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АНОТАЦІЯ 

 

Калапа Д.С. Управління системи Кайдзен на підприємствах на 

прикладі АТ «Ельворті» – Кваліфікаційна магістерська робота зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут 

імені Роберта Ельворті,  Кропивницький, 2020. – 91 с. 

Кваліфікаційна магістерська робота містить вступ, 3 розділи, 

висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг роботи – 

91 сторінок; кількість таблиць – 18; рисунків – 15; літературних джерел – 

50, додаток- 1 

Мета дослідження полягає у застосування інструментів бережливого 

виробництва для моніторингу та вдосконалення процесів системи 

менеджменту якості в АТ «Ельворті». 

Об’єктом дослідження є процес виявлення рівня виробництва 

підприємства сільськогосподарського машинобудування. 

Предметом дослідження – організація здійснення процесу 

бережливого виробництва з урахуванням шляхів його оптимізації.  

Методи дослідження. Основою теоретично – методичних розробок 

становлять фундаментальні положення економічної теорії та результати 

наукових пошуків вітчизняних та зарубіжних вчених. Для визначення рівня 

бержливого виробництва на підприємстві біли використані графічні, 

аналітичні методи для оцінювання їх рівня. Дані фінансової звітності та 

статистичної використовувались для аналізу та оцінки діяльності 

підприємства, а саме: порівняння – представлені істинні показники 

діяльності підприємства за 2017-2018 рр.; розрахунок коефіцієнтів 

ліквідності,  ефективності,системи 5S, прибутковості та показників 

фінансової стійкості методом відносних величин; математичний, 

структурно-логічний, порівняльний аналізи тощо.  Метод спостереження 

використовувався для моніторингу вітчизняних сільхозмашинобудівних   

компаній; економіко-математичний метод надає можливість здійсненний 

безпосередню оцінку Бережливого виробництва, результатів діяльності 

підприємств та для обрахунку рівня прибутковості, платоспроможності та 

ліквідності сільхозмашинобудівних компаній. 

Ключові слова: Бережливе виробництво, система 5S, результати 

розрахунків економічної ефективності виявили впровадження поліпшень 

доцільними конкурентні переваги, система показників, система 

управління. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конкурентоспроможність української 

економіки в істотному ступені залежить від ефективності управління 

промисловими підприємствами. Одним з напрямків підвищення 

ефективності такого управління є сукупність японських методів 

управління виробництвом, поширених в провідних країнах світу. 

В останнє десятиліття в Українській промисловості робляться 

спроби впровадження методів менеджменту якості, інструментів 

бережливого виробництва, але тільки у виняткових випадках вони 

призводять до значних позитивних результатів. Це робить актуальним 

дослідження факторів, що породжують слабку сприйнятливість даних 

інструментів вітчизняною промисловістю. 

У сучасному світі переважною більшістю компаній, що є світовими 

лідерами в своїх галузях (Toyota, Ford, Boeing, Airbus, GE, Scania, Alcoa, 

Xerox АТ Ельворті та інші), активно застосовуються інструменти 

управління якістю та концепція бережливого виробництва. 

Високий попит на ці інструменти сформований не просто так. Вони 

особливо актуальні для великих промислових підприємств зі спадщиною 

минулого у вигляді масового виробництва з його великими партіями, 

зношеним обладнанням, надмірно великими штатами працівників. Тобто 

тих підприємств, які розуміють, що якщо зараз не почати вживати 

термінових заходів, то в самому найближчому майбутньому. 

В останні роки відбувається збільшення числа вітчизняних 

підприємств, модернізують свої системи управління якістю, 

використовуючи концепцію бережливого виробництва. 

В роботі розглядається сутність систем менеджменту якості і роль 

інструментів бережливого виробництва в практиці їх функціонування.  



8 
 

 

  

Метою дипломної роботи є застосування інструментів бережливого 

виробництва для моніторингу та вдосконалення процесів системи 

менеджменту якості на АТ Ельворті. 

Поставлена мета вимагала вирішення наступних завдань:  

- дати характеристику систем управління якістю; 

- дослідити інструменти бережливого виробництва; 

- вивчити досвід моніторингу та вдосконалення процесів із 

застосуванням інструментів бережливого виробництва в Росії; 

- проаналізувати діяльність підприємства як обєкта системи 

менеджменту якості; 

- здійснити оцінку системи управління якістю АТ «Ельворті»; 

- зясувати переваги і недоліки системи менеджменту якості і 

моніторингу вдосконалення процесів АТ Ельворті; 

- розглянути напрямки вдосконалення системи менеджменту 

якості АТ «Ельворті»; 

- розробити карти потоку створення цінності поточного та 

ідеального стану виробництва; 

- оцінити економічну ефективність заходів по вдосконаленню 

системи менеджменту якості АТ «Ельворті». 

Об'єктом магістерського дослідження є машинобудівне 

підприємство АТ Ельворті. 

Предметом дослідження є процеси системи управління якістю та 

їх вдосконалення з застосуванням принципів та інструментів бережливого 

виробництва. 

Науково-теоретична база. Проблема ефективного управління 

виробництвом була предметом наукових досліджень, починаючи з XVIII 

ст., про що свідчать роботи А. Сміта, Р. Оуена, Е. Уїтні, Ч. Беббіджа, Е. 

Юра, Г. Тауна і Г. Меткалфа. Але самостійним сегментом економічної 

науки вона стала тільки в ХХ ст., в управлінській думці виділилися 4 
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основні напрямки: наукове управління (Ф. Тейлор, Ф. Джілбрет, Л. 

Джілбрет, Г. Гантт, Г. Форд); адміністративне управління (А. Файоль, Г. 

Емерсон, Л. Гулик, Л. Урвік); напрямок аналізу людських відносин (М. 

Фоллет, Е. Мейо) і біхевіорістское напрямок (Р. Лайкерт, Д. МакГрегор, 

А. Маслоу, Ф. Герцберг). 

Із сучасних вітчизняних публікацій, присвячених проблемам 

ефективного управління виробництвом, виділимо праці С. Тульчинського, 

М. Б. Захір, А. В. Кашина, А. Акімова, В. Докучаєва, С. І. Єрмолаєва, Д. І. 

