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УДК 658.3
Ю. В. Бородач

ЧИННИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ
МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Вступ: на сьогоднішній день багато уваги приділяється ефективному управлінню підприємства-
ми, що передбачає ефективне управління матеріальними потоками складання, здійснення науково-
дослідних розробок, реалізацію інноваційних програм. При цьому особливу увагу слід приділяти удоско-
наленню технологій управління і посиленню контролю діяльності підприємства. Мета: Виявлення осно-
вних чинників, що впливають на ефективність управління матеріальних потоків складального виробниц-
тва. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: Необхідною функцією
ефективного управління розвитком підприємства є кількісна оцінка впливу чинників на ефективність.
Виявлено чинники, які впливають на ефективність управління складання. Визнано необхідність обме-
ження кількості чинників до отимальної. Висновки: Оцінювати ефективність управління матеріальними
потоками складального виробництва за допомогою найважливіших чинників.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Введение: на сегодняшний день большое внимание уделяется эффективному управлению
предприятиями, что предусматривает эффективное управление материальными потоками составле-
ния, осуществления научно-исследовательских разработок, реализации инновационных программ.
При этом особое внимание следует уделять совершенствованию технологий управления и усилению
контроля деятельности предприятия. Цель: Выявление основных факторов, влияющих на эффектив-
ность управления материальных потоков сборочного производства. Методы: логического и сравни-
тельного анализа, метод групирования. Результаты: Необходимым функцией эффективного управ-
ления развитием предприятия является количественная оценка влияния факторов на эффективность.
Выявлены факторы, влияющие на эффективность управления сборки. Признана необходимость
ограничения количества факторов до оптимального. Выводы: Оценивать эффективность управле-
ния материальными потоками сборочного производства с помощью самых важных факторов.

Ключевые слова: управление, эффективность, материальный поток, зборка, фактор, произ-
водство.
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FACTORS OF EFFECTIVE MANAGEMENT
OF ASSEMBLY PRODUCTION MATERIAL FLOWS

Background. Nowadays much attention is given to the effective management of enterprises, which
presupposes effective materials management formulation, implementation of research and development
innovative programs. In this connection special attention should be paid to the improvement of management
techniques and strengthening of the control of the company. Aims and Objectives: Identification of key
factors influencing the efficiency of material flow management of assembly production. Methods: Logical
and comparative analysis, method of grouping. Results: An essential feature of effective management of the
enterprise development is quantitative measuring of the impact of factors on the efficiency. Factors affecting
the efficiency of assembly production have been determined; the need to limit the number of factors has
been proved. Conclusion: Effectiveness of management of assembly production material flows is assessed
by the most important factors.
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Постановка проблеми. Ефективність управління матеріальними потоками
у складальному виробництві постає результуючою характеристикою, яка зале-
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жить від значної кількості чинників. Дослідження таких чинників представляє інте-
рес як з позиції забезпечення необхідної ефективності управління матеріальними
потоками, створення передумов такої ефективності, так і з позиції оцінювання та-
кої ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В данний момент часу не існує
чіткого переліку чинників, які впливають на ефективність управління матеріальних
потоків складального виробництва і саме тому вирішено іх виділити.

Метою статті є виявлення основних чинників, що впливають на єфектив-
ність управління матеріальними потоками складання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фактично у такому разі ви-
користовується «ресурсний» підхід до визначення ефективності, й це виявляється
доволі доцільним. Традиційний «результатний» підхід в оцінюванні саме ефекти-
вності управління матеріальними потоками попри її значний вплив на результати
функціонування підприємства постає вкрай обмеженим, оскільки у такому разі
важко встановити як суто результат управління матеріальними потоками (він ма-
тиме комплексне вираження), так і ресурси, які були задіяні, або витрати, що були
понесені, для такого управління.

