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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Традиційними ефектами автоматизованих інформа-

ційних систем (АІС) планування та контролю є ефект від
узгодженості планів між собою, від підвищення точ-
ності, обгрунтованості та деталізації планів, від вико-
ристання різних варіантів планів [1, 2, 3, 4].

Слід зазначити, що відповідний ефект може бути
отриманий і без коштовних АІС та без суттєвих додат-
кових витрат за умови покращення організації роботи
управлінського персоналу, удосконалення методично-
го забезпечення планових відділів, використання обчис-
лювальної техніки для розрахунків тощо. Тому цей
ефект є супутнім.

В той же час відносно недавно з'явилась технічна
можливість планування та контролю в режимі реально-
го часу, що надало можливість отримання принципово
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нового ефекту від перепланування, який раніш немож-
ливо було отримати, а саме від своєчасного уникнення
негативних проявів економічних ризиків. Крім того, в
певних випадках цей ефект неможливо отримати навіть
за умови залучення додаткових працівників або лише
за умови непропорційно великих витрат порівняно з
витратами на АІС. Тому цей ефект є основним для АІС.
Розглянемо методичні підходи до визначення основно-
го економічного ефекту АІС від планування та контро-
лю в режимі реального часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Існує два принципово різні підходи до планування
виробництва: виробництво на склад та виробництво на
замовлення. В першому випадку головним завданням є
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забезпечення повного завантаження усіх машин та об-
ладнання незалежно від строків виконання замовлення
та інших умов, встановлених покупцями. Даний підхід
використовується переважно у масових та крупносе-
рійних виробництвах зі стабільним попитом на продук-
цію. Такі виробництва в літературі [5, 6, 7] отримали
назву "системи, що виштовхують". Але в ринковій еко-
номіці попит рідко коли буває стабільним. Тому останнім
часом все більшу популярність набувають гнучкі систе-
ми, що можуть швидко реагувати на зміну попиту. Такі
виробництва мають назву "системи, що витягують". Слід
зазначити, що проблема вибору системи планування має
місце на підприємствах з широкою номенклатурою про-
дукції, наприклад, машинобудівельних та металургійних
заводах. Для таких підприємств важливо вчасно вико-
нати замовлення по певному виду продукції, але при
цьому забезпечити повне завантаження обладнання.

На ГЗК продукція в більшості випадків є одно-
рідною, тому не має проблеми вибору виду продукції.
Але необхідно забезпечити потрібний обсяг продукції
у час, встановлений у замовленні, враховуючи при цьо-
му обмеження виробничої потужності.

Слід зазначити, що більшість вітчизняних ГЗК вхо-
дить у структуру Метінвест холдингу та основний обсяг
своєї продукції реалізують меткомбінатам даного хол-
дингу. При цьому на рівні холдингу створюється опти-
мальний баланс виробництва та розподілу залізоруд-
ної сировини (ЗРС) між меткомбінатами холдингу, що
вже враховує обмеження виробничої потужності, стро-
ки, встановлені покупцями кінцевої продукції (метало-
прокату), відмінності у якості ЗРС різних ГЗК, відстань
транспортування тощо. Якщо укладається договір на
поставку ЗРС зовнішнім контрагентам, відповідний об-
сяг також включається у баланс виробництва та розпо-
ділу і проводиться перепланування. При цьому на рівні
холдингу складається тактичний план виробництва на
тривалий період (рік, квартал, місяць).

Отже, обмеження виробничої потужності та строки
виконання замовлень вже враховані на рівні холдингу.
Завданням ГЗК є створення оперативно-календарного
плану з щоденною деталізацією, що більш глибоко вра-
ховує особливості технологічного процесу, графіки ре-
монтів обладнання тощо.

Як відомо [8, 9], управління підприємством пред-
ставляє собою систему зі зворотнім зв'язком (рис.1).
Спочатку в процесі планування розробляється загаль-
ний план дій. Далі відбувається реалізація цього плану
та періодично проводиться контроль ступеня досягнен-

ня поставлених цілей. Якщо виникають
будь-які відхилення, проводиться розроб-
ка нового плану (перепланування) і цикл
управління повторюється.