Тимофєєва, І . Павловська, А. Н. Грачова, І. А. Кисельова. 

Практичне значення результатів дослідження. Результати даної 

роботи можуть бути використані при вдосконаленні процесів СМЯ, а так 

само вдосконалення методик оцінки результативності процесів СМЯ на 

АТ Ельворті. 

Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Випускна кваліфікаційна робота містить 78 сторінок, 7 малюнків, 11 

таблиць, 21 використаних джерел, 2 додатки. 
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РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА 

ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЇЇ 

ПРОЦЕСУ 

 

1.1 Поняття систем менеджменту якості та моніторинг їх 

результативності з застосуванням концепції «Бережливе виробництво» 

 

  

Системи управління якості або іншими словами: система 

менеджменту якості (СМЯ) у виробничій системі існують на кожному 

підприємстві у тому чи іншому вигляді. Все СМЯ розроблюються та 

сертифікуються відповідно до стандартів Міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO). В стандартах ISO досить докладно вказані всі вимоги 

та інструменти щодо ефективного менеджменту. СМЯ покликана 

забезпечувати якість продукції та послуг підприємства, з метою 

задоволення всіх очікунь споживачами. Головним завданням системи 

менеджменту якості є не контроль кожної одиниці продукції, а 

налагодження процесу таким чином, щоб не було можливості у 

відхиленнях від заданих параметрів, що в свою чергу, має призвести до 

відсутності браку в повній мірі чи частково. Рішення про впровадження 

СМЯ має визначати тільки керівництво підприємства, тому що даний 

процес вимагає істотних чи навіть кардинальних зміни у існуючому 

середовищі підприємства, встановленних стереотипів. 

В основі функціонування системи якості закладено ряд 

загальнопринятих принципів, які дозволяють виробляти продукцію чи 

надавати послуги відповідного рівня якості. Основні принципи системи 

менеджменту якості викладено у ДСТУ ISO 9000 діє до: 2015  

1. Орієнтація на споживачів. Головною метою даного принципу є 

орієнтація на задані споживачем вимоги щодо якості, постійне прагнення їх 
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вдосконалення. Завдяки даному принципу підприємство, котре досягає 

стійкого ефекту за ним, має досить вагомі кокурентні позиції. Кожна 

взаємодія зі споживачем дає можливість в розширенні діапазону створення 

цінності для споживача. Розуміння існуючих та ще невідомих, але 

передбачуваних потреб споживачів створює стійкі передумови в 

стабільності позвитку підприємства. 

2. Забезпечення на всіх рівнях єдності поставлених цілей та 

напрямків діяльнояті, створення умов, коли всі зацікавлені особи 

взаємодіють заради досягнення цілей підприємства. Створення єдності 

мети, напрямки діяльності та взаємодії працівників дозволяє організації 

забезпечити узгодженість її стратегій, політик, процесів і ресурсів для 

досягнення своїх цілей. 

3. Взаємодія працівників. Для організацій вкрай важливо, щоб 

працівники були компетентними, наділені повноваженнями та залучені в 

створення цінності. Працівники, які мають відповідний рівень компетенцій, 

наділені певними повноваженнями, ефективно взаємодіють на всіх рівнях 

підвищують здатність підприємства до створення цінності. 

Для єфективного та результативного управління підприємством, 

дуже важливо поважати і залучати всіх працівників на усіх рівнях 

організації. Визнання, наділення повноваженнями і заохочення навичок і 

знань сприяють взаємодії працівників для досягнення поставлених цілей 

підприємства. 

4. Процесний підхід. Послідовні і прогнозовані результати 

досягаються більшою єфективно і результативно, коли діяльність 

усвідомлюється та управляється як взаємопов'язані процеси, які 

функціонують як узгоджена, цільна система. Система управління якістю 

передбачає взаємопов'язання процесів. Розуміння того, яким чином цією 

системою створюються результати, дозволяє організації підтримувати та 

оптимізувати систему і її результати діяльності. 
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П'ятий принцип, поліпшення. Успішні організації постійно 

орієнтовані на покращення. Поліпшення необхідні організації, щоб 

зберігати і підтримувати усі рівні здійснення діяльності, реагувати на 

зміни які пов'язані з внутрішніми і зовнішніми умовами, і створювати нові 

можливості.  

Принцип шостий, прийняття рішень, заснований на свідоцтвах. 

Рішення, засновані на аналізі та оцінці даних і інформації, з більшою 

ймовірністю створять очікувані результати. Прийняття рішень може бути 

складним процесом, і з ним завжди пов'язана   невизначеність.  Він залучає 

численні типи та джерела вихідних даних, а також їх інтерпретацію, яка 

може носити суб'єктивний характер. Важливо розуміти причинно-

наслідкові зв'язки і їх можливі незаплановані наслідки. Аналіз фактів, 

свідчень і даних призводить до більшою мірою об'єктивності та 

впевненості в прийнятих рішеннях. 

Принцип сьомий, менеджмент взаємин. Для досягнення 

стабільного успіху організації управляють своїми взаєминами з 

відповідними сторонами, такими, як постачальники. Усі зацікавлені 

сторони впливають на результати діяльності організації. Стійкий успіх з 

більшою ймовірністю буде досягатися в ситуації, коли організація 

управляє взаємовідносинами з усіма зацікавленими сторонами для того, 

щоб оптимізувати їх вплив на результати її діяльності. Менеджмент 

взаємин з її постачальниками і партнерами часто має особливу важливість. 

Таким чином, СМЯ це перевірений інструмент для організації 

виробничої діяльності, і спрямований, перш за все на збільшення 

ймовірності досягнення компанією запланованих результатів і, в 

кінцевому підсумку, на підвищення якості компанії. 

