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Текст лекції
9.1. Основні принципи і завдання управління
На підприємстві недостатньо розподілити обов'язки, організувати
виробничий
процес.
Виробничим
процесом
необхідно

також управляти. Управління - свідоме вплив людини на різні об'єкти і
протікають процеси з метою отримання бажаних результатів [19, С. 20]. Це
визначення Б.А. Райзберга ( "Курс управління економікою") є, на наш
погляд, найбільш точним з усіх наявних загальних характеристик цього
поняття. Зупинимося на головних ознаках управління:
1. При управлінні ставляться певні, усвідомлені цілі, яких в
процесі управлінської діяльності намагаються досягти (виробництво
продукції, зниження витрат, придбання обладнання, продаж продукції та ін.).
2. Управляти можливо як об'єктами, так і процесами (управління
соціальними процесами, управління шахтою).
3. Можливо управління об'єктами природи, суспільства
(управління земельними ресурсами, виробничим персоналом та ін.).
4. При управлінні не тільки ставляться цілі, але і вживаються
заходи для досягнення мети.
5. Управління передбачає наявність більш високого ефекту щодо
енергетичних витрат на управлінську функцію. Наприклад, керування
автомобілем означає, що витрати енергії на цю функцію набагато менше
результату - руху автомобіля по магістралі.
Існують більш докладні визначення категорії "Управління", що
розкривають його зміст. На думку французького керуючого А.
Файоля, управляти - значить передбачати, організовувати, розпоряджатися,
координувати і контролювати. Широко поширена характеристика управління
М. Мескон: управління - це планування, організація, мотивація і контроль,
необхідні для досягнення сформульованих цілей. В даний час ці елементи
управління розглядаються як його функції. Причому функції управління
фахівцями з менеджменту постійно розширюються. Зупинимося детальніше
на званих в даний час функції стосовно підприємству. Це організація,
нормування, планування, координація, мотивація, контроль, регулювання.
1. Організація , як було сказано раніше, - це забезпечення
підприємства факторами виробництва і виконання за їх допомогою
поставлених завдань.
2. Нормування - розробка науково обґрунтованих розрахункових
виробничих величин, які закладаються в завдання виконавцям. Це можуть
бути норми часу, норми витрат матеріалів, режими роботи обладнання тощо.
3. Планування - формулювання чітких завдань підрозділам і
підприємству в цілому на майбутній період. Планування супроводжується
прогнозуванням (передбаченням тенденцій розвитку в майбутньому) і
програмуванням (програми виконання планових завдань).
4. Координація - це забезпечення узгодженої, злагодженої роботи
окремих ланок і ділянок в просторі і в часі. Координація, як було розглянуто
раніше, є метою організації виробництва.

5. Мотивація - забезпечення зацікавленості виконавців у
виконанні завдань своєчасно, з високою якістю, в потрібній кількості.
Мотивація може бути як матеріальна (оплата праці), так і моральна (звання,
нагороди).
6. Контроль - система заходів, за рахунок яких перевіряється
ступінь виконання завдань. Контроль може бути поточним (проміжним) і
остаточним (на завершенні робіт). Поточний контроль необхідний не тільки
для того, щоб підстьобнути працівників до виконання завдання. Він дозволяє
коригувати управлінські рішення, особливо в умовах зміни ситуації.
7. Регулювання - вжиття заходів, що дозволяють виконати
поставлені завдання при зміні параметрів зовнішнього і внутрішнього
середовища. Це може бути зростання цін на ресурси, відмова покупців від
виконання контрактів, зміна постачальників та ін. При цьому доводиться
застосовувати комплекс заходів, що дозволяють подолати проблеми.
Управління підприємством - складна система відносин, які
складаються між суб'єктами і об'єктами управління. Виділяються рівні
управління (підприємства в цілому, цехів, ланок і ін.). Конкретні об'єкти
управління також дозволяють виділити окремі управлінські напрямки. Це
може бути управління персоналом, управління інвестиціями, управління
доходами, управління основними і оборотними фондами та ін. Залежно від
завдань, стратегічних і тактичних цілей в діяльності можуть виділятися різні
підходи в управлінні підприємством. Розглянемо найбільш поширені:
1. відтворювальний підхід. Головними завданнями управління
при цьому підході є збереження використовуваних ресурсів, основних і
оборотних фондів.
2. Маркетинговий
підхід. Найважливішим
завданням
керівництво підприємства вважає реалізацію продукції, виробництво товарів
і послуг, які найактивніше продаються на ринку.
3. Нормативний підхід. Завданням управління є виконання
завдань і норм по продуктивності праці, собівартості продукції та ін.
4. Функціональний підхід. Підприємство прагне виконати задані
функції: виробничі, інноваційні, соціальні. При такому підході підприємство
є акуратним платником податків, піклується про свій імідж, не допускає
відхилень від стандартів виробництва та ін.
5. Кількісний підхід. Підприємство прагне збільшити свої
виробничі показники, свій потенціал. Воно вважає успішним нарощування
обсягів виробництва, розширення номенклатури.
6. Ефективний підхід. Підприємство особливо стежить за
якісними показниками (зниження витрат, зростання рентабельності,
підвищення ефективності використання обладнання та ін.).
7. Стратегічний підхід. Керівництво підприємства хвилюють
питання збереження підприємства в майбутньому, його подальшого
розвитку.

