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даних можна розрахувати збільшення прибутку фірми при збільшенні 
швидкості транспорту на 20 % без урахування збільшення витрат (РВ = РА). 
При збільшенні швидкості транспорту додаткові витрати перевезення 

повинні ураховувати збільшення витрат на паливо, на амортизаційні 
відрахування, на ремонт автомашин та доріг, підвищення небезпеки тощо. 
Ці витрати повинні відніматись від прибутку РА. Якщо швидкість 
зменшується, то новий прибуток РВ зростає, але й час його отримання 
ТВ теж зростає. 
Якщо замість транспорту розглядається транспортна нафтова (або газова) 

мережа, то збільшення тиску в нафтопроводі призводить до збільшення 
швидкості переміщення нафти, але водночас за нелінійною залежністю 
збільшуються гідравлічні втрати на переміщення нафти в нафтопроводі. 

 
9.3. ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ 

 
Процес виробництва реалізується в часі за циклом «накопичення 

ресурсів – виробництво товарів – продаж товарів». Виробничий цикл – 
це проміжок часу між початком накопичення ресурсів та завершенням 
продажу товарів. 
Для якісного розгляду процесів уявимо виробництво і продаж деякого 

одного товару у вигляді трьох «конвеєрів» (рис. 9.3.1): 
1. «Конвеєр К1» повинен підготувати виробництво: забезпечити 

приміщеннями, верстатами, сировиною, матеріалами, грішми, енергією, 
робочою силою тощо. Уявимо собі все це умовно у вигляді «складу № 1», у 
якому накопичилась еквівалентна «сировина» у вигляді відповідної «купи 
грошей», якої повинно вистачити на роботу наступного «конвеєра № 2» 
на один виробничий цикл. 

2. «Конвеєр К2» пов’язаний безпосередньо з виробництвом товарів: 
він виробляє готову продукцію в такій кількості, щоб була витрачена 
вся заготовлена в «складі № 1» «сировина». Готові товари накопичуються 
«конвеєром № 2» у «складі № 2». 

3. «Конвеєр К3» пов’язаний з ринком: він повинен продати всі 
виготовлені товари зі «складу № 2» і забезпечити виробництво на 
наступному циклі. 

 

 

Рис. 9.3.1. Повний виробничий цикл 
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Для ознайомлення з виробничим циклом у часі можна скласти 
календарний план згідно з методами динамічного мережевого управління 
та планування робіт [9; 39]. 
Ці «конвеєри» працюють послідовно в часі: спочатку «конвеєр К1» 

повинен заготовити «сировину», потім «конвеєр К2» з цієї «сировини» 
має виготовити товар, і лише на останку «конвеєр К3» – продати товар. 
Отриманий цикл виробництва рис. 9.3.1 стосується початку роботи 

нового, тільки введеного в дію, підприємства і визначає кінцевий термін 
виконання проекту tB3. 
На підприємстві, що працює давно, процес виробництва товарів 

теж виконується за повним виробничим циклом рис. 9.3.1, але цей 
процес є безперервним. Він розбивається на місячні плани, і протягом 
одного місяця вказані роботи виконуються паралельно й включають у 
себе етапи (рис. 9.3.2): «Накопичення ресурсів», «Виробництво товарів», 
«Продаж товарів». 

 

 

Рис. 9.3.2. Поточне виробництво за місяць 
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