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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість і значимість машинобудівної галузі для

економіки України визначається тим, що вона виробляє

не тільки товари для кінцевих споживачів, але й засоби

виробництва для функціонування інших галузей. Звідси

випливає, що від того, наскільки розвиненим та іннова/

ційно орієнтованим буде машинобудування, залежить

розвиток усієї промисловості України.

На теперішній час витрати на машинобудівних під/

приємствах сягають 40—60 % у структурі собівартості

продукції, що є серйозним сигналом для управлінців усіх

рівнів про загрозу втрати конкурентних переваг вітчиз/

няної продукції. Іноді накладні витрати стають на

підприємствах основними в структурі собівартості про/

дукції. Вони навіть перевищують витрати на матеріали

й комплектуючі вироби.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей управ/

ління витратами на машинобудівних підприємствах та

узагальнення рекомендацій щодо їх оптимізації шляхом

застосування інформаційних технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вперше про технологію планування ресурсів ком/

панії згадали М. Хаммер і Дж. Чампі. Але в маніфесті

дано лише поверхневе визначення цього терміну і його

роль при проведенні реінжинірингу бізнес/процесів.

Повну характеристику ERP/систем першими надали

Обухів І.А., Гайфуллин Б.Н. [2], які описали сучасні си/

стеми автоматизації і розглянули основні вимоги до про/

ектування автоматизованих систем управління підприє/

мством. На особливу увагу заслуговують роботи про/

фесора Деніела О'Лірі [3], який поєднав знання про

інформаційні технології та менеджменті, і сформулю/
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вав повну картину сучасного планування і управління

ресурсами підприємства за допомогою IT/технологій.

Також можна виділити праці І.В. Балахонова, С.А. Волч/

кова, В.А. Капітурова [4], В.К. Шемеліна, Р.А. Нежметд/

інова [5], в яких описано способи і технології управління

ресурсами на прикладі машинобудівних підприємств.

Сьогодні неможливо уявити управління підприємством

без використання інформаційних технологій, адже прий/

няття ефективних рішень залежить напряму від якісного

аналізу факторів, що поєднують в собі систему діяльності

підприємства. Саме за допомогою інформаційних техно/

логій відбувається комплексний аналіз всіх факторів, котрі

необхідно враховувати при прийняті рішень.

Управління витратами підприємства — це складний

багатогранний процес, оптимізація витрат не може бути

досягнена, лише за рахунок поодиноких рішень, що сто/

суються однієї ланки господарювання. Якісне управлі/

ння витратами — це процес, що складається з комплек/

су дій та рішень, котрі охоплюють як зовнішнє так і

внутрішнє середовище підприємства.

Одним із видів систематичних рішень — є оптиміза/

ція витрат за рахунок раціонального управління запа/

сами на всіх етапах виробничого циклу, від закупівель

до раціонального розподілу на всіх етапах виробницт/

ва продукції (передача від складу в цехи, управління

незавершеним виробництвом та забезпечення збуту го/

тової продукції), що впливає на операційний та фінан/

совий цикл підприємства.

Серед наявного в світі програмного забезпечення

виділяють: ERP та MES. Якщо ERP/система покликана

на вирішення задач стратегічного планування та веден/

ня фінансово/господарського обліку, то MES адапто/

вано для рівня цехів, тобто, контроль виробничих про/

цесів. MES/системи покликані вирішувати наступні зав/

дання:
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— контроль стану та використання ресурсів підпри/

ємства;

— детальне планування виробничих завдань;

— диспетчеризація виробництва. Структурування ви/

робничих завдань основане на послідовності, атрибутах

та характеристиках виробів. За допомогою цієї функції

складають виробничий розклад з мінімальним переналаш/

туванням обладнання та паралельній роботі потужностей;

— управління документообігом. Контроль супровідної

документації (виробничих програм, норм робіт та креслень);

— збір та зберігання даних. Дані, що проходили в

процесі виробництва, або документи прикріплені до пев/

ного виду виробу;

— управління персоналом. Відстеження продуктив/

ності праці, наявності на робочому місці, ефективність

за родом діяльності;

— управління якістю. На кожному етапі виробничо/

го процесу, аналізуються задані параметри для виробу.

В разі виникнення браку, або недоліків продукт аналі/

зує всю послідовність робіт та встановлює недоліки ви/

робничого процесу.