Будь-яке підприємство використовує відразу кілька підходів до
управління, ставить перед собою кількісні і якісні завдання. Проте на різних
підприємствах можуть переважати ті чи інші підходи до управління.
Виділяється також стиль управління. Стиль управління залежить від
керівників підприємства і підрозділів. Назвемо деякі з них. Стиль управління
умовно
ділять
на жорсткий
(авторитарний ), демократичний,
ситуаційний. При ситуаційному управлінні головна увага приділяється
поточним проблемам, велика частина часу йде на вирішення поточних
завдань (аварії, поставки, затримки в продажах і т. Д.). При авторитарному
управлінні багато уваги приділяється наказам, контролю за виконанням,
покаранням за невиконання. При цьому від виконавців вимагається чітке
виконання своїх функцій, що пов'язує ініціативу працівників. При
демократичному стилі управління надаються певні права членам колективу,
заохочується ініціатива. У той же час, при демократичному управлінні
можливо зневажливе ставлення до наказів керівництва, що може привести до
зриву завдання.
Отже, підіб'ємо підсумки. Управління - багатокомпонентне поняття, що
розкриває особливості реалізації поставлених завдань на підприємстві. У
управління підприємством багато функції, воно здійснюється на
різних рівнях, забезпечує виконання різних завдань. В даному
навчальному посібнику розглядається управління об'єктами підприємства.
Вказані основні цілі та способи управління основними і оборотними
фондами. В подальшому буде розглянуто управління кадрами, доходами,
податками, виручкою, інвестиціями, витратами. З огляду на те, що
управління як найважливішого елемента включає планування, заключні
глави видання присвячені бізнес-планування та бюджетування.
9.2 Принципи організації виробничого процесу
Організація виробничого процесу незалежно від галузі виробничої
діяльні має відповідати певним вимогам і базуватися на визначених
принципах.
ринкових умовах господарювання найбільш поширеними принципами
виробничого процесу є такі: принцип спеціалізації, пропорційності,
паралельні, прямоточності, безперервності, ритмічності, автоматичності,
гнучкості, геостатичності.
Принцип спеціалізації. Спеціалізація всередині підприємства базується
на закріпленні за кожним цехом, виробничою дільницею, робочим місцем
технологічно ідентичних (однорідних) груп робіт або строго визначеної
номенклатури виробів. Відповідно цехи, дільниці, лінії і робочі місця
забезпечуються засобами праці й кадрами, пристосуваннями з виготовлення
конкретної продукції.
Принцип пропорційності. Принцип пропорційності в організації
виробничих процесів є передумовою вирівнювання продуктивності праці

