потреб. 

Перше визначення пов'язують з технічним аспектом якості, а друге – з 

економічним. 

Якість часто трактують як суб'єктивне поняття. Так, Філіп Кросбі 

визначає його як «відповідність вимогам». У.Демінг вважає, що «управління 

якістю не означає досягнення досконалості. Воно означає отримання такого 

рівня якості, на який розраховує ринок». Дж. М. Джуран визначає якість як 

«відповідність призначенню». А. В. Фегенбаум називає якість «сукупністю 

складних ринкових, технічних, виробничих та експлуатаційних характеристик 

виробу (або послуги), завдяки яким виріб (або послуга) відповідає очікуванням 
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споживача». Дж. X. Харрінгтон визначає якість як «задоволення або 

перевищення вимог споживача за прийнятною для нього ціною». 

При оцінюванні якості продукції використовуються певні підходи, 

взаємозв’язок яких відображено на рис. 23. 

 

 

Рис. 23– Взаємозв’язок основних підходів до оцінювання якості продукції 

 

Якість товару визначає можливий ступінь задоволення потреби. А ступінь 

задоволення потреби визначається не самим фактом наявності конкретної 

властивості, а його конкретними характеристиками. При цьому кожна 

характеристика властивості визначає ступінь задоволення відповідної потреби. 

Стосовно кожного виду продукції обирається відповідна номенклатура 

показників, яка найповніше і найточніше відображає її якість. 

Для сучасних товарів машинобудування виділяють основні види 

показників якості (табл. 11), при цьому усередині кожного виду показників 

приводять групи показників, що характеризують ті чи інші властивості виробів. 

Підходи до оцінювання якості продукції 

Економічний підхід до 

оцінювання якості 

Підходи до оцінюванняякості з 

позиції товарознавця 

Технічне оцінювання якості 

Спирається на підхід з позиції 

товарознавства і технічну оцінювання 

якості, долаючивідому обмеженість 

кожного з підходів окремо 

Додає характеристику корисності продукції та 

заповнює недолік технічного підходу 

Визначає технічні характеристики продукції 
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Таблиця 11–Показники якості продукції машинобудування 

Вид 

показників 
Група показників Приклади показників Властивості продукції 

Показники 

призначення 

1.1. Конструктивні 

Продуктивність 

Корисний ефект від 

використання виробу за 

призначенням 

Потужність 

Швидкість 

1.2. Експлуатаційні 
Дальність польоту літака 

Пробіг автомобіля, тис.км 

Показники 

надійності та 

довговічності 

2.1. Безпека 

Імовірність безвідмовної 

роботи 

Властивості надійності 

та довговічності виробу 

в конкретних умовах 

використання за 

призначенням 

Напрацювання на відмову 

2.2. Здатність до 

ремонту 

Інтенсивність відмов 

Середній час відновлення 

2.3. Збереженість 

Середня трудомісткість 

технічного 

обслуговування 

Термін збереженості 

2.4. Довговічність 
Ресурс 

Термін служби 

Показники 

технологіч-

ності 

3.1. Конструктивні 
Маса виробу 

Ефективність 

конструктивно-

технологічних рішень 

для забезпечення 

високої продуктивності 

праці 

Коефіцієнт уніфікації 

3.2. Виробничі 

Трудомісткість виробу 

Технологічна собівартість 

виробу 

3.3. Експлуатаційні 
Трудомісткість підготовки 

виробу до роботи 

Ергономічні 

показники 

4.1.Гігієнічні 

Рівень забруднення 

Поведінка продукції в 

умовах функціонування 

системи „людина–

продукція–середовище” 