— управління виробничими процесами. Комплекс/

ний аналіз виробничих потужностей, від окремого об/

ладнання до процесу в цілому (продуктивність облад/

нання, ступінь завантаження…);

— управління техобслуговування та ремонтом. Ана/

лізує та планує терміни технічного обслуговування, ре/

монтних робіт. А також накопичує та аналізує історію

минулих подій;

— відслідковування продукції. Допомагає отрима/

ти інформацію про стан продукту, порівняння з минули/

ми даними;

— аналіз виробництва. На основі даних виробницт/

ва відслідковує ефективність виробничого процесу (три/

валість виробничого процесу, ефективність використан/

ня ресурсів, виконання плану).

Компанія AMR Research у ході досліджень прийш/

ла до висновку, що інвестиції в запровадження MES/

систем, за рахунок зниження витрат, окупаються від 6/

ти до 24/х місяців.

Розглянемо на прикладі підприємства машинобу/

дівної галузі ефект від впровадження системи управлі/

ння запасами та виробничим процесом.

Для початку варто дослідити показники ділової ак/

тивності для визначення тривалості операційного цик/

лу та ефективність управлінні запасами (табл. 1).

Використання програмного забезпечення для авто/

матизації обліку та ведення звітності запасів на складі

має зменшити витрати на розвантаження та передачу си/

ровини на склад та в цехи через те, що час на цю опера/

цію зменшиться на 20%. Зростання величини виробни/

чих запасів має такі наслідкидля підприємства: втрата спо/

живчих властивостей продукції через неякісну сировину,

падіння ціни на продукцію, збитки, зниження ефектив/

ності використання фінансових ресурсів, зменшення

ліквідності внаслідок іммобілізації значної частини по/

точних активів у запаси. Протягом трьох років на ПАТ

"Мотор Січ" спостерігається постійне зростання вироб/

ничих запасів на 21% в 2014 та на 8% в 2015 році.

Розглянему структуру запасів на підприємстві за

останні три роки (табл. 2).

Проаналізувавши структура запасів ПАТ "Мотор

Січ" можна зробити висновок, що виробничі запаси та

незавершене виробництво складають основну часту усіх

запасів підприємства. Також спостерігається постійний

ріст величини запасів. Зростання величини запасів має

негативні наслідки для підприємства: втрата споживчих

властивостей продукції через неякісну сировину, паді/

ння ціни на продукцію, збитки, зниження ефективності

використання фінансових ресурсів, зменшення

ліквідності внаслідок іммобілізації значної частини по/

точних активів у запаси.

 
/    2013 2014 2015 

1    0,72 0,57 0,55 
2    5,69 4,55 3,89 
3    4,07 3,25 2,90 
4    1,07 1,09 1,15 
5     0,79 0,86 0,75 
6    0,76 0,65 0,59 
7   0,85 0,82 0,65 
8     
    108,98 120,55 210,19 
    310,82 301,15 298,88 
   174,85 151,12 110,63 
9   419,8 421,7 509,07 
10   244,95 270,58 398,44 

Таблиця 1. Показники, що характеризують ділову активність
ПАТ "Мотор Січ"

  
 

 , . . , % 

2013 2014 2015 +/-  
(2013-2015) 2013 2014 2015 

  1513502 2030754 3365629 1852127 27,56 28,10 31,95 
  

 209 139 138 -71 0,0038 0,0019 0,0013 
 
 3662841 4741715 6597180 2934339 66,70 65,63 62,63 

  306945 439854 552776 245831 5,58 6,08 5,2 
 7924 12226 17687 9763 0,14 0,16 0,16 
 5491421 7224688 10533410 5041989 100 100 100 

Таблиця 2. Структура запасів за остані три роки
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Оскільки виробничі запаси та незавершене вироб/

ництво займають найбільшу частку в структурі оборот/

них активів, стабілізація діяльності підприємства знач/

ною мірою залежить від їх стану, ефективного викори/

стання та оптимізації їх обороту.

Відображає число оборотів товарно/матеріальних

запасів підприємства за аналізований період. Знижен/

ня даного показника свідчить про відносне збільшен/

ня виробничих запасів і незавершеного виробництва

або про зниження попиту на готову продукцію. У ціло/

му, чим вище показник оборотності матеріальних за/

пасів, тим менше коштів зав'язано в цій найменш

ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну

структуру мають оборотні активи й тим стійкіше

фінансове становище підприєм/

ства.

За рахунок впровадження МЕS/

системи відбувається:

— скорочення незавершеного

виробництва на 30%

— скорочення матеріально/ви/

робничих запасів на 40%.

У табл. 3 відображені розрахун/

ки цього коефіцієнту та кількісний

вплив на загальний показник впро/

вадження запропонованого ПЗ.