В управлінні будь-яким підприємством важливу роль відіграють 

точні і достовірні дані, своєчасно отримані і достатні для прийняття 

управлінських рішень. Впровадження показників моніторингу, які 
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достовірно відображають фактичний хід кожного процесу СУЯ і всієї 

системи менеджменту, дозволяють своєчасно визначити і виконати 

коригувальні та запобіжні заходи, спрямовані на досягнення необхідних 

цілей з оптимальним витрачанням всіх видів ресурсів і мінімізацією 

різного роду втрат за рахунок постійного відстеження фактичної 

керованості аналізованих процесів і їх операцій. Моніторинг - це 

безперервна частина управління підприємством, що представляє собою 

постійне спостереження за засобами і чинниками, що впливають на 

досягнення бізнес цілей підприємства, включаючи: розробку, контроль і 

аналіз ефективності процесів і всієї СМЯ підприємства, ступінь 

досягнення параметрів якості продукції та задоволеності споживачів, а 

також постійну актуалізацію достовірних даних за результатами 

проведених оцінок поточного стану справ і своєчасного інформування 

менеджера відповідної ланки управління для прийняття управлінських 

рішень адекватних виявленим невідповідностей або націлених на їх 

попередження. 

Однією з головних цілей моніторингу повинна бути гарантія 

достовірного інформаційного забезпечення, що допомагає підприємству і 

його менеджерам приймати грамотні управлінські рішення і досягати 

бізнес цілей підприємства. У зв'язку з цим, основна проблема   

функціонування СМЯ це відсутність відповідних моніторингу її 

механізмів, що не має можливості запровадити принцип постійного 

поліпшення. Японський підхід достабільне покращення реалізований в 

концепції «Кайдзен», яка є в її, основі бережливого виробництва. Нижче 

ретельно розглянемо даний підхід. 

Бережливе виробництво - це особлива схема управління 

підприємством. Ідея полягає в основному у постійному прагненні 

виключити будь-які види витрат. [2] Бережливе виробництво - це 

концепція, що допускає залучення в процедуру оптимізації кожного 
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співробітника   підприємства. Ця схема спрямована на максимальну 

націленість на споживача. [1] Розглянемо далі докладніше, що   являє 

собою система бережливого виробництва. 

Впровадження бережливого виробництва на виробництві сталося в 

1950-і роки в компанії Toyota. Батьком цієї схеми управління став  Тайіті 

Оно. Великий внесок у подальший розвиток практики та теорії вніс його 

колега - Сигео Синго, який, розробив метод швидкого переналагодження. 

Згодом фахівці з США досліджували систему і концептуалізувати, під 

назвою lean manufacturing (lean production) - "худе виробництво" [7]. 

Перший час концепція застосовувалася 

  у автомобілебудуванні. Через деякий період часу схема адаптувалась і до 

процесного виробництва. Інструменти бережливого виробництва згодом 

стали використовувати в охороні здоров'я, сфері послуг, комунальному 

господарстві, торгівлі, збройних силах, секторі держуправління та інших 

галузях. [5] 

Бережливе виробництво на підприємстві поперше націлене на 

аналіз цінності продукту, який випускається для кінцевого споживача, на 

кожній стадії створення. Основним положенням концепції є формування 

безпереривного усуненю процесу витрат. Іншими словами, бережливе 

виробництво - це усунення дій будьяких, внаслідок яких ресурси надмірно 

споживаються, але в результаті цінності не створюється для кінцевого 

споживача. Наприклад, не потрібно, щоб готовий виріб та усі 

комплектуючі були на складі. При традиційній системі всі витрати, 

пов'язані з переробкою, браком, транспортуванням і зберіганням, та інші   

витрати перекладаються на споживача. Бережливе виробництво - це 

схема, по якій вся діяльність компанії розділена на процеси і операції, які 

додають і не додають цінність продукту. В якості основного завдання, 

таким чином, виступає планомірне зменшення останніх. [4] 
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Як синонім витрат в ряді випадків застосовується термін muda. Це 

поняття означає різні витрати, відходи, сміття і так далі. 

Тайіті Оно виділив сім видів витрат. Втрати утворюються 

внаслідок: 

1. очікування; 

2. перевиробництва; 

3. транспортування; 

4. зайвих стадій обробки; 

5. непотрібних переміщень; 

6. випуску дефектних товарів;  

7. зайвих запасів. 

Головним видом витрат «Оно» вважав перевиробництво та 

внаслідок є чинником, того виникають інші витрати. До наведеного 

списку вище було додано ще один пункт.  Д. Лайкер, який займався 

дослідженням Toyota та їх дослідом, назвав як втрати стали 

нереалізованим потенціалом службовців. Як джерела витрат називають 

перевантаження усіх потужностей, співробітників при діяльності 

здійснення з підвищеною інтенсивністю, а також виконання операції 

нерівномірно (наприклад, переривчастий графік внаслідок коливання 

попиту). [7] 

Бережливе виробництво представляється як процесу, розділеного 

на п'ять стадій: 

1. Визначення цінності конкретного товару; 

2. Встановлення потоку створення цінності даного продукту; 

3. Забезпечення безперервного перебігу потоку; 

4. Надання споживачеві можливості витягати товар; 

5. Прагнення до досконалості. 
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Серед усіх інших принципів, на яких ґрунтується бережливе 

виробництво, слід виділити три позиції: 

1. Досягнення відмінної якості - здача товару з першого 

пред'явлення, використання схеми "нуль дефектів", виявлення та 

вирішення проблем на ранніх стадіях їх виникнення; 

2. Формування довгострокової взаємодії зі споживачем за 

допомогою розподілу інформації, витрат і ризиків; 

3. Гнучкість. 

Система виробнича, яка використовується в ДАО Toyota, базується 

на двух основних принципах: "точно вчасно" та автоматизації. Перший 

означає, що всі ці елементи необхідні для збірки надходять на лінію саме 

в той час, коли це потрібно, строго в певному для процесу конкретної 

кількості для скорочення складського запасу. [3] 

В рамках даної концепції виділені різні компоненти - методи 

бережливого виробництва. Деякі з них можуть і самі виступати в якості 

схеми управління. До основних елементів відносяться такі щість: 

1. Потік одиничних товарів; 

2. Загальний догляд за обладнанням; 

3. Система 5S; 

4. Кайдзен; 

5. Швидка переналагодження; 

6. Запобігання помилок. 