виробничих підрозділів за одиницю часу: основних, допоміжних цехів і
обслуговуючих
підрозділів
підприємства.
Дотримання
принципу
пропорційності сприяє уникненню проблем і диспропорцій в виробничому
процесі. Динаміка виробничого процесу потребує постійного спостереження
і підтримання пропорційності роботи окремих виробничих ланок.
Принцип паралельності означає паралельне (одночасне) виконання
окремих етапів виробничого процесу виготовлення деталей, виробів.
Паралельність Досягається розширенням фронту робіт за операціями і
переділом технічного процесу, концентрацією технологічних операцій,
поєднанням виконання основних і допоміжних операцій. Паралельними
можуть бути й окремі технологічні лінії зі спільними іншими виробничими
підрозділами (наприклад, заготівельними).
Принцип прямоточності потребує щоб кожен виріб проходив
найкоротший шлях від початку виробничого процесу до випуску готової
продукції. За цим принципом складські приміщення сировини, виробничі
цехи, робочі місця й цехах, контрольні пункти і склади готової продукції
розміщуються послідовно відповідно до виконання технологічних операцій з
виготовлення виробів. Цей принцип сприяє скороченню транспортних
витрат.
Принцип
безперервності означає
необхідність
максимального
скорочення, а якщо можливо - повної ліквідації перерви в виробничому
процесі. Мають на увазі календарні перерви, перерви між змінами,
операціями та інші. Безперервність сприяє скороченню часу на виготовлення
продукції, зменшенню простоїв обладнання і робітників. Найбільш
ефективною формою організації безперервного виробничого процесу з цього
погляду є автоматизоване безперервно-поточне виробництво.
Принцип ритмічності базується на здійсненні в різні відрізки часу
наперед визначеного єдиного планового графіка руху виробничого процесу і
виконанні обсягів робіт основними і допоміжними цехами, дільницями, на
лініях і робочих місцях. Особливо важливо, щоб цей принцип дотримувався
не тільки в основному виробничому процесі, але й допоміжних, і
обслуговуючих виробництво підрозділах та в усіх органах управління.
Принцип автоматичності - це застосування в виробничих процесах
економіко-математичних методів і систем управління, які вивільняють
працівників частково або повністю від безпосередньої участі їх в управлінні
виробничими процесами. В автоматичних системах управління об'єкт
управління, апаратура вимірювання і керування об'єднані в одну систему, в
якій обробка інформації, формування команд і прийняття рішення
здійснюються автоматично, після чого автоматично подається команда на
об'єкт управління без участі працівника (людини).
Принцип гнучкості полягає у створенні умов для поєднання більшості
наведених вище принципів організації виробничих процесів в єдину гнучку
систему всього виробничого циклу. Принцип гнучкості створює можливість
комплексного підходу до організації і спеціалізації виробничих процесів,

можливості суміщення професій і трудових функцій основних технологічних
процесів, допоміжних і обслуговуючих.
Головним фактором принципу гнучкості має бути створена можливість
швидкої переорієнтації виробництва на випуск нових видів продукції, які
користуються підвищеним попитом у споживача.
9.3. Типи організації виробничого процесу на підприємстві та їх
характеристика
Тип виробництва - це класифікаційна категорія виробництва, яка
залежить від рівня спеціалізації, обсягу випуску продукції, стабільності,
номенклатури виробів в умовах ринкової економіки тощо. У нинішніх
умовах господарювання розрізняють такі типи виробництва: одиничне,
серійне, масове і змішане.
Одиничний тип виробництва характеризується широкою непостійною
номенклатурою продукції, невеликим обсягом випуску однакових виробів,
які з часом не повторюються. Це обмежує можливість використання
стандартних конструкторсько-технологічних рішень. Відмітною рисою
одиничного типу виробництва є: переважна більшість технологічно
спеціалізованих цехів, дільниць, робочих місць і відсутність постійно
закріплених за ними певних виробів; використання універсального
обладнання і розміщення його за однотипними групами; велика частка
висококваліфікованих працівників, що зайняті в виробничому процесі;
достатньо велика частка виконуваних вручну операцій і тривалість
виробничого циклу; децентралізація оперативно-виробничого планування й
управління виробництвом; достатньо висока частка відходів виробництва.
Продукцією одиничного типу виробництва є: унікальні верстати,
турбіни, прокатні стани, потужні електричні машини, а також більшість
будівельних об'єктів, крім стандартного домобудування.
Серійний тип виробництва. Він має обмежену номенклатуру продукції,
яка випускається серіями і періодично повторюється певними партіями
(серіями). Під серією розуміють випуск ряду конструктивно однакових
виробів, що запускаються в виробництво партіями, одночасно або
послідовно, без перерви протягом певного періоду часу (протягом року або
кількох років). Основні особливості організації серійного виробництва:
відносна постійність певної номенклатури виробництва, що виготовляється
досить великими партіями; закріплення за робочими місцями спеціалізації з
виконання декількох закріплених стабільних операцій; періодичність
виготовлення виробів серіями, обробка деталей партіями; цехи, дільниці,
робочі місця, оснащені спеціалізованим обладнанням для відповідних
технологічних процесів; наявність незначного обсягу робіт і операцій,
виконуваних вручну; велика частка робітників середньої кваліфікації і
незначна тривалість виробничого циклу; можлива централізація оперативновиробничого планування і управління виробництвом; автоматизація

