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kH – коефіцієнт виконання норм часу в непотоковому виробництві 
переважно робітники – універсали високої кваліфікації. 

Для непотокових методів характерне послідовне і рідко – 
послідовно-паралельне поєднання операцій, що поряд із складними 
маршрутами обробки спричиняє тривалий виробничий цикл. Разом 
із цим непотокове виробництво має свою сферу застосування, воно 
широко застосовується у промислових дискретних процесах. При 
невеликих обсягах виготовлення окремих виробів непотоковий 
метод дозволяє краще використовувати устаткування, повніше його 
завантажувати в часі та за потужністю, оскільки обробку предметів 
можна розподіляти між верстатами групи з урахуванням їх параметрів. 

Потокове виробництво – високоефективний метод організації 
виробничого процесу. В умовах потоку виробничий процес здійснюється 
в максимальній відповідності до принципів його раціональної 
організації. Потокове виробництво має такі ознаки: 

 за групою робочих місць закріплюється обробка або складання 
предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань 
конструктивно та технологічно подібних предметів; 

 робочі місця розташовуються послідовно за ходом технологічного 
процесу; 

 технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, 
на кожному робочому місці виконується одна або декілька подібних 
операцій; 

 предмети праці передаються з операції на операцію поштучно 
або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що 
забезпечує високу ступінь паралельності та неперервності процесу. 
Широко застосовується спеціальний міжопераційний транспорт 
(конвеєри), який виконує не тільки функції переміщення предметів, 
але й підтримку ритму роботи. 

Потокові методи застосовуються в умовах виготовлення продукції 
у значних обсягах і протягом тривалого часу, що властиво для 
масового і багатосерійного виробництва. 

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова 
лінія – технологічно і організаційно відокремлена група робочих 
місць, яка виготовляє один або декілька подібних типорозмірів 
виробів згідно з ознаками потокового виробництва. Потокові лінії 
бувають різні, тому їх класифікують за певними ознаками. 

За номенклатурою виробів потокові лінії поділяють на одно- і 
багатопредметні. Однопредметною називається лінія, на якій оброб-
ляється або складається виріб одного типорозміру протягом тривалого 
часу. Для переходу на виготовлення виробу іншого типорозміру 
потрібна перебудова лінії (перестановка устаткування, його заміна 
тощо). Застосовуються ці лінії у масовому виробництві. Багато-
предметною є потокова лінія, на якій одночасно або послідовно 
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21.1. ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ 
 

Поняття «бізнес-процес» є багатозначним, на сучасному етапі не 
існує єдино прийнятого його визначення. Більшість існуючих 
поглядів на бізнес схиляється до того, що це економічна категорія, 
тісно пов’язана з теорією реінжинірингу М. Хамера та Дж. Чампі. 

У загальному значенні бізнес-процес є систематизованим 
послідовним виконанням логічно пов’язаних та взаємозалежних 
завдань з використанням ресурсів, що забезпечують виробничу 
діяльність, з метою створення продукції, яка має споживчі цінності 
для клієнта. 

Бізнес-процес – це комплекс робіт, що мають свої межі і 
відкриваються первинними постачальниками процесу, тобто входами 
процесу, якими можуть виступати матеріально-технічні, енергетичні, 
людські та інформаційні ресурси. 

Єдиною метою бізнес-процесу є задоволення вимог клієнтів. 
При виділенні та класифікації бізнес-процесів підприємства 

необхідно дотримуватись наступних принципів: 
– кожний процес повинен мати чітко визначені початок, кінець 

та середину; 
– кожний процес повинен мати чітко визначені входи та 

виходи, продукти, постачальників та клієнтів; 
– всі процеси повинні бути вимірюваними та такими, що 

управляються; 
– необхідно чітко відділяти основні процеси від допоміжних: 

основні виробляють «продукти» для клієнтів, допоміжні – для 
інших процесів в організації. 
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Класифікуючи бізнес-процеси підприємства, важливо виділити 
збалансовані бізнес-процеси, які є еталоном для всіх інших бізнес-
процесів та мають наступні характеристики: 