Прикладів становлення підприємств і організацій різних форм і 

напрямків, на шлях бережливого виробництва стає з кожним роком все 

більше. Так, бережливе виробництво в охороні здоров'я собою являє 

концепцію скорочення тимчасових витрат медперсоналу, безпосередньо 

не повязаних з наданням людям допомоги. Ощадлива логістика об'єднує 

всіх постачальників, які приймають участь у потоці створення цінності на 
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виробництві. У даній системі частково будовуєтся поповнення запасів 

малими партіями. Основними показниками в якості ціх схем виступає 

сукупна вартість логістики.  В Данії інструменти бережливого 

виробництва використовуються поштовим відомством . В рамках цієї 

концепції була здійснена глобальна стандартизація запропонованих 

послуг. Підвищення якості продукції  виступали  прискорення пересилань 

та підвищення продуктивності. Були введені "поточні ткарти ціностей" 

для ідентифікації послуг та контролю. Також впроваджена і розроблена 

згодом система мотивації відомства співробітників. Сформована у 

будівництві особиста стратегія, орієнтована на підвищення ефективності 

процесу зведення споруд на всіх її стадіях. Принципи бережливого 

виробництва були створені та адаптовані для розробки програмного 

забезпечення. У державному та міському управлінні також 

використовуються єлементи даної схеми. Всі, хто бере участь в створенні 

економною організації, розуміє, що це довгий і важка справа. 

Співробітники перключаются з роботи в режимі авралу і тимчасового 

вирішення нагальних проблем на вдосконалення та орієнтацією на 

довгострокову перспективу, а також безперервного вдосконалення - 

кайдзен.  

1. Ідея була сформульована в 1950 році доктором Демінгом. 

Впровадження цього принципу принесло великі доходи компаніям Японії. 

За це фахівець був нагороджений імператорською медаллю. Через деякий 

час Союзом науки і техніки Японії був оголошений приз ім. Демінга за 

якість промислових товарів. [7] 

2. Переваги цієї системи були оцінені в кожному промисловому 

секторі, де створювалися умови для забезпечення найвищої ефективності і 

продуктивності. Кайдзен вважається японської філософією. Вона полягає в 

пропаганді безперервних змін. Школа думки кайдзен наполягає на тому, що 

постійні перетворення виступають в якості єдиного шляху до прогресу. 
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Основний упор система робить на підвищення продуктивності за 

допомогою усунення непотрібної і важкої роботи. Саме визначення 

створено шляхом з'єднання двох слів: "кай" - "змінити" ("перетворити"), і 

"дзен" - "в бік кращого". Переваги системи досить чітко відображає успіх 

економіки Японії. Це визнають не тільки самі японці, а й експерти світу. 

Цілі концепції кайдзен точні, вимірні і досяжні. Виділяють п'ять основних 

напрямків, за якими здійснюється розвиток виробництва. До них відносять: 

3. Скорочення відходів, принципи філософії кайдзен спрямовані на 

значне зниження втрат на кожному етапі (операції, процесі). Одним з 

основних переваг схеми вважається те, що вона включає в себе кожного 

співробітника. Це, в свою чергу, передбачає розробку і подальшу реалізацію 

пропозицій щодо вдосконалення на кожному рівні управління. Така робота 

сприяє мінімізації втрат ресурсів. ; 

3. - Негайне усунення несправностей, де кожен працівник 

відповідно до концепції кайдзен повинен протидіяти проблемам. Така 

поведінка сприяє швидкому вирішенню питань. При негайне усунення 

неполадок час виробничого циклу не збільшується. Негайне рішення 

проблем дозволяє направляти діяльність в ефективне русло; 

4. - Оптимальне використання, при швидкому вирішенні проблем 

вивільняються ресурси. Вони можуть використовуватися для 

удосконалення та досягнення інших цілей. У комплексі ці заходи 

дозволяють налагодити безперервний процес ефективного виробництва; 

5. Робота в команді залучає до вирішення проблем всіх 

співробітників, дозволяє знайти вихід швидше. Успішне подолання 

складнощів зміцнює дух і підвищує самооцінку співробітників 

компанії. Командна робота усуває конфліктні ситуації, сприяє 

формуванню довірчих відносин між вищим і нижчим службовцями. 

            6.  Найвища якість, коли швидке і ефективне рішення проблем 

сприяє злагодженій роботі в команді, створення великого обсягу ресурсів. 
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Це, в свою чергу, забезпечить підвищення якості продукції, що 

випускається. Все це дозволить компанії вийти на новий рівень 

потужностей. 

             Слід сказати, що більша частина принципів ґрунтується на 

здоровому глузді. Основними компонентами системи виступають 

поліпшення якості товару, залучення до процесу кожного співробітника, 

готовність до взаємодії та змін. Всі ці заходи не вимагають складних 

математичних розрахунків або пошуку наукових підходів. 

 

1.2 Інструменти бережливого виробництва і їх сутність 

 

 

Базові принципи були розроблені в кінці 1980-1990-х рр. Головною 

метою системи виступає скорочення дій, які не додають продукту, що 

випускається цінності протягом усього його життєвого циклу. 

Вибираючи інструменти і методи бережливого виробництва, 

необхідно керуватися такими принципами: 

1. Розвивати лідерство на кожному рівні управління 

процесом; 

2. Керівники груп повинні розробляти довгострокові і 

короткострокові стратегії, використовуючи відомості, отримані від 

підлеглих; 

3. Кожен лідер відповідальний за результати реалізації 

власних проектів. 

Застосування інструментів бережливого виробництва орієнтовано, 

в першу чергу, на підвищення якості роботи. Його слід оцінювати на всіх 

рівнях, а отримані результати повинні отримувати всі співробітники. На 

підприємстві повинні бути розроблені чіткі інструкції і правила для 

кожної групи фахівців. При цьому необхідно забезпечити їх тісний 



20 
 

 

  

взаємозв'язок і взаємодопомога. Необхідно навчити персонал в короткий 

термін виявляти виробничі помилки і так само швидко їх виправляти. Для 

залучення всіх співробітників до реалізації концепції слід розробити певні 

стандарти ключових параметрів якості. 

Основним завданням керівництва підприємства, що прагне до 

підвищення якості продукції через зниження втрат, виступає створення 

чітко проробленою схеми дій. Розробка інструкцій і правил повинні 

забезпечувати формування цілісної системи, підвищення мотивацій 

персоналу. Вони повинні мати логічний зв'язок один з одним. В системі 

виділяють основні інструменти бережливого виробництва: 

1. Візуальний менеджмент; 

2. ТРМ; 

3. «Точно вчасно»; 

4. Стандартні операційні процеси; 

5. Картування; 

6. Організація місць 5S; 

7. Вбудований якість. 

