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Текст лекції
1. Мінімізація витрат виробництва на виконання річного замовлення.
При вирішенні проблеми мінімізації витрат фірми на конкретний обсяг
випуску, формально представлений певною кількісною ізоквантой, необхідно
мати у своєму розпорядженні обґрунтованої кількісною оцінкою ступеня
заміщення виробничих факторів.
Ступінь заміщення одного виробничого фактора іншим при збереженні
постійного обсягу виробництва продукції в економічній теорії вимірюється
спеціальним
коефіцієнтом
граничною
нормою
технологічного
заміщення MRTS.
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Для розглянутих факторів виробництва - праці і капіталу гранична норма
технологічного заміщення являє собою величину, на яку може бути скорочений
обсяг капіталу за рахунок використання однієї додаткової одиниці праці при
фіксованому обсязі випуску продукції:

Логістичний підхід до проектування власного виробництва вузлів і частин,
з одного боку, ґрунтується на тривалості робочих операцій, складових часу
проходження виробу, з іншого, – на вартісних оцінках обумовлених при цьому
витрат на виробництво. Ці обставини і характеризують можливість застосування
тієї чи іншої взаємозамінної технології виготовлення. Вибір технологій є
актуальним як в довготерміновому, так і в середньотерміновому плануванні та
ґрунтується на економічному порівнянні.
Цим даються відповіді на такі запитання:
• який вплив мають постійні і змінні витрати на виконання замовлення;
• за якої величини замовлення, яка технологія має менші витрати тощо.
Із логістичного погляду доцільно розглядати прогресивніші технології, які
вимагають значних капітальних витрат, але забезпечують низькі питомі змінні
витрати, та прості (примітивні) технології, які не вимагають істотних
капіталовкладень, однак характеризуються високими питомими змінними
витратами. Класичним підходом спадного ранжування можна вважати метод
побудови ряду за ознакою трудомісткості (місткості ручної праці): автоматична,
автоматизована, повністю механізована, частково механізована, ручна
технології. Іншою ознакою може бути продуктивність технології, а відтак
тривалість окремих операцій.
2. Принципи проектування власного виробництва вузлів і частин.
Управління проектами – це застосування знань, навичок, інструментів і
методів до операцій проекту для задоволення потреб, які висуваються до
проекту. Управління проектом виконується за допомогою процесів з
використанням спеціальних знань, навичок, інструментів та методів по
управлінню проектами, які отримують входи і створюють виходи процесів, тобто
управління проектом здійснюється за процесним підходом.
Успіх прийнятого в сучасному світі процесного підходу до побудови
бізнесу і управління ним обумовлений перш за все тим, що дозволяє організації
врахувати такий важливий аспект підприємницької діяльності, як орієнтація на
кінцевий продукт, тобто надання клієнтові якісного продукту в стислі терміни і
з мінімальними витратами. Крім того, сама модель системи, за одиницю
управління якої береться процес, характеризується динамічною поведінкою і
більш гнучким реагуванням на зовнішні і внутрішні зміни.
Процес – це сукупність взаємопов’язаних ресурсів і дій, яка має чітко
визначені входи і виходи і створює в результаті цінність (додану вартість).
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Перевага процесного підходу полягає також в безперервності управління,
яке він забезпечує на стиках окремих підпроцесів з урахуванням їх взаємодії.
Згідно з ідеями процесного підходу проект є унікальним процесом, що є
сукупністю взаємозв’язаних скоординованих підпроцесів.
Управління проектом як процесом передбачає досягнення цілі згідно з
визначеними вимогами з врахуванням обмежень за термінами, вартістю і
показникам якості.
Власник процесу – учасник проекту, відповідальний за хід та результат
всього процесу в цілому.
Роль власника процесу полягає не в тому, щоб управляти повсякденною рутиною
кожної із складових частин процесу, а в тому, щоб управляти створенням
додаткової вартості для споживача процесу.
З погляду процесного підходу виділяють дві групи пов’язаних з проектом
процесів:
1) процеси управління проектом;
2) процеси життєвого циклу проекту.