Інструментальною основою визначення чинників ефективності управління
матеріальними потоками у складальному виробництві є такі методи, як моногра-
фічний аналіз, прямий та зворотній причинно-наслідковий аналіз, матричний ана-
ліз тощо. За результатами комбінування ресурсів та процесів, які є задіяними у
складальному виробництві, а також можливих характеристик таких ресурсів й
процесів представляється можливим представити чинники, що впливають на
ефективність управління матеріальними потоками у складальному виробництві, в
агреговано-матричній формі (табл. 1).

У табл. 1 позначкою «+» позначено комбінування ресурсів або процесів у
збиральному виробництві із відповідними характеристиками, яке формує чинник
ефективності управління матеріальними процесами у збиральному виробництві;
позначкою «–» позначено неможливе комбінування ресурсів або процесів у зби-
ральному виробництві із відповідними характеристиками.

За результатами додаткового монографічного аналізу [посилання] та при-
чинно-наслідкового аналізу представляється можливим виділити такі чинники, як
ступінь спеціалізації, суміщення професій, організаційна структура управління.
Використання зазначеної агреговано-матричної форми дозволяє виділити такі
чинники, що впливають на ефективність управління матеріальними потоками у
складальному виробництві. Дамо характеристику чинників впливу на ефектив-
ність управління матеріальними потоками у складальному виробництві

Наявність необхідних ресурсів визначає можливість своєчасного та повно-
го формування матеріального потоку, який містить результати виробничої діяль-
ності на підприємстві. Від вартості ресурсів напряму залежить собівартість проду-
кції, яка в свою чергу впливає на конкурентноспроможність випускаємої продукції.

Використання ресурсів необходної якості є одним з основних чинників для
випуску якісної продукції. З неякісних ресурсів неможливо отримати конкурентно-
спроможну продукцію. Саме повнота використання ресурсів дозволоє говорити
про ефективність використання ресурсів, які субстанційно входять до кінцевого
продукту (випускаємую продукцію).

Для створення готового виробу необхідна велика кількість ресурсів, які суб-
станційно не входять до кінцевого продукту, але без них його створення немож-
ливе. Та від іх наявності в необхідній кількості неможливе протікання процесу
складання.

Таблиця 1
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Чинники, що впливають на ефективність управління матеріальними
потоками складального виробництва
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Ресурси
Ресурси, які субстанційно
входять до продукту + + + + – – – – – – –

Ресурси, які субстанційно не
входять до продукту + + – + – – – – – – –

Комплектуючі + + + + – – – – + – –
Персонал підприємства + – – + + – – – – – –
Обладнання підприємства на
складальних операціях + + + + – + – – + – –

Засоби технічного контролю + – + – – + – – + – –
Внутрішній транспорт + – – + – + + – – – –
Фінансові обігові ресурси + – – + – – – – – – –
Кошти для фінансування ре-
монтів + – – + – – – – – – –

Кошти для фінансування заго-
тівельного виробництва + – – – – – – – – – –

Міжопераційні заділи + + + – – – – – + – –
Процеси
Поставка ресурсів та комплек-
туючих – – – – – – – + + + +

Вхідний контроль – + + – – – – + – + +
Складальний процес – + + – – – – + – + +
Технічний контроль – + + – – – – + – + +
Транспортні операції – + – – – – – + + + +
Планово-попереджувальні
ремонти – – + – – – – – – + +

Процес природного зносу – – – – – – – – – + +

Вартість ресурсів, які субстанційно не входять до кінцевого продукту безпо-
середньо впливає на вартість продукції, але її вплив залежить від кількості проду-
кції, що випускається. Аналізуючи повноту використаня ресурсів, які субстанційно
не входять до продукту можна охарактеризувати ефективність використання цих
ресурсів, від якої залежить загальна ефективність складання.

Від наявності в достатній кількості комплектуючих залежить протікання тех-
нологічного процесу складання, його безперебійність та тривалість. Вартість ком-
плектуючих безпосередньо впливає на собівартість випускаємої продукції. Від
якості комплектуючих залежить якість кінцевого виробу, від якої залежить конку-
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рентноспроможність продукції. Від повноти використання комплектуючих безпо-
середньо залежить ефективність управління матеріальними потоками, тому що
саме комплектуючі є складовими цих потоків. Саме від оптимального (як по якіс-
ним показникам так і по вартісним) вибору комплектучих залежить ефективність
управління матеріальними потоками складання. Наявність у достатній кількості
персоналу підприємства впливає як на тривалість складального процесу, так і на
якість виробу, що в свою чергу впливає на ефективність процесу.