Total Productive Maintenance є загальне обслуговування процесу. Як 

вище було сказано, інструменти бережливого виробництва спрямовані на 

знищення втрат. Як правило, вони пов'язані з простоями обладнання, що 

виникають через поломки і надлишкового обслуговування. Основною 

ідеєю ТРМ виступає залучення до процесу всіх співробітників 

підприємства, а не тільки фахівців окремих служб. Таким чином, кожен 

працівник повинен знати специфіку обслуговування обладнання і вміти 

швидко виправити неполадку самостійно. Успіх використання ТРМ 

залежить від того, наскільки правильно донесена ідея і позитивно 

сприйнята персоналом. [5] 
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Стадії ТРМ включають запровадження інструментів бережливого 

виробництва, що вимагають проходження заданою схемою. Особливість 

ТРМ полягає в тому, що на базі цього підходу можлива планова і плавна 

трансформація діючої на підприємстві системи обслуговування в більш 

досконалу. Для цього в рамках ТРМ передбачені наступні етапи: 

1. Оперативний ремонт. Він передбачає спробу вдосконалити 

наявну систему, виявивши в ній слабкі ділянки; 

2. Обслуговування на базі прогнозів. Йдеться про організацію 

збору інформації про існуючі проблеми в роботі обладнання для 

подальшого аналізу даних. Разом з цим планується профілактика машин; 

3. Коригувальна обслуговування. В його рамках здійснюється 

удосконалення обладнання для усунення причин появи систематичних 

збоїв; 

4. Автономне обслуговування. Воно передбачає розподіл функцій, 

що стосуються забезпечення безперебійної роботи машин, між 

ремонтними і експлуатаційними службами підприємства; 

5. Безперервне поліпшення. Цей елемент включають в себе всі 

інструменти бережливого виробництва. Безперервне поліпшення 

фактично означає залучення співробітників до постійного пошуку причин 

втрат і пропозицією способів їх ліквідації. 

Візуальний менеджмент являє собою таке розташування деталей, 

інструментів, виробничих операцій, відомостей про ефективність роботи, 

при якому вони будуть чітко видні. Це забезпечить учасникам процесу 

можливість оцінити стан всієї системи з першого погляду. Впровадження 

візуального менеджменту здійснюється в кілька етапів:  

1. Організовуються робочі місця; 

2. Візуалізуються важливі відомості про безпеку, стандартах якості, 

порядку виконання операцій і використання обладнання; 
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3. Показуються результати і оцінюється ефективність процесів; 

4. Приймаються рішення відповідно до візуалізованих відомостей. 

В рамках системи стандартні процедури розробляються спеціальні 

інструкції, в яких визначається поетапна послідовність виконання будь-якої 

операції. Усні рекомендації або спотворюються, або забуваються. 

Необхідно відзначити, що інструменти бережливого виробництва 

розроблені таким чином, що їх використання може здійснюватися лише 

комплексно. В іншому випадку діяльність не принесе очікуваного ефекту. У 

зв'язку з цим їх замінюють письмовими інструкціями, для яких існують такі 

вимоги: 

1. Вони повинні бути доступні для швидкого розуміння. Для цього 

замість довгих текстів використовуються схеми, малюнки, фотографії, 

спеціальні позначення; 

2. Постійно переглядатися і актуалізуватися відповідно до змін в 

порядку виконання операцій; 

3. Розроблятися спільно з працівниками. Це буде гарантувати їх 

достовірність і забезпечить їх позитивне сприйняття. 

Точно вчасно (Just In Time) являє собою спосіб скорочення тривалості 

виробничого циклу і передбачає надання послуг, матеріалів та інших 

ресурсів тільки тоді, коли вони потрібні.  

Це дозволяє здійснити такі заходи: 

1. Скоротити обсяги партій до мінімально вигідного в 

економічному плані; 

2. Збалансувати чисельність співробітників, обладнання, матеріала;  
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3.«Витягнути» продукцію - продуктивність поточних 

операцій визначається за потребами майбутніх; 

4. Використовувати аудіовізуальні засоби контролю стану 

продукту і завантаженості машин; 

5. Делегувати прийняття рішень з управління рухом товару на 

максимально низький рівень. 

Картування являє процес створення простої графічної схеми, 

наочно зображує інформаційні та матеріальні потоки, які потрібні для 

надання послуг або продукції кінцевим користувачам. Картування дозволяє 

відразу виявити вузькі ділянки, і за результатами його аналізу визначити 

непродуктивні операції і витрати. На підставі цього розробляється план 

поліпшення. Як часу створення цінностей прийнято брати період виконання 

робіт, за допомогою яких товар перетворюється так, щоб споживач був 

готовий за нього платити. Потік створення - це всі дії, які необхідні для його 

виробництва. Як показує практика, на більшості підприємств втрати 

становлять до 80%. 

Стадії створення схеми включає в себе наступні заходи: 

1. Документування поточного стану. На цій стадії детально 

описується процес створення будь-якої цінності (або їх групи). При цьому 

вказуються їхні капітали і операції, необхідний час, число інформаційних 

потоків, кількість працівників і так далі; 

2. Аналіз. Картування проводиться для виявлення дій, які 

формують і не формують цінність продукту. Деякі з останніх усунути не 

можна (наприклад, бухгалтерію). Однак їх необхідно максимально 

оптимізувати. Інші можна усунути або уніфікувати. Для реалізації цих 

завдань слід з'ясувати вимоги замовника до якості товару і його споживчими 

властивостями. На підставі цього встановлюються ті характеристики, які не 

можна виключити ні за яких умов, і ті, які можна відкоригувати за 

погодженням; 
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3. Створення схеми майбутнього стану. Така карта відображає 

ідеальну ситуацію після внесення всіх запланованих змін. Разом з цим 

виявляються приховані втрати для їх подальшої ліквідації;  

1. Розробка плану поліпшення. На цьому етапі визначаються 

методи переходу до ідеального (майбутньому) станом, призначаються 

конкретні завдання, встановлюються терміни і відповідальні за реалізацію 

програми особи. 