Необхідність перепланування пов'яза-
на з ризиками у діяльності підприємства,
тобто зі зміною зовнішнього та внутрішнь-
ого середовища підприємства, яке має ймо-
вірнісний характер та яке неможливо дос-
товірно передбачити. В ринковій економіці
підприємницький ризик є невід'ємною час-
тиною діяльності будь-якого підприємства.

Як відмічається у роботі І. Ансоффа
[10], будь-яка затримка у прийнятті управ-

лінських рішень щодо нейтралізації ризиків (загроз)
призводить до втрат підприємства. При цьому зазначені
втрати збільшуються пропорційно часу реакції підприє-
мства. Тому підприємство повинно розробити ефектив-
ну систему оперативного виявлення негативних проявів
ризиків та їх усунення в режимі реального часу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка економічного ефекту, який

надають АІС планування та контролю в режимі реаль-
ного часу.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
АІС дозволяють швидше отримувати інформацію

про виникнення ризиків та створювати нові оптимізо-
вані плани з урахуванням управлінських рішень щодо
усунення цих ризиків. В умовах стабілізації економіки
та ситуації на ринку певні бізнес-процеси на підприємстві
можуть мати низький рівень ризику. В такому разі АІС
планування та контролю в режимі реального часу не
надають економічного ефекту по цих бізнес-процесах,
тому що планування та контроль можуть здійснюватись
і без використання цих систем.

Але сучасні умови господарювання характеризу-
ються нестабільністю, посиленням кризових явищ, зро-
станням конкуренції на світових ринках, тому викорис-
тання АІС планування та контролю в режимі реального
часу набуває особливої актуальності. Слід зазначити,
що не завжди є можливість повністю усунути ризики. У
певних випадках є можливість лише відтерміновувати
період дії ризиків, у певних випадках можливість усу-
нення ризиків взагалі відсутня. Отже, економічний
ефект АІС залежить не лише від наявності ризиків, але і
від можливості їх усунення. У випадку якщо ризик може
бути повністю усунений в момент прийняття управлінсь-
кого рішення, економічний ефект АІС полягає у скоро-
ченні часу прийняття цього рішення, а отже, і періоду
дії ризиків.

При цьому втрати підприємства зростають у часі не
завжди безперервно та за лінійною формою залежності
(рис. 2а). Можливі нелінійні (рис. 2б) та дискретні за-
лежності від часу (рис. 2в). Слід зазначити, що ГЗК є
підприємствами з дискретним виробництвом, особливо
це стосується процесів видобутку та транспортування
руди.

У загальному вигляді економічний ефект АІС пла-
нування та контролю в режимі реального часу можна
записати як різницю функції втрат від часу без викори-

Планування 

Реалізація плану 

Контроль 

Зворотній 

зв'язок 

Рис. 1. Управління підприємством як система

зі зворотнім зв'язком
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стання та з використанням АІС:
Ер.ч = F(Триз) — F(Триз — ∆Т) (1),
де Ер.ч — економічний ефект АІС плану-

вання та контролю в режимі реального часу,
грн.;

Триз — період дії ризиків за умови
відсутності АІС планування та контролю,  го-
дин;

 ∆Т  — скорочення часу прийняття управ-
лінського рішення за рахунок АІС, період,
який потрібний для планування та контролю
без використання АІС, годин;

 F(Триз), F(Триз-∆Т) — функції залеж-
ності величини втрат від часу без використан-
ня та з використанням АІС, відповідно, грн.

Через те, що втрати від негативного впли-
ву ризиків збільшуються у часі, економічний
ефект Ер.ч не може мати негативне значен-
ня, хоча в певних випадках, може бути нуль-
овим. Наприклад, якщо період, потрібний для
планування та контролю без використання
АІС, точно співпадає з інтервалом перериван-
ня функції втрат {Т1; Т2}.

Слід зазначити, що в процесі планування
та контролю не завжди вдається повністю
уникнути втрат від ризиків. Тому в розрахун-
ках повинна враховуватись лише величина
фактичного зниження втрат за рахунок пла-
нування та контролю.