Аналіз змін виробничих запасі

при здешавшані незавершеного ви/

робництва та матеріально/виробни/

чих запасів показав, що вплив на ко/

ефіцієнт оборотності матеріально/

вироьничих запасів скалв 19% від

попереднього, що є позитивною

тенденцією для підприємства. Цей

коефієнт має вплив на термін опе/

раційного та фінансового циклів, зменшення яких доз/

волить підприємству.

Чим менша тривалість фінансового циклу, тим мен/

ше фінансових ресурсів потрібно для фінансування ви/

робничих потреб підприємства (з урахуванням необхі/

дності надання відстрочок платежів покупцям продукції

для стимулювання збуту та можливості отримання

відстрочок платежів з боку постачальників).

Вплив зміни коефіцієнту оборотності матеріально/

виробничих запасів на тривалість операційного та фінан/

сового циклів від впровадження запропонованих за/

собів відображено у таблиці 4.

Зміна операційного циклу на 10% (51 день), вплине на

зміну фінансового циклу також на 51 день (12,8%) (рис. 1).

   
 

2013 2014 2015  
 

1,07 1,09 1,15 1,3 
  4974227 5514991 4900340 4900340 

  
 

  1513620 2030373 3365629 2954527 
   209 139 138 138 

 3661565 4741669 6597180 565852 
  306945 439854 552776 552776 
 7924 12226 17687 17687 

  
  

  1341666 0513502 2030754 203075 
  319 109 139 139 

  3132224 3662841 4741715 4741715 
  186718 306945 439854 439854 
 6882 7924 12226 12226 

Таблиця 3. Розрахунок коефіцієнту оборотності матеріально%виробничих запасів

Джерело: розроблено автором на основі (Додаток А).
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Рис. 1. Зміна операційного циклу ПАТ "Мотор — Січ"
2013—2015 рр.

Таблиця 4. Розрахунок тривалості операційного та фінансового циклу

 /    2013 2014 2015   
 

 
 

 

 
  

-  
 

1,07 1,09 1,15 1,3 +11,5% 

     
   108 120 210 108 - 
   310 301 298 247 -17,1% 
  174 151 110 110 - 
   419 421 509 458 -10,01% 
   244 270 398 347 -12,8% 
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Використання MES/систем підвищують продук/

тивність праці, допомагаючи виконувати роботу краще,

швидше і дешевше, функціональну ефективність, допо/

магаючи приймати найкращі рішення.

Динаміка коефіцієнту використання робочого часу

фактична і розрахункова представлена у таблиці 5.

Волочиський машинобудівний завод ПАТ "Мотор

Січ" допустив великі втрати робочого часу ніж се/

редні показники за галузями за період 2013—1015

років, тому на плановий рік із введенням МЕS/сис/

теми цей коефіцієнт підвищиться. Наявність певної

кількості невідпрацьованого часу є об'єктивною не/

обхідністю виробничого процесу, проте з метою

удосконалення управління трудовим потенціалом

важливо виділяти причини втрат робочого часу, зок/

рема ті, що можуть бути зменшені.

Розглянемо зміну трудових показників. Зростан/

ня продуктивності праці буде позитивно впливати на

зниження собівартості продукції, що може відобра/

зитися на зниженні запасів.

Приведемо діаграму, яка аналізує планову про/

дуктивність праці (рис. 2).

Таким чином, спостерігается підвищення про/

дуктивності праці, що позитивно вплине на показники

роботи підприємства.

Отже, видно, що впровадження системи автомати/

зації виробничих процесів позитивно вплине на

діяльність підприємства в цілому.

ВИСНОВКИ
У підсумку необхідно сказати те що, результатом

відсутності оптимальної структури бізнес/процесів є

виникнення всередині бізнесу надлишкових фінансових

і тимчасових витрат, загальне зниження ефективності

виробництва. Впровадження MES/систем є дорогим і

ресурсномістким процесом, який відволікає управлінсь/

кий і виробничий персонал компанії від основної діяль/

ності на тривалий час. У зв'язку з цим актуальними є

дослідження механізмів зниження цих витрат. Однак

існуюча практика впровадження таких систем показує,

що кожен проект реалізується на вітчизняних підприє/

мствах як індивідуальний і унікальний, що, по суті, є

додатковим джерелом високих витрат. Типізація про/

цесу впровадження MES/систем дозволить знизити пе/

рераховані вище негативні фактори.
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2013 2014 2015  
70,8 75,6 78,4 77,6 

Таблиця 5. Динаміка коефіцієнту
використання робочого часу фактична

і розрахункова, Волочиський машинобудівний
завод ПАТ "Мотор Січ"

Джерело: побудовано за матеріалами підприємств.
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Рис. 2. Середньомісячний виробіток працівників
до та після введення МES%системи 2010, грн.

Джерело: побудовано за матеріалами підприємства.