контролю за якістю продукції, що випускається; можливість конструктивно
уніфікувати деталі й вироби; типізація технологічних процесів і оснащення
виробничих процесів.
Залежно від кількості одночасно виготовлюваних виробів у серії їх
поділяють на дрібносерійні, середньосерійні і великосерійні виробництва.
Масовий тип виробництва характеризується безперервністю і відносно
тривалим періодом виготовлення однорідної продукції обмеженої
номенклатури в великих обсягах, вузькою спеціалізацією робочих місць,
зорієнтованих на виконання однієї-двох постійно повторюваних операцій.
Масове виробництво створює сприятливі умови для поглиблення
спеціалізації, швидкого зростання продуктивності праці, високого
завантаження обладнання без його переналагодження, встановлення чіткого
ритму роботи. До підприємств з масовим випуском продукції можна
зарахувати: годинникові заводи, швейні та трикотажні фабрики,
підприємства побутової техніки та ін. Масове виробництво є вищою формою
спеціалізації виробництва, яка дає змогу зосередите підприємстві випуск
одного або кількох типових однойменних виробів.
Для організації масового виробництва характерні такі особливості:
великий обсяг випуску виробів строго встановленої номенклатури;
розташування робочих місць відповідно до послідовності виконуваних
операцій; велика частка спеціального і спеціалізованого обладнання та
технологічного оснащення; високий процент комплексно-механізованих і
автоматизованих технологічну процесів; велика частка робітників невисокої
кваліфікації, які виконують закріплену за ними відповідну операцію; високий
рівень стандартизації та уніфікації деталей, вузлів і агрегатів; мінімальна
тривалість виробничого циклу порівняно з серійним виробництвом;
можливість
впровадження
автоматизованих
систем
управління
виробництвом; централізація управління і планування виробництва та ін.
Залежно від типу виробництва змінюється і структура підприємства,
вимоги до раціональної організації виробництва, виходячи з наведених
особливостей кожного типу.
9.4. Методи організації виробничого процесу на підприємстві
Залежно від виду виробництва, обсягів випуску продукції, її складності
й матеріаломісткості застосовують різні методи організації виробництва. Як
уже було сказано вище, виробничий процес у будь-якій галузі й незалежно
від величини підприємства здійснюється в часі й просторі. Ефективне
використання часу в процесі виробництва залежить від методів організації
виробництва та запровадження на їх основі системи управління виробничим
процесом. Ефективність виробництва в цілому також залежить від форм і
методів просторової організації виробничого процесу, який передбачає
розміщення робочих місць і їхніх груп (дільниць, цехів) на території
підприємства. Оптимальним є розміщення, коли забезпечується переміщення

предметів праці по операціях за найкоротшим маршрутом. На поєднанні цих
двох аспектів побудови виробничого процесу (в часі і просторі) здійснюється
практичне застосування відповідного методу організації виробництва. У
виробничій діяльності в основному застосовуються два методи організації
виробництва: непотоковий і потоковий.
Непотоковий вид виробничих процесів характерний для одиничних
типів виробництва з непостійною номенклатурою виробів. Йому властиві
такі ознаки:
- на робочих місцях, як правило, обробляються різноманітні за
конструкцією і технологією виготовлення предмети праці. Кількість кожного
з них є невеликою і недостатньою для повного завантаження устаткування;
- робочі місця розміщуються за однотипними технологічними групами
без відповідного зв'язку з послідовністю виконання операцій. Наприклад,
групи токарних, фрезерних, свердлильних та інших верстатів;
- предмети праці переміщуються в процесі обробки за складними
маршрутами. Це великою мірою впливає на збільшення перерв між
операціями;
- предмети праці часто поступають на проміжні склади і чекають
звільнення робочого місця для виконання наступної операції.
Непотоковий метод може застосовуватись і в серійному виробництві
відповідно до номенклатури й асортименту виробів. Залежно від кількості
виробів і їх номенклатури непотоковий метод може мати різні модифікації.
За умов одиничного виробництва він здійснюється переважно у формі
одинично-технологічного методу. Процес обробки предметів праці
проходить індивідуально згідно з наведеним вище порядком одиницями або
невеликими партіями. У серійному виробництві цей метод набуває форми
партіонно-технологічного або предметно-групового.
Потоковий метод організації виробничого процесу - один з найбільш
високоефективних. Він здійснюється в максимальній відповідності до
принципів раціональної організації виробництва. Потоковий виробничий
процес характеризується такими ознаками:
- за групою робочих місць закріплюється обробка або складання
предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань
конструктивно та технологічно подібних предметів;
- робочі місця розміщуються послідовно відповідно до протікання
технологічного процесу;
- технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, на
кожному робочому місці можуть виконуватись одна або кілька схожих
операцій;
- предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або
невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує
високий ступінь паралельності та безперервності процесу.
При
потоковому
методі
організації
виробничого
процесу
застосовується переважно спеціальний міжопераційний транспортний
конвеєр, який виконує функції переміщення предметів праці і регулює ритм