Процеси можуть бути розбиті на п’ять основних груп, що реалізують різні
функції управління проектом:
1) процеси ініціації – ухвалення рішення про початок виконання проекту;
2) процеси планування – визначення цілей і критеріїв успіху проекту і
розробка робочих схем їхнього досягнення;
3) процеси виконання – координація людей та інших ресурсів для
виконання плану;
4) процеси моніторингу і управління – визначення відповідності плану і
виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та прийняття рішень
про необхідність застосування коригувальних впливів, визначення необхідних
коригувальних впливів, їхнє узгодження, затвердження і застосування;
5) процеси завершення – формалізація виконання проекту і підведення його
до впорядкованого фіналу.
Взаємозв’язки між групами процесів – логічні. Багато процесів
виконуються паралельно, у тому числі і процеси з різних груп. Основні процеси
в проекті не відбуваються послідовно, а накладаються один на одного, причому
їх активність також є змінною.
Процеси проекту виконуються учасниками проекту під керівництвом
власника процесу і накладаються та взаємодіють між собою.
Наприклад, цілі проекту не можуть бути визначені при відсутності
розуміння того, як створити продукт.
Для майбутнього успіху проекту та його результативності згідно з
процесним підходом слід проаналізувати:
– чи ефективно проект структурований;
– чи оптимально спроектовані ланцюжки організаційно-технологічної
взаємодії підпроцесів всередині структури;
– як організована взаємодія структур.
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3. Логістичні рішення щодо збільшення або консервації виробництва.
Концепція процесу планування на основі постійного аналізу зовнішнього
середовища (стану ринків, конкуренції, виникнення нових товарів і технологій
тощо) направлена на підвищення ролі виробництва відповідно до циклу
створення продукту (послуг). Основою формування виробничого плану є
"портфель" замовлень на продукт (послугу).
Формування портфелю замовлень поєднує аналіз наявних замовлень,
прогнози щодо завершення робіт за новими видами продукції та сегментами
ринку, визначення річного обігу замовлень у "портфелі".
Величина замовлень може формуватися за двома напрямами:
- шляхом попереднього опрацювання замовлень;
- на основі прогнозу збуту продукції та послуг потенційним споживачам.
Аналіз замовлень складається з:
- оцінювання наявних пропозицій: характер діяльності замовника,
номенклатура виробів і послуг, їх якісне та кількісне визначення, фінансові
умови, термін поставки тощо;
- визначення ринкового профілю конкурентів, їх сильних та слабких
сторін, виходячи з маркетингового аналізу та номенклатури продукції за
визначеною програмою випуску у середньостроковому періоді;
- аналізу стану ринку у середньостроковому періоді з урахуванням
асортименту та обсягу продаж; сегментації ринку та прогнозів розвитку попиту;
- обґрунтовування мети та ринкової стратегій роботи на ринку відповідно
до загальної мети та стратегій виробництва.
Вихідні параметри "портфеля" замовлень дозволяють визначити вид
продукції (послуг), яку пропонується доставити замовнику, кількість, яку
необхідно виготовити, терміни виготовлення. Ці параметри складають основу
формування планів і бюджетів за стадіями виробничого циклу
Основні напрями виробничого плану містять формування структур і
процесів, системи закупівель, системи якості.
Планування структур і процесів поєднує плани щодо необхідної
потужності, виробничих процесів та інформаційних технологій, а також
організаційний план.
Виробничий план враховує два напрями: на замовлення клієнтів і за
незалежними розробками для потенційних клієнтів.
На підставі укладених замовлень, а також майбутніх замовлень в
середньостроковому періоді за результатами формування структурних процесів
визначаються: прямі витрати виробництва; потреба у працюючих; кількість
виробничого часу за кожним замовленням; терміни, що припускаються;
потенціал кожної виробничої ланки.
Це дозволяє розробити попередній план завантаження для кожної категорії
персоналу та кожної виробничої ланки, визначити річний показник
інтенсивності виробництва (завантаження), а також передбачити кількість

8
персоналу (попит на персонал, скорочення/збільшення штату, наймання
тимчасового персоналу тощо) і ухвалити рішення щодо виробничої структури.

