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МОДЕЛІ СІТЬОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
В ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУВАННІ

Планування є важливою частиною господарської практики. Керівництво
кожного підприємства, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко уявляти
потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах,
джерела їх одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність ви-
користання наявних коштів у процесі діяльності своєї фірми. У ринковій
економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не бу-
дуть чітко й ефективно планувати свою діяльність.

Планування є первісною функцією управління, оскільки прийняті в про-
цесі її реалізації рішення  визначають характер здійснення всіх інших його
функцій. В роботі доведено, що призначення планування полягає у намаганні
завчасно врахувати по можливості всі внутрішні та зовнішні фактори, які за-
безпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку
підприємств.

Завершальною ланкою в системі планування діяльності підприємства є
оперативне планування. У процесі його здійснення детальн розробляються
плани підприємства і його підрозділів – виробництв, цехів, дільниць, бригад,
навіть робочих місць – на короткі проміжки часу (місяць, декаду, тиждень,
добу, зміну). При цьому розробка планів органічно поєднується з вирішен-
ням питань організації їх виконання і поточного регулювання виробництва.

Оперативне планування поєднує два напрямки роботи – диспетчериза-
цію та календарне планування. Важливою його складовою є календарне пла-
нування – деталізація плану виробництва продукції підприємства за терміна-
ми випуску кожного виду продукції і своєчасне доведення цих показників до
кожної ділянки та робочого місця.

Для аналітичного дослідження завдань календарного планування і по-
шуків методів їх розв’язання застосовуються математичні моделі. Однак в
роботі доведено, що в сучасних умовах найбільш поширеним методом по-
дання календарного плану є сітьовий метод. Наочність уявлення, простота і
зручність планування за допомогою сітьових графіків призвели до того, що
сітьові моделі почали досить широко застосовуватися в практиці планування.

Найчастіше сітьові графіки використовуються для створення календар-
них планів будівельних проектів, але моделі сітьової оптимізації можуть та-
кож використовуватися і в інших виробничих процесах і навіть у плануванні
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деяких послуг. Так, в роботі демонструється реалізація сітьової моделі на
прикладі вагоноремонтного заводу.

В роботі доводиться, що найважливішою комплексною проблемою оп-
тимізації сітьових графіків є мінімізація вартості, яка характеризує найменші
сумарні витрати на здійснення всього комплексу запланованих робіт на ваго-
норемонтному заводі. Цей метод виходить з того, що величина витрат, необ-
хідних для виготовлення будь-яких деталей для ремонтування вагонів або
безпосереднього лагодження самих вагонів знаходиться у зворотній залежно-
сті від витрат робочого часу на виконання цих робіт. Якщо всі заплановані
роботи виконуватимуться з розрахованою у сітьовому графіку точністю, то
загальна вартість розробленого плану-проекту буде мінімальною, але при
цьому його тривалість буде максимальною. З прискоренням робіт витрати
зростають, а з їх уповільненням – знижуються.

Приблизно визначити розміри додаткових витрат, необхідних для ско-
рочення терміну виготовлення нових деталей для ремонту вагонів, або вирі-
шити зворотну задачу можливо за допомогою графіка з апроксимуючою
прямою. Величина додаткових грошових витрат, необхідних для виконання
роботи в скорочений час, складає:
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де minC – мінімально можливі грошові витрати; maxC – максимальні гро-
шові витрати; nt – нормальний час виконання роботи; ct – скорочений час ви-
конання роботи; mint – мінімально можливий час виконання роботи.

Використовуючи лінійну залежність "витрати-час" для кожного виду
робіт, можна розв’язати задачу мінімізації вартості виконання комплексу ро-
біт при обмеженнях на тривалість кожної роботи у встановлених межах, а та-
кож тривалості комплексу робіт в цілому. У такому разі математична поста-
нова задачі оптимизациї набуває винляду:
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де )t(Сi - варість i -тої роботи; iкt - тривалість i -тої критичної роботи; крt

- тривалість критичного шляху комплексу робіт.
Економічна ефективність від впровадження методу сітьової оптимізації

визначається в першу чергу можливостями скорочення загального циклу ро-
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біт і зменшенням витрат за рахунок раціональнішого використання трудових,
матеріальних і  грошових ресурсів. Зменшення тривалості комплексу робіт
забезпечує скорочення термінів окупності інвестицій, та дозволяє швидше
виконувати замовлення на ремонт вагонів.
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В даний час однією з найважливіших і життєво важливих для керівників
будь-якого рівня проблем є використання інформаційних технологій у розро-
бці управлінських рішень. Сучасний рівень розвитку бізнесу висуває прин-
ципово нові вимоги до інформаційного обслуговування, у тому числі забез-
печення швидкості передачі інформації, її актуальності, достовірності та сво-
єчасності надання кінцевому користувачеві. У гострій конкурентній боротьбі
виживають і досягають успіху ті організації, в яких керівництво володіє
умінням приймати ефективні рішення, використовуючи додаткові можливос-
ті, які дають сучасні інформаційні технології. Керівникам щодня доводиться
приймати рішення різної складності в умовах великої невизначеності, пов'я-
заної з мінливою ситуацією і недостатністю інформації.

ЗАТ «Склозавод «Пролетарій» займає лідируючі позиції з виробництва
скла і дзеркал не тільки в межах України, але й за кордоном. Підприємство
має безліч філій та офіційних торгових будинків по всій Україні. Тому авто-
матизація функцій підприємства в даний момент є необхідною в роботі та
функціонування головних підрозділів.

В роботі розглянено історія розвитку підприємства, сучасний стан на
ринку скляного виробництва, основні бізнес-процеси, розглянена організа-
ційна структура, проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства, розг-
лянуто вплив діяльності постачальників і споживачів на діяльність підприєм-
ства.

З цією метою в роботі був проведен експрес-аналіз діяльності підприєм-
ства та можливості впровадження програмного продукту «1С: Управління
виробничим підприємством для України 8».