У процесі експрес-оцінки економічного
ефекту АІС можливо зробити припущення
про лінійний характер залежності втрат від
часу, наприклад, якщо втрати пов'язані зі
зменшенням обсягів виробництва, що часті-
ше рівномірне у часі. При цьому втрати
підприємства прямопропорційні величині
скорочення часу прийняття управлінського
рішення за рахунок АІС:

Ер.ч = (Вгод
0
 — Вгод

1
) × ∆Т (2),

де Вгод
0
, Вгод

1
 — середньогодинна ве-

личина втрат від ризиків до і після перепла-
нування та прийняття управлінського рішен-
ня, відповідно, грн.

У разі якщо АІС дозволяє виявити та усунути нега-
тивні прояви ризиків завчасно або одразу у момент їх
виникнення, величину втрат від ризиків до переплану-
вання Вгод

0
 встановити неможливо, тому що ці втрати

вже знижені. В такому разі при експрес-оцінці можли-
во враховувати середній рівень втрат, який мав місце
до впровадження АІС. При цьому потрібно привести ці
втрати у порівняний вигляд до поточного періоду за ціна-
ми, обсягами виробництва та іншими факторами, що
впливають на величину втрат.

У певних випадках АІС дозволяє лише відтерміну-
вати втрати від ризиків. В такому разі економічний ефект
АІС визначається шляхом дисконтування втрат на пе-
ріод відтермінування:

(3),

де q — річна ставка дисконтування, частки од.;
∆Твід — період відтермінування втрат від ризиків

за рахунок АІС.

При більш детальному дослідженні потрібно вста-
новити форму залежності втрат від часу та інших фак-
торів, що на них впливають, на підставі статистичних
даних за періоди до впровадження АІС. Далі необхідно
зробити моделювання сценарію планування та контро-
лю без використання АІС. Для цього за функцією втрат
визначити збільшення втрат у періоді затримки перепла-
нування за умови відсутності АІС.

Економічний ефект АІС планування залежить від на-
явності на підприємстві вільних виробничих потужнос-
тей. У таблиці 1 наведено дані про використання вироб-
ничої потужності на ГЗК Кривбасу. Як видно з цієї таб-
лиці, протягом усього досліджуваного періоду вироб-
ничі потужності використовуються досить інтенсивно,
а у 2010 р. усі ГЗК Кривбасу працювали на 100% і більше
та вільні виробничі потужності відсутні.

В таких умовах для підприємств одним з першочер-
гових завдань є контроль виконання плану виробництва
в реальному часі та усунення будь-яких позапланових
простоїв. У 2010 р. на усіх зазначених підприємствах, за

Рис. 2. Форми залежності втрат підприємства від часу

прийняття управлінських рішень
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виключенням ВАТ "Південний ГЗК", для планування за-
купівель та виробництва використовувалась АІС управл-
іння ресурсами підприємства "SAP ERP 2005". На ВАТ
"Південний ГЗК" та ПАТ "Інгулецький ГЗК" для більш
детального планування виробництва та стабілізації якості
руди також використовувалась ГІС "K-MINE".

До впровадження АІС "SAP ERP 2005" на ГЗК Крив-
басу планування закупівель та виробництва проводилось
на місячному інтервалі. Це практично виключало мож-
ливість управління в режимі реального часу, управлінські
рішення приймались зі значним запізненням в момент,
коли вже втрати є неминучими. Внаслідок цього практич-
но на усіх переділах мали місце простої внаслідок зат-
римки постачання матеріальних ресурсів. При цьому
особливістю виробництва на ГЗК є те що затримки ви-
робництва на будь-якому переділі призводять до зупи-
нок на усіх наступних переділах. До 2010 р. на підприєм-
ствах були певні резерви потужностей та вільного часу,
тому ці зупинки не завжди призводили до невиконання
плану виробництва. Але у 2010 р. резерви відсутні, тому
питання планування та контролю виконання плану у ре-
альному часі стало особливо актуальним.