 високий рівень визначеності завдання, ефективності використання 
ресурсів та організаційної структури; 

 виконується саме те, що необхідно; 
 високий рівень комунікацій, обміну інформацією та взаємодії 

всередині команди; 
 високий рівень орієнтації на проблеми клієнта; 
 високий рівень використання комп’ютерних технологій; 
 високий рівень гнучкості та дружності по відношенню до 

клієнтів процесу; 
 стійкий та високоякісний результат; 
 високий рівень підготовки, кваліфікації та знань персоналу; 
 високий рівень адаптивності до цілей та потреб компанії, що 

змінюються. 
Виділяють бізнес-процеси, що безперервно повторюються, 

наприклад, виконання замовлення; бізнес-процеси, що періодично 
повторюються, наприклад, бізнес-аудит підприємства та одноразові 
бізнес-процеси, наприклад, проекти. 

 
21.2. СУТНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Для переведення бізнес-процесів підприємства на якісно новий 
рівень, виникає необхідність їх оптимізації. 

Оптимізація бізнес-процесів підприємства – це один з 
інструментів та прийомів інтенсивного шляху розвитку підприємства. 
Це можливість організувати діяльність підприємства з максимально 
ефективним використанням внутрішніх резервів данного піприємства. 

Усі методи оптимізації бізнес-процесів в цілому, поділяються на 
три групи: 

1. Формалізовані універсально-принципові методи, що засновані 
на використанні успішного досвіду і формалізованих принципів для 
побудови ефективних бізнес-процесів. Дані методи є універсальними і 
вони підходять для оптимізації будь-яких бізнес-процесів для будь-
якого бізнесу і практично не залежать від його специфіки. 

2. Методи бенчмаркингу. Бенчмаркинг – це постійне вивчення 
ліпшого в практиці конкурентів. Концепція бенчмаркингу зародилася 
наприкінці 50-х років, коли японські фахівці відвідували провідні 
компанії США й Західної Європи з метою вивчення й наступного 
використання їх досвіду. При підготовці списку ініціатив, необхідних 
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незавершеного виробництва економиться площа, зайнята зберіганням 
предметів праці, а це призводить до економії витрат. Крім того, 
скорочення виробничого циклу збільшує виробничу потужність 
відповідних підрозділів і підприємства взагалі. 

 
6.4. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

 
Методи організації виробництва – це спосіб здійснення виробничого 

процесу, що являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації 
і характеризується рядом принципів, головним з яких є взаємозв’язок 
послідовності виконання операцій технологічного процесу з порядком 
розміщення обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу. 
Існують три методи організації виробництва: непотоковий, потоковий 
та автоматичний. 

Непотоковому виробництву властиві такі ознаки: на робочих 
місцях обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення 
предмети праці, оскільки кількість кожного з них невелика і недостатня 
для нормального завантаження устаткування; робочі місця розта-
шовуються однотипними технологічними групами без певного зв’язку 
з послідовністю виконання операцій, наприклад, групи токарних, 
фрезерних, свердлильних та інших верстатів; предмети праці 
переміщуються у процесі обробки складними маршрутами, внаслідок 
чого є великі перерви між операціями. Після окремих операцій 
предмети часто поступають на проміжні склади і чекають за-
кріплення робочого місця для виконання наступної операції. В 
умовах одиничного виробництва непотоковий метод здійснюється 
переважно у формі одинично-технологічного, коли окремі предмети 
праці одиницями або невеликими партіями, які не повторюються, 
проходять обробку згідно з ознаками, наведеними вище. 

Кількість устаткування у непотоковому виробництві обчислюється 
окремо у кожній групі однотипних, технологічно взаємозамінних 
верстатів. 
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де М – кількість верстатів (машин) у технологічній групі; 
n – кількість найменувань предметів, які обробляються на даному 

устаткуванні; 
Ni – кількість предметів і-го найменування, які обробляються за 

розрахунковий період (звичайно рік); 
ti – норма часу на обробку і-го предмету, год.; 
Tp – плановий фонд часу роботи одиниці устаткування і год; 

81 
 


	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00345
	Горлачук, Яненкова. Економіка підприємства(cut)00346