Рівень випромінювання 

Рівень шуму 

4.2.Антропологічні 

Відповідність конструкції 

виробу розмірам тіла 

людини 

4.3.Фізіологічні 

Відповідність конструкції 

(форми, яскравості, 

контрасту об’єкту 

спостереження) зоровим 

психофізіологічним 

можливостям людини 

Естетичні 

показники 

5.1.Виразність 
Показники зовнішнього 

вигляду 
Естетичні властивості 

виробу 
5.2.Гармонійність Сучасність форми 

Патентно-

правові 

показники 

6.1.Патентний 

захист 
Кількість нових 

винаходів, які реалізовано 

у цьому виробі 

Ступінь виробу за його 

патентними 

характеристиками 
6.2. Патентна 

частота 

Економічні 

показники 

7.1.Рівень сумарних 

витрат 

Витрати на виробництво 

виробу та витрати у 

процесі споживання 

Рівень витрат, 

економічна ефективність 
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Слід зазначити, що на сьогодні не існує універсальних методів, які 

дозволяють об’єктивно оцінити якість продукції на всіх етапах її життєвого циклу.  

Види витрат на якість: 

1. Внутрішні –затрати і втрати через помилки в проектуванні, що 

викликають необхідність внести зміни в конструкцію чи технологію і зупинити 

виробництво; через погану співпрацю з постачальниками; від браку, як 

поправного, так і непоправного; через помилки в управлінні ресурсами. 

2. Зовнішні –штрафи, недоутримки, відшкодовані споживачам; затрати і 

втрати через повернення продукції підприємству; додаткові транспортні 

витрати через некомплектні поставки; затрати на гарантійне обслуговування 

продукції; відшкодування збитку споживачам; втрати від зменшення кількості 

споживачів та обсягів збуту через зниження якості продукції, які дістають 

прояв у падінні загального і чистого прибутку від її реалізації. 

3. Затрати на контроль якості – суми на всі види контролю. 

4. Затрати на профілактику –пов'язані з навчанням персоналу, планово-

запобіжним технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування, з вибором 

постачальників, розробкою процедур та робочих інструкцій, проведенням 

аудиту. 

Якщо об'єднати показники перших двох груп, можна оперувати сумою 

затрат і втрат від невідповідностей (низької якості – ЗНЯ). Сума показників у 

третій і четвертій групах утворює затрати на забезпечення якості (ЗЗЯ). Сума 

величин по всіх чотирьох групах дає загальні затрати й втрати, пов'язані з 

функціонуванням системи менеджменту якості (ЗСЯ). У процесі впровадження 

цієї системи спостерігається зростання затрат на забезпечення якості (ЗЗЯ), в 

основному за рахунок збільшення коштів на запобігання дефектам, а затрати на 

контроль, як правило, навіть зменшуються. Після впровадження системи 

спочатку може тимчасово спостерігатися також зростання затрат на контроль та 

оцінку якості, а потім вони зменшуються. 

Зростання затрат на забезпечення якості супроводжується різким 

зниженням затрат і втрат від невідповідності (рис.24). 
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Рис. 24– Тенденція зміни затрат і втрат, пов’язаних з функціонуванням 

системи менеджменту якості 

 

Завдання до теми 

Завдання 8.1 Економічні питання управління якістю продукції (на 

прикладі роботи машинобудівного комплексу Кременчуцького 

промислового району) 

Визначаючи економічну ефективність (доцільність) підвищені якості до 

рівня якості нового виробу, треба вибрати базовий виріб для порівняння. Цей 

базовий виріб має відповідати новому за ознаками (виберіть правильну 

відповідь) (рис. 25): 

 Однакові (або подібні) принципи дії, конструкція, технологія. 

 Однакові за складом техніко-економічні характеристики. 

 Однакове функціональне призначення і галузь застосування. 

Рис. 25 Ознаки якості нового виробу 

Економічну ефективність (доцільність) підвищення якості продукції (рис. 26) 

зумовлює економія суспільної праці, під якою розуміють: 

1.Праця абстрактна і конкретна  

2. Праця жива й уречевлена  

3. Праця необхідна і додана  

 

 

 

Рис. 26– Економія суспільної праці 

 

Виберіть правильну відповідь, поясніть її. 
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Що є умовою (з математичного погляду) економічної ефективності 

підвищення якості продукції? Поясніть відповідь. 