Слід зазначити, що у 2010 р. усі ГЗК Кривбасу по-
вністю виконали план виробництва і в цьому важливу
роль зіграли саме АІС планування закупівель та вироб-
ництва. Планування закупівель матеріальних ресурсів на
ГЗК Кривбасу здійснюється у АІС "SAP ERP 2005".

Найбільш поширеним ризиком при плануванні заку-
півель є порушення термінів постачання матеріальних
ресурсів постачальником. Якщо підприємство вчасно не
перепланує закупівлі та не має резервів вільного часу і
відповідних виробничих потужностей, воно не виконає
вчасно план виробництва. В такому разі втрати підприє-
мства складатимуть величину недоотриманого прибут-
ку від зменшення обсягів виробництва і реалізації про-
дукції. Для зниження даного виду ризиків підприємства
часто використовують страхові запаси, які потрібно вик-
лючити з величини недоотриманого обсягу матеріаль-
них ресурсів. Методичні підходи до визначення еконо-
мічного ефекту від використання АІС при плануванні
закупівель розроблені нами в роботі [11].

Якщо у підприємства є вільний час та виробничі по-
тужності для збільшення виробництва та вчасного ви-
конання плану, то приймається рішення про відтерміну-
вання виробництва на кінець періоду. При цьому
підприємству не потрібно створювати страхові запаси і
відповідні втрати відсутні. Але в даному випадку у
підприємства збільшуються капітальні витрати по над-

мірних виробничих потужно-
стях.

Використання АІС плану-
вання та контролю в реально-
му часі дозволяє знизити і ці
витрати, тому що вчасне пере-
планування закупівель забез-
печує виконання плану виро-
бництва без необхідності
збільшення потужностей.
Отже, за наявності надмірних
виробничих потужностей еко-
номічний ефект АІС плануван-
ня та контролю (Екв) полягає

у економії капітальних вкладень в результаті скорочен-
ня періоду прийняття управлінського рішення:

Екв = КВпит х Qгод х ∆Т х Ркв, (4),
де КВпит — питомі капітальні вкладення на 1 т про-

дукції, грн./т;
 Qгод — годинна продуктивність підприємства,

т/год;
 Ркв — рентабельність капітальних вкладень, част-

ки од.
Таким чином, за умови ефективного використання

АІС та оперативного прийняття управлінських рішень
підприємство може ліквідувати не лише страхові запа-
си, а й надмірні виробничі потужності.

У разі виникнення аварій планується використання
резервних машин та обладнання. Але не завжди такі
резервні потужності існують. Так, на Інгулецькому ГЗК
часто відбуваються непланові зупинки та аварії на дро-
барній фабриці, що пов'язано з високим ступенем зно-
су обладнання. У разі її зупинки необхідно планувати
проведення ремонтів на усіх інших переділах, час яких
повинен бути точно синхронізований з часом неплано-
вого ремонту на дробарній фабриці.

Особливо це важливо для наступного переділу —
збагачення. При тривалому ремонті на дробарній фаб-
риці можливо виникнення дефіциту виробничих потуж-
ностей на переділі збагачення, а отже, і невиконання
плану виробництва та відповідні втрати. В той же час
слід зазначити, що на збагачувальній фабриці обов'яз-
ково регулярно планується проведення ремонтів зі знач-
ним фондом робочого часу. Перенесення часу зазначе-
них ремонтів на час ремонтів на дробарній фабриці доз-
воляє знизити в майбутньому втрати від зниження об-
сягів виробництва на час цих ремонтів. Будь-яка затрим-
ка інформації про аварії на дробарній фабриці та у пе-
реплануванні ремонтів призводить до збільшення втрат.