Повнота використання персоналу підприємства частково відображає ефек-
тивність управління матеріальними потоками складального виробництва.

Кваліфікації персоналу підприємства найбільше впливає на якість продук-
ції, що випускається. Говорячи о наявності у достатній кількості обладнання під-
приємства на складальних операціях ми можемо зробити висновок о рівні механі-
зації та автоматизації складання, що відображає ефективність управління пото-
ками. Від якості обладнання залежить надійність всього складального процесу.

Кількість обладнання підприємства на складальних операціях; Кількість об-
ладнання впливає на тривалість циклу складання, та чим його більше тим меньше
тривалість складального процесу. Повнота використання обладнання підприємства
на складальних операціях показує ступінь ефективності управління матеріальними
потоками складання. Безвідмовність обладнання підприємства на складальних
операціях безпосередньо впливає на безперебойність протікання технологічного
процесу складання. Дуже важливу роль при плануванні та затвердженні технологі-
чного процесу відіграє оптимальність обладнання підприємства на складальних
операціях, тобто необхідне для виконання конкретнх операцій.

Наявнісь у достатній кількості засобів технічного контролю впливає на три-
валість та безперебойність протікання технологічного процесу складання.

Від якості технічного контролю залежить точність отриманних результатів.
Безвідмовність засобів технічного контролю впливає на тривалість та протікання
процесу складання. Від оптимальності вибору засобів технічного контролю зале-
жить тривалість циклу складання та якість виробів. Наявність у достатній кількості
внутрішнього транспорту впливає на тривалість технологічного процесу складан-
ня. Повнота використання внутрішнього транспорту характеризує ефективність
управління складальним виробництвом та матеріальними потоками складання
зокрема.

Безвідмовність внутрішнього транспорту впливає на безперебійне проті-
кання процесу складання.

Вантажопідйомність внутрішнього транспорту безпосередньо впливає на
тривалість циклу складання. Наявність у достатній кількості фінансових обігових
ресурсів впливає на безперебійне протікання складання, а саме на вчасне поста-
чання комплектуючих та ресурсів.

Повнота використання фінансових обігових ресурсів показує ефективність
іх викорисання. Наявність у достатній кількості коштів для фінансування ремонтів
безпосередньо впливає на протікання без збоїв  технологічного процесу складан-
ня. Повнота використання коштів для фінансування ремонтів показує ефектив-
ність іх використання та впливає на фінансові результати діяльності підприємст-
ва. Наявність у достатній кількості коштів для фінансування заготівельного виро-
бництва. Наявність у достатній кількості міжопераційних заділів необхідна для
неприривного протікання технологічного процесу складання. Вартість міжопера-
ційні заділів впливає на вартість незавершеного виробництва, що в свою чергу
впливає на фінансові результати діяльності підприємства.

Якість міжопераційних заділів впливає на якість кінцевого виробу. Оптима-
льність міжопераційних заділів впливає на багато чинників: величину незавер-
шенного виробництва, тривалість технологічного процесу складання. Безперебій-
ність поставки ресурсів та комплектуючих впливає на тривалість циклу складан-
ня, на планове протікання технологічного процесу складання. Оптимальність по-
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ставки ресурсів та комплектуючих впливає на якість кінцевого виробу та на собі-
вартість виробництва. Ритмічність поставки ресурсів та комплектуючих впливає
на тривалість процесу складання та є одним з основних чинників, що характери-
зує протікання процесу складання.

Тривалість поставки ресурсів та комплектуючих безпосередньо характери-
зує надійність ситеми управління матеріальними потоками складання. .Вартість
вхідного контролю впливає на вартість процесу складання та собівартість виробу,
що складається. Якість вхідного контролю впливає на якість отриманих результа-
тів вимірювання, та якість контролюємого виробу.