Вбудоване якість дозволяє управляти станом продукту 

безпосередньо на місці його створення. Вбудоване якість передбачає: 

- Можливість зупинити конвеєр співробітником при появі шлюбу 

або в разі поломки машини; 

- Проектування устаткування так, щоб виявлення неполадок і 

зупинка здійснювалися автоматично; 

- Використання загальної системи оповіщення при виникненні 

проблем на виробничій лінії; 

- Стандартизація контрольних процедур та покладання 

відповідних обов'язків на операторів машин; 

- Використання заходів попередження ненавмисних помилок 

фахівців або недоліків технологій. 

Система 5S передбачає ефективний розподіл і організацію 

робочого простору. Вона, як і інші інструменти бережливого виробництва, 

сприяє підвищенню керованості зони і зберігає час. Система включає в 

себе: 

1. Сортування. 

2. Раціональне використання простору. 

3. Збирання. 

4. Стандартизацію. 

5. Удосконалення. 
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Система 5S дозволяє знизити кількість помилок в документах, 

створити комфортний клімат на підприємстві, підвищити продуктивність. 

Безперечною перевагою цього інструменту вважається відсутність 

необхідності використовувати нові управлінські теорії і технології. 

 

1.3 Російський та Український досвід моніторингу та 

вдосконалення процесів на основі концепції Бережливого виробництва 

 

Суть модною нині концепції бережливого виробництва 

формулюється просто: для успіху на ринку необхідно повністю позбутися 

від усього того, що не додає продукту цінності, або хоча б мінімізувати 

такі витрати. Однак втілити ідею в життя досить складно. Проте, десятки 

поволзьких підприємств вже роблять це і вельми задоволені першими 

результатами. 

В Україні систему бережливого виробництва почали 

впроваджувати лише в 2004 році. Її відносна новизна і тісний 

взаємозв'язок з іншими елементами японської філософії виробничого 

менеджменту нерідко призводять до плутанини понять. Зараз вітчизняні 

промисловці і гуру оптимізації бізнес - процесів активно обговорюють такі 

системи, як 

«Шість сигм», «5S», TQM (загальна система управління якістю), TPM 

(загальна система забезпечення діяльності виробництва), JIT (точно в 

строк). Все це - елементи глобальної системи менеджменту, що отримала 

в Японії назва кайдзен (постійні поліпшення). Інші бізнес - концепції, такі 

як BSC (система збалансованих показників), ABC (облік, заснований на 

процесах), BPR (реінжиніринг бізнес-процесів), Agile Manufacturing 

System (бистрореагірующій система виробництва), Synchronous 

Manufacturing System (система синхронного виробництва) - всього лише 

варіації на ту ж тему. 
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Саме ж бережливе виробництво є, по суті, системним підходом до 

оптимізації виробничого процесу за рахунок зниження витрат і втрат в 

найширшому сенсі цього слова. Особливість лин - технологій (від lean 

production - бережливе виробництво) полягає в тому, що їх впровадження 

не вимагає великих витрат і практично відразу дає реальний ефект, який 

може бути виражений у конкретній економії коштів. 

Усі Українські підприємства, які послідовно впроваджують ідеї 

японських бізнес - гуру, вже відчувають конкретні результати (див. 

Таблицю 1.1). 

Таблиця 1.1 

Середні показники ефективності технологій лин перевірені 

десятками тисяч проектів, реалізованих по всьому світу 

 

Конкретні приклади результатів в 

російській практиці 

галузь 

Щорічна економія 11,5 млн гривень - 

досягнута за 2 тижні 

нафтовидобуток 

Збірка автомобільних вузлів 

  
Економія 52 млн гривень за 6 місяців 

Економія 65 млн гривень за 1 тиждень 

Вивільнення 25% виробничих площ Приладобудування 

Виняток простоїв свердловин - додатковий 

дохід 130 млн гривень на рік 

 

нафтовидобуток 

Скорочення терміну виконання замовлення 

з 16 місяців до 16 тижнів 

 

авіаційна промисловість 

Приладобудування  
 

Скорочення виробничого циклу з 9 до 1 дня 

 

У нашій країні деякі елементи систем сучасного виробничого 

менеджменту діють давно. Наприклад, рационализаторство і соцзмагання 

можна розглядати як радянський аналог таких невід'ємних складових 

частин бережливого виробництва, як постійне вдосконалення виробничих 



27 
 

 

  

процесів і принцип горизонтального спілкування (коли топ-менеджмент 

безпосередньо спілкується з робітниками і не нехтує їхніми ідеями з 

приводу можливих поліпшень). Інша справа, що японська система зводить 

ці речі в ранг закону, а не добровільною, але, на жаль, нечасто ініціативи 

окремих співробітників. 

 

 

Збільшення ефективності 

обладнання на 45% 

 

Збільшення продуктивності 

преса 2 кт на 35% 

 

Кольорова металургія 

 

Вивільнення праці на 

25% 

 

Скорочення трудовитрат - 

понад 1,3 млн гривень на рік 

 

нафтовидобуток 

 

Зниження часу 

переналагодження на 

70% 

 

Скорочення часу 

переналагодження трьох 

500Тонна пресів з 4,5 до 1,5 

години (на 67%)  

Чорна металургія 

 

 

У нашій країні деякі елементи систем сучасного виробничого 

менеджменту діють давно. Наприклад, рационализаторство і соцзмагання 

можна розглядати як радянський аналог таких невід'ємних складових 

частин бережливого виробництва, як постійне вдосконалення виробничих 

процесів і принцип горизонтального спілкування (коли топ-менеджмент 

безпосередньо спілкується з робітниками і не нехтує їхніми ідеями з 

приводу можливих поліпшень). Інша справа, що японська система зводить 

ці речі в ранг закону, а не добровільною, але, на жаль, нечасто ініціативи 

окремих співробітників. 