АІС планування та контролю дозволяють виконати
ці завдання в режимі реального часу. Отже, економіч-
ний ефект АІС від перепланування графіків ремонтів
(Ерем) представляє собою величину додаткового обся-
гу виробництва, який може бути отриманий за час ско-
рочення прийняття управлінського рішення:

Ерем = Qгод.маш х ∆Т х Цпрод х Рпрод  (5),
де Qгод.маш — годинна продуктивність машин та

обладнання наступного переділу, по яких переплануєть-
ся графік ремонтів, т/год;

Цпрод — ціна одиниці продукції, грн.;
Рпрод — рентабельність продажів, частки од.
На ГЗК Кривбасу також поширеним є ще один вид

Підприємства 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Використання виробничої потужності по концентрату, % 

ВАТ «Південний ГЗК» 90,5 96,8 97,4 84,0 79,4 99,8 

ПАТ «Центральний ГЗК» 121,0 126,6 135,0 97,0 84,8 102,9 

ПАТ «Північний ГЗК» 97,1 108,7 121,8 114,6 125,1 129,3 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 98,7 95,4 100,2 92,7 84,9 110,3 

Використання виробничої потужності по обкотишах, % 

ПАТ «Центральний ГЗК» 107,5 110,8 112,1 91,6 103,9 103,3 

ПАТ «Північний ГЗК» 78,6 105,3 115,3 98,1 98,3 103,1 

Таблиця 1. Використання виробничої потужності на ГЗК Кривбасу

за 2005—2010 рр.
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ризиків, що мають місце у планах закупівель та потре-
бують перепланування у режимі реального часу — ри-
зики зміни норм витрачання матеріальних ресурсів внас-
лідок зміни технології, зміни якості матеріальних ре-
сурсів тощо. Дійсно, на підприємствах постійно удос-
коналюється технологія, з'являються нові види про-
дукції, зношується обладнання, коливається якість ма-
теріальних ресурсів у різних постачальників. Все це
впливає на норми витрачання матеріальних ресурсів, а
отже, і на плани закупівель відповідних ресурсів.

В більшості випадків норми усереднюються на підставі
статистичних даних за попередні періоди роботи підприє-
мства, але завжди є ризик того, що вони визначені неточ-
но. Для контролю витрачання матеріальних ресурсів на
підприємствах частіше використовуються лімітно-забірні
картки. Недоліком цього методу обліку є те, що ліміти виз-
начаються на тривалий період (місяць, квартал, рік). Тому
оперативно встановити порушення норм витрат матеріаль-
них ресурсів практично неможливо. Відхилення частіше
виявляється в момент закінчення ліміту і безпосередньо
перед початком виробництва. В результаті гарантовано
виникають зупинки виробництва і відповідні втрати.

Сучасні АІС планування закупівель, що відповідають
стандарту MRPII, дозволяють створювати детальні пла-
ни не тільки по закупівлях, а і по витрачанню матеріаль-
них ресурсів по кожному їх виду, по кожній матеріаль-
но-відповідальній особі з автоматичним контролем їх
виконання в режимі реального часу. Отже, відділ заку-
півель може вчасно змінити норми витрачання та зро-
бити перепланування закупівель.

При порушенні норм витрат, як і при порушенні
термінів постачання матеріальних ресурсів, виникає не-
доотриманий обсяг відповідного виду матеріальних ре-
сурсів. Економічний ефект АІС планування в даному
випадку може визначатись за методикою, розробленою
нами в роботі [11].

ВИСНОВКИ
Таким чином, у випадку якщо ризик може бути по-

вністю усунений в момент прийняття управлінського
рішення, економічний ефект АІС полягає у скороченні
часу прийняття цього рішення, а отже, і періоду дії ри-
зиків. У разі якщо АІС дозволяє виявити та усунути не-
гативні прояви ризиків завчасно або одразу у момент їх
виникнення, при визначенні величини втрат від ризиків
до перепланування можливо враховувати середній
рівень втрат, який мав місце до впровадження АІС. При
цьому потрібно привести ці втрати у порівняний вигляд
до поточного періоду за цінами, обсягами виробництва
та іншими факторами, що впливають на величину втрат.

За умови ефективного використання АІС та опера-
тивного прийняття управлінських рішень підприємство
може ліквідувати не лише страхові запаси, а й надмірні
виробничі потужності. Економічний ефект АІС від пе-
репланування графіків ремонтів представляє собою ве-
личину додаткового обсягу виробництва, який може
бути отриманий за час скорочення прийняття управ-
лінського рішення
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