Чи є адекватним визначення економічного ефекту в споживача (Ес) при 

підвищенні якості продукції за формулами:  

Еп=Ес = Вс.б – Вс.н і Ес = 
=

м

і

іЕс
1

. Поясніть відповідь. 

Чому значення економічного ефекту при виробництві нового виробу Ев>0 

свідчить, що новий виріб дешевший (і навпаки), а значення економічного 

ефекту при споживанні нового виробу Ес>0 – що він кращий (і навпаки)? 

Поясніть усі відповіді. При визначенні економічної ефективності (доцільності) 

підвищення якості нового виробу виникла така ситуація (див. табл. 11): 

характеристик, які в нового виробу «кращі» порівняно з базовим – 3, які 

«гірші»– 6. Чи може менеджер прийняти рішення не впроваджувати новий 

виріб у виробництво, оскільки «гірших»(6) більше, ніж «кращих»(3)? Які мають 

бути його дії у такому разі? 

Таблиця 12 – Порівняння техніко-економічних характеристик виробів 

базової і нової якості (телевізор) 

№ 

пор. 

Техніко-економічна 

характеристика (величина) 

Одиниця 

виміру 

Числове 

значення 

(базове) 

Числове 

значення 

(нове) 

Якісна 

оцінка 

1 Ціна продажу грн. 300 400 “гірше” 

2 Розмір по діагоналі см. 52 56 “краще” 

3 Роздільна здатність  

(якість зображення) 

лін/см. 5х106 5х107 “краще” 

4 Вихідна потужність 

динаміків (якість звучання) 

Вт 3 4 “краще” 

5 Надійність 

(напрацювання на відмову) 

рік 400 300 “гірше” 

6 Споживана потужність Вт 80 100 “гірше” 

7 Гарантійний термін міс 12 18 “краще” 

8 Габарити дм3 110 80 “краще” 

9 Маса кг 5 6 “гірше” 

Всього : “гірше” – 4 ; “краще” – 5 
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Наведіть приклади управління якістю продукції ПАТ “Кременчуцький 

колісний завод”, ПАТ “Кредмаш”, ПАТ “Крюківський вагонзавод” тощо. 

Зробіть висновки на прикладі машинобудівного комплексу Кременчуцького 

промислового району. 

 

Завдання 8.2 Обчислення показників продуктивності у сферах 

виробництва і обслуговування операційної системи 

Продуктивність – найбільш загальний критерій ефективності 

використання підприємством своїх ресурсів. 

З табл. 13 видно, що продуктивність можна відобразити у вигляді  

окремих, багатофакторних показників і показників загального користування. 

Таблиця 13 – Приклади розрахунку показників продуктивності 

 

Окремі 

показники 

праціВитрати

Вихід

..
, або 

капіталуВитрати

Вихід

..
, або 

матеріалівВитрати

Вихід

..
, або  

енергіїВитрати

Вихід

..
 

Багатофакторні 

показники енергіїВитратикапіталуВитратипраціВитрати

Вихід

...... ++
, або 

матеріалівВитратикапіталуВитратипраціВитрати

Вихід

..... ++
 

Загальний 

показник  Вхід

Вихід
 або 

ресурсиівикористанВсі

послугиітовариВиробничі

..

....
 

 

Числовий приклад визначення продуктивності наведено в табл. 14. Дані, 

що зображені в цій таблиці, відображають кількісні показники “входу” і 

“виходу”, пов’язані з виробництвом конкретної продукції. 

Приклади найбільш типових окремих показників продуктивності 

зображено в табл. 15. Ці показники забезпечують менеджерів інформацією, яка 

зображена в доступних і звичних для них одиницях. Завдяки такому підходу 

менеджерам легше порівнювати показники з фактичними результатами роботи 

компанії. 
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Таблиця 14 – Числовий приклад визначення продуктивності 

“Вхід” і “вихід”  виробництва 
Сума 

(грн) 
Продуктивність 

“Вихід” 

1.Готова продукція 
10 000 

Загальний показник: 

89,0
15193

13500

.