Серед російських підприємств, першими почали впроваджувати 

бережливе виробництво, в основному великі промислові компанії. У 

цьому списку КамАЗ, «Група ГАЗ», ВСМПО - АВІСМА, «Русал», 

«Євразхолдинг», «Єврохім» і т. д. На жаль, найчастіше причиною для 

початку роботи з консультантами служать проблеми, які відчувають 

підприємства. Лише коли рентабельність падає, замовники висловлюють 
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невдоволення, зростає рівень шлюбу, вітчизняні промисловці починають 

шукати шляхи вдосконалення свого виробництва. Радує те, що, 

отримавши перший ефект, вони не зупиняються на досягнутому, 

розуміючи, що тільки постійне дотримання принципів нової системи 

призведе до максимальної віддачі. 

Наприклад, автомобільний завод «Урал» (Міасс), що входить в 

«Групу ГАЗ», почав впроваджувати Лін - технології після кризи 2003 року, 

коли обсяги продажів підприємства впали за два роки майже вдвічі. Як 

заявив журналу «Експерт Волга» генеральний директор заводу Віктор 

Корман, застосування технологій бережливого виробництва не забарилося 

позначитися на всіх показниках. Зокрема, економія коштів становить 300-

400 млн.рублів щорічно. Зараз на підприємстві триває робота по 

впровадженню лин - технологій, в неї включається все більше 

співробітників. Так виконується ще одна вимога системи - про участь в 

цьому процесі всіх членів колективу, від генерального директора до 

прибиральника приміщень. 

Автомобільний завод КамАЗ дотримується принципів бережливого 

виробництва з 2005 року. Ще раніше в групі цим почали займатися 

«КамАЗ - підприєм» і «КамАЗ - Дизель». Зараз робота ведеться в різних 

підрозділах і компаніях концерну. Які пройшли спеціальне навчання 

менеджери, які в минулому році захистили відразу понад 50 проектів з 

удосконалення технологічного циклу, тепер будуть навчати своїх 

підлеглих і включати їх в роботу. Вже є конкретні результати. Наприклад, 

в цеху прес - форм ВАТ «КамАЗ - інструментспецмаш» виявили дев'ять 

непотрібних верстатів і позбулися їх, знизивши кількість позапланових 

простоїв обладнання майже в три рази. 

За розпорядженням виконавчого директора КамАЗа Василя 

Каюмова йде робота по оптимізації використання землі, що знаходиться 

на балансі у підприємства (в цілому 1900 га). Невикористані площі зараз 
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розчищаються, вони будуть здаватися в оренду або продаватися, 

приносячи прибуток замість витрат на утримання. 

ЕПО «Сигнал» (Саратовська область) випускає прилади для 

аерокосмічної промисловості і апаратуру для газового господарства. 

Однією з головних проблем постало питання, злободенне практично для 

всіх підприємств колишнього оборонного комплексу - стан обладнання. За 

допомогою фахівців з лин - технологіям, залучених на основі аутсорсингу, 

співробітники компанії всього за кілька днів зуміли виявити недоліки і 

несправності обладнання і розробити програму підтримки парку техніки в 

ефективному стані. Секрет простий: цією роботою повинні займатися не 

тільки ремонтні бригади, а й оператори верстатів, які краще кого б то не 

було, знають особливості і проблеми конкретної машини.  

Слідувати концепції бережливого виробництва можуть і повинні не 

тільки промислові гіганти, але і будь-які підприємства, незалежно від 

величини активів і сфери діяльності, впевнений директор центру 

«Оргпром» (Єкатеринбург) Олексій Баранов [16]. Його центр сьогодні є 

одним з провідних провайдерів лин - технологій в Україні. «Оргпром» в 

2006 році організував перший лин - форум, в якому взяли участь 

представники вітчизняних компаній, які впроваджують методи 

бережливого виробництва, і зарубіжні гості - фахівці з лин - технологіям. 

У форумі взяли участь понад 200 українських підприємств, які вже 

адаптують свій бізнес до філософії кайдзен. «За останні два роки число 

компаній, які освоюють лин - технології в Україні, зросла на порядок. 

Настільки бурхливо зростаючий інтерес свідчить про те, що бережливе 

виробництво на сьогодні - найефективніший, по співвідношенню ціна - 

результат - терміни, спосіб розвитку і зростання як окремого 

підприємства, так і російської економіки в цілому», підкреслює пан 

Баранов [16]. 
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Новий для Росії підхід можна застосувати не тільки до 

промислового конвеєру. Оптимізувати і зробити максимально 

рентабельним можна будь-який аспект діяльності сучасного бізнесу. 

Наприклад, оптимізація документообігу іноді скорочує час виконання 

замовлення в два - три рази більше, ніж зазвичай можна домогтися від 

самого виробничого процесу, приведеного у відповідність з принципами 

Лін. Що ж стосується галузевої приналежності компаній - прихильників 

бережливого виробництва, то вони дуже різні. Наприклад, група компаній 

ПФ ДСК (Тольятті і Димитровград), заводи ВАТ «КамАЗ» (Набережні 

Челни), МХК "Єврохім" (Москва), асоціація «Версіво» (Самара і Брянська 

обл.), «Уралсвязьинформ» (Єкатеринбург) і десятки інших. 

Ті, хто вже «увірував» в бережливе виробництво, вважають, що до 

нього рано чи пізно прийдуть всі Українські підприємства. Надто вже 

привабливим виявляється для власника заводу значно знизився рівень 

витрат і підвищення ефективності при мінімумі вкладень. Безумовно, 

стати відразу такою ж успішною компанією, як Toyota, не вдасться нікому 

(японський концерн за допомогою кайдзен йшов до вершини успіху 50 

років), але постійна робота над вдосконаленням свого бізнесу обов'язково 

дасть результат. 

Головною умовою і головною трудністю ефективного застосування 

лин - технологій є основа самої філософії кайдзен - командна робота. На 

думку фахівців, успіху в розвитку принципів системи можна домогтися 

лише в тому випадку, якщо ними будуть керуватися всі працівники 

підприємства. Тут є два завдання: переконати співробітників в тому, що 

впровадження бережливого виробництва корисно для кожного з них, і 

впоратися з опором новому. Дійсно, часто нововведення сприймаються 

скептично («Так я 30 років на цьому верстаті працюю, що означає '' потрібно 

збільшити ефективність ''»?) Або з побоюванням («Скорочення втрат і 

непродуктивних елементів процесу» - це ж скорочення штату ?!»). Тому 
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потрібна постійна «просвітницька» робота менеджерів і кооперація 

працівників усіх рівнів. Цікаво, що вже в самій концепції бережливого 

виробництва знаходяться і варіанти вирішення проблем у кадровій політиці. 