Безперебійність вхідного контролю впливає на час завершеня процесу
складання виробу. Ритмічність вхідного контролю впливає на ритмічність проті-
кання технологічного процесу складання. Тривалість вхідного контролю впливає
на тривалість технічного процессу складання та на вартість процесу. Вартість
складального процесу беспосередньо впливає на собівартість виробів, що випус-
кається. Якість складального процесу впливає на якість виробу, що складається, і
це безпосередньо впливає на конкурентноспроможність вцілому.

Безперебійність складального процесу впливає на терміни виконання замов-
лення, та як наслідок на репутацію підприємства. Ритмічність складального проце-
су впливає на тривалість технологічного процесу складання та на рермін виконання
замовлення. Тривалість складального процесу – це чинник, який найбільше впли-
ває на весь процесс складання, тому що він займає великий проміжок часу.

Вартість технічного контролю безпосередньо впливає на вартість процесу
складання. Якість технічного контролю впливає на на якість виробів, що випуска-
ються на підприємстві. Безперебійність технічного контролю впливає на безпере-
бійність протікання процесу складання. Ритмічність технічного контролю має вплив
на термін закінчення технічного процесу складання. Тривалість технічного контро-
лю впливає на термін закінчення процесу складання та перехід готових виробів на
наступний етап технологічного процесу виготовлення. Вартість транспортних опе-
рацій має безпосередній вплив на вартість виготовлення виробу. Безперебійність
транспортних операцій впливає на тривалість технологічного процесу складання.

Від оптимальності транспортних операцій залежить термін закінчення скла-
дання та тривалість складального процесу. Ритмічність транспортних операцій
впливає на термін закінчення технологічного процесу складання. Тривалість
транспортних операцій має вплив на тривалість всього процесу складання. Якість
планово-попереджувальних ремонтів впливає на надійність роботи обладнання
та безперебійність протікання процесу складання. Ритмічність планово-
попереджувальних ремонтів впливає на ритмічність протікання процесу складан-
ня. Тривалість планово-попереджувальних ремонтів впливає на тривалість тех-
нологічного процесу складання вцілому.

Ритмічність процесу природного зносу має великий вплив на тривалість
всього технологічного процесу виготовлення виробу. Тривалість процесу природ-
ного зносу також має великий вплив на тривалість всього технологічного процесу
виготовлення виробу.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Результатами даного
дослідження став перелік чинників, які впливають на ефективність управління ма-
теріальними потоками складання.

Для більш докладного вивчення природи виділених чинників впливу на
ефективність управління матеріальними потоками у складальному виробництві
представляється доцільним надати їм характеристику. Таку характеристику про-
понується сформувати за результатами використання компаративного критеріа-
льного аналізу.

Сформований у агрегатній формі список чинників, що впливають на ефекти-
вність управління матеріальними потоками у складальному виробництві, дозволе
дескриптивно виявити та описати такі чинників, але зрозуміло, що їхній вплив не є
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однаковим, тому представляє інтерес дослідження порівнюваної інтенсивності
впливу кожного з таких чинників. Кількісна оцінка інтенсивності впливу є корисною
як з позицій подальшої оцінки ефективності управління матеріальними потоками,
так і з позиції підвищення такої ефективності шляхом цілеспрямованого управлін-
ського впливу на виділені чинники. Оскільки значна кількість таких чинників є за
своєю природою комплексною, й має або неузгоджену, або невизначену розмір-
ність, для оцінки інтенсивності впливу виділених чинників представляється доціль-
ним скористатися методом аналізу ієрархій за Т. Сааті. Сутність методу заключа-
ється в методологічній основі для вирішення задач вибору альтернатив за допомо-
гою їх багатокритерійного рейтингования. Після проведення всіх запланованих до-
сліджень пропонується скласти модель для оцінки впливу основних чинників на
ефективність управління матеріальними потками складання.
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