роботи виробничого циклу. Потокові методи дають можливість виготовляти
продукцію в великих обсягах і протягом тривалого часу, тобто застосовувати
масове й великосерійне виробництво.
Потокова лінія (Production line) є основною структурною ланкою
потокового виробництва, елементи якої технологічно й організаційно
взаємозв'язані. Потокові лінії є різні залежно від галузі виробництва і виду
продукції, що випускається, вони класифікуються за певними ознаками. За
номенклатурою виробів вони поділяються на однопредметні й
багатопредметні.
Однопредметною називається лінія, на якій обробляється або
складається виріб одного типорозміру протягом тривалого часу (телевізори,
пральні машини, холодильники тощо). Для переходу на виготовлення виробу
іншого типорозміру потрібне переналагодження лінії (перестановка
устаткування, окрема його заміна тощо). Найбільше застосовуються ці лінії в
масовому виробництві, зокрема в легкій промисловості, виробництві
побутової техніки та ін.
Багатопредметна потокова лінія - це лінія, на якій одночасно або
послідовно виготовляється кілька типорозмірів виробів, які схожі за
конструкцією і технологією виробництва. Ці лінії застосовуються в більшості
в серійному виробництві на підприємствах легкої промисловості, в харчовій
галузі та інших. За ступенем безперервності процесу виробництва потокові
лінії поділяються на безперервні та перервні.
Безперервною є лінія, на якій предмети праці переміщуються по
операціях безперервно, тобто без міжопераційного чекання (паралельне
поєднання операцій).
Перервною (прямоточною) вважається лінія, що не може забезпечити
безперервної обробки предметів праці у зв'язку з несинхронністю операцій.
Між операціями є перерви, під час яких предмети праці чекають своєї черги
на обробку, утворюючи періодично оборотні запаси.
За способом підтримування ритму вирізняють лінії з регламентованим і
вільним ритмом.
Лінії з регламентованим ритмом передають предмети праці з операції
на операцію через точно фіксований час, тобто за заданим ритмом.
Регламентований ритм застосовується на безперервних лініях.
Лінії з вільним ритмом передають предмети праці з операції на
операцію за допомогою сигналізації (звукової, світлової) робітниками, які їх
виконують. Таким чином загальний ритм забезпечується стабільною
продуктивністю робітника на першій лінії операцій.
Залежно від місця виконання операцій лінії поділяють на лінії з
робочим конвеєром і лінії зі зняттям предметів з конвеєра для їхньої обробки.
У першому випадку робочий конвеєр, крім виконання функцій
транспортування і підтримування ритму, є безпосереднім місцем виконання
операцій. Це в першу чергу складальні конвеєри.

У другому випадку зняття предметів з конвеєрів характерні для
виробничих процесів, операції яких виконуються на окремо установленому
технологічному устаткуванні.
За способом переміщення конвеєри поділяються на конвеєри з
безперервним рухом і конвеєри з пульсуючим рухом.
Зрозуміло, що конвеєр з безперервним рухом має постійну швидкість і
під час роботи не зупиняється. Конвеєр з пульсуючим рухом під час
виконання операцій стоїть нерухомо. У дію він приводиться періодично
через певний проміжок часу, що відповідає такту лінії. Ці конвеєри
застосовуються при технологічних операціях, які вимагають нерухомого
стану предмета праці.
Основними параметрами потокових ліній є: такт, ритм, якість робочих
місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвеєра.
Такт потокової лінії (Time of production line) - це інтервал часу, за
який сходять з лінії вироби, що рухаються один за одним.
У процесі роботи безперервних потокових ліній передбачаються
періодичні короткочасні зупинки конвеєра (для обідньої перерви, міжзмінної
перерви та ін.).
Ритм потокової лінії (Rhythm of production line) - це інтервал часу, за
який сходить з потокової лінії відповідна транспортна партія виробів одного і
того ж виду.
Запитання для самоперевірки
1. Дайте загальну характеристику виробничого процесу.
2. Охарактеризуйте структуру і принципи організації виробничого
процесу.
3. Виробничий цикл і його структура.
4. Які види руху деталей Ви знаєте?
5. Охарактеризуйте методи організації виробництва.
6. Як тип виробництва впливає на методи його організації?
7. Які підготовчі роботи потрібно провести перед впровадженням
потокового виробництва?
8. Охарактеризуйте види потокових ліній.
9. Параметри потокових ліній та їх розрахунок.
10. Які види організації виробництва існують в умовах ринку?