Наприклад, що вивільняються співробітники можуть займатися подальшою 

розробкою програм вдосконалення виробництва або на зекономлені ресурси 

розвивати новий напрямок бізнесу. Скорочення ж штату, якщо воно 

неминуче, можна проводити поступово, просто не набираючи додатковий 

персонал на місце, звільнене в силу природних причин (вихід на пенсію, 

зміна роботи і т. П.). 

На думку Олексія Баранова з «ОргПрома», в тій чи іншій мірі тепер 

всі Українські підприємства і компанії намагаються оптимізувати свої 

виробничі та бізнес - процеси. Ринок досяг тієї стадії розвитку, коли за 

кожен «зайвий» крок платить вже не клієнт, а виробник. Відповідно, 

програми ліквідації втрат і зниження витрат будуть набирати силу все 

стрімкіше. Питання лише в тому, наскільки системно і грамотно вдасться 

побудувати цю роботу [16].  

У 2006 - 2008 рр. застосування бережливого виробництва на 

промислових підприємствах України, почав досліджувати Інститут 

комплексних стратегічних досліджень (ІКСІ). [9] 

Основні питання, які порушив Інститут в своєму опитуванні наступні: 

- які інструменти Бережливого виробництва застосовуються на 

підприємстві; які «вузькі місця» є найбільш важливими для підприємства. 

Перше опитування відбувалося з залученням 735 респондентів в 

період з березня по квітень у 2006 році. Рівно через два роки опитування 

було повторено, за участю 767 респондентів. 

Анкетне опитування відбувався за такими правилами: 

- Одне підприємство - один респондент; 

- Адресна анкета на ім'я конкретної особи; 

- Всі регіони України; 
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- Більше 100 підприємств (15% зайнятості в промисловості). 

Опитування респондентам торкнувся такі посадові рівні: 

1. Директори підприємств - 35%; 

2. Заступники директорів - 35%; 

3. Керівники економічних підрозділів - 22%; 

Дві третини опитаних - це підприємства з чисельністю зайнятих 100 - 

2000 чоловік. Більшість учасників опитування великі підприємства. Як 

видно з рис.1.1, більшість учасників це підприємства обробних галузей.  

 

Рис.1.1. Підприємства-респонденти по галузям 

На рис. 1.1 представлені поліпшення в організації виробництва з 

досліджуваних років. 

 

Рис. 1.2-Покращення в організації виробництва. 
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Стан виробничих систем підприємств у 2008 році змінилося 

незначно. Якщо говорити про дослідження існтрумент бережливого 

виробництва, то в Таблиці 1.2 видно, що в 2006 році найбільш популярним 

інструментів був інструмент «Загального контролю якості». Тоді як, в 2008 

році цим інструментів стала система 5S. 

Таблиця 1.2 

Інструменти бережливого виробництва 

Інструменти бережливого вироб 
ництва 

  Підприємств, що використовують 
інструмент, в загальній кількості 
«Ощадливих підприємств» 
%  

2006 р.  2008 р.  

Візуалізація і стандартизація 
робочого місця (5S) 

29%  51%  

 
Діагностика виробничого процесу 
(VSM) 

17%  Н.д.*  

 
Упралвління потоками (TFM) 

Н.д.**  36%  

 
зниження міжопераційних запасів 
(kanban)  

25%  23%  

 
загальне обслуговування 
обладнання (TPM)  

14%  22%  

Технологія швидкого 
переналагодження 
(SMED) 

14%  13%  

Система вбудованого якості 
(TQM) *** 

69%  20%  

 Варіант відповіді не було включено в опитування 2008 р ** Варіант відповіді не було включено 
в опитування 2006 р *** В опитуванні 2006 р варіант відповіді був сформульований як 
«загальний контроль як  

 

Якщо говорити про масштаби застосування бережливого 

виробництва, то ІКСІ з'ясував, що більшість респондентів тільки починають 

використання Лін. Разом з тим, зростає частка підприємств, що 

використовують відразу декілька інструментів. Також з'ясувалося, що 
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великі підприємства частіше використовують лин-технології, тому що 

співвідношення застосовують і які не застосовують застосування 

бережливого виробництва зростає у підприємств з чисельністю персоналу 

від 1000 чоловік. 

На рисунку 1.3 видно активність в застосуванні лин-технолония по 

галузям. Найчастіше бережливе виробництво в 2015 році застосовують 

підприємства Машинобудування і підприємства з виробництва гумових та 

пластмасових виробів.  

 

 

Рис. 1.3 - Активність в застосуванні лин - технологій по галузям  

 

Якщо говорити про найбільш значущих і важливих місць у виробництві, 

то в 2008 році респонденти виділили: 

- розробка нової продукції; 

- збут і обслужівіваніе клієнтів; - обслуговування обладнання. 

 На підприємствах, що не застосовують лин - технології, уявлення про 

значущі і важливих місцях у виробництві розрізняється. Так дані підприємства 
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на перше місце виділяють збут і обслужівіваніе клієнтів, управління запасами 

і мотивація персоналу. 

Також в ході опитування стало помітно більше часте згадування 

респондентів про підтримку і стимулювання державою діяльності 

підприємств, який почали вдосконалювати виробництво. Основними 

напрямками державної політики, респонденти виділили: 

- Підтримку кооперації освітніх установ і компаній, які застосовують 

сучасні методи організації виробництва; 

- Розробку та реалізацію регіональних і муніципальних програм та 

конкурсів, що стимулюють поліпшення організації виробництва; 

- Інформаційну підтримку заходів, що проводяться з метою обміну 

досвідом з організації виробництва. 

Таким чином можна зробити деякі висновки. Не можна приймати 

програми з поліпшенням на короткий термін і не займатися проектами, які 

можуть дати лише короткострокові результати. Необхідно проводити постійні 

поліпшення, орієнтуватися і зосередитися на процесі. Технології бережливого 

виробництва дозволяють компаніям досягти необхідних результатів у 

розвитку та безперервно здійснювати моніторинг функціонування СМК. 