.
==

вхідСумарний

вихідСумарний
 

2.Незавершене виробництво 2 500 

Багатофакторні показники: 

28,4
3153

13500.
==

+ МатеріалиТруд

вихідСумарний
 

3.Дивіденти 1 000 17,3
3153

10000.
==

+ МатеріалиТруд

прдукціяГотова
 

4.Облігації  

Окремі показники: 

25
540

13500

.

.
==

енергіїВитрати

вихідСумарний
 

5.Інші доходи  52,18
540

10000

.

.
==

енергіїВитрати

продукціяГотова
 

УСЬОГО 13 500  

“Вхід”   

1.Праця 3000  

2.Матеріали 153  

3.Капітал (Фінансові ресурси) 10 000  

4.Енергія 540  

5.Інші витрати 1 500  

УСЬОГО 15 193  

Таблиця 15 – Окремі показники продуктивності 

Сфера діяльності Показник продуктивності 

Ресторан Кількість відвідувачів (поданих блюд) за один робочий 

час 

Підприємство 

роздрібної торгівлі 

Обсяг продажів на один квадратний метр площі 

Птахоферма Кілограм пташиного м’яса на кілограм корму 

Електростанція Кількість кіловат-годин електроенергії на тонну вугілля 

Паперова фабрика Кількість тонн паперу на кубометр лісоматеріалу 

Методика виконання задачі з рішенням 

Компанія з виробництва меблів надала відомості (в тис. грн) про свою 

діяльність за два роки у наступній таблиці: 
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Таблиця 16 – Відомості про діяльність фірми 

Вихід Загальна вартість продажів 

виробленої продукції 

22 35 

Вхід Праця 10 15 

Сировина і запаси 8 12 

Амортизація основного 

обладнання 

0,7 1,2 

Інші 2,2 4,8 

Порівняйте показники ефективності використання трудових ресурсів, 

сировини і запасів, а також продуктивність цієї фірми за 2019 і 2020 роки. 

Таблиця 17 – Показники ефективності використання трудових ресурсів 

Окремі показники продуктивності з: 2019 2020 

– праці 2,20 2,33 

– сировини і запасів 2,75 2,80 

Загальний показник продуктивності 1,05 1,04 

Питання для обговорення 

1. Чи можлива така ситуація, коли фабрика випускає високоякісну продукції, її 

виробництво характеризується надійністю і гнучкістю, а споживачі все ж 

таки висловлюють невдоволення? 

2. Які типові показники продуктивності відбивають якість продукції, терміни 

виконання замовлення і гнучкість? 

3. Якими критеріями повинен керуватися управлінський персонал при виборі 

конкретного показника продуктивності? 

Контрольні питання 

1. Сутність понять «конкурентоспроможність», «якість», «продуктивність». 

2. Види та методи контролю якості продукції. 

3. Сучасна концепція управління якістю. 

4. Продуктивність операційної діяльності.  

5. Показники результативності функціонування операційних систем. 

6. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності організації. 

Література: [2, c. 103–187; 10, с. 223–252; 13, с. 51–95; 22, с. 24–73]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьохскладових і оцінюються в           5 

балів за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бал; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

виконання та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни«Менеджмент і 

адміністрування» («Операційний менеджмент»), дорівнює 60. Із них: 

– 5 балів – за якісно виконане та захищене практичнее 

завдання(8практичнихробіт х 5бали), тобто максимально 40балів; 

– 20 балів – за опитуванняпід час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни«Менеджмент і адміністрування» («Операційний менеджмент»)– 

іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 

балів. Остаточна рейтингова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як 

середня з балів поточного контролю з модулів«Менеджмент і адміністрування» 

(«Операційний менеджмент») і підсумкового контролю. Оскільки рейтингове 

оцінювання не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється 

перерахунок рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою 

схемою (табл. 18). 

Таблиця18 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А           відмінно 

Добре 82–89 В          дуже добре 

74–81 С            добре 

Задовільно 64–73 D         задовільно 

60–63 Е         достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 

FX незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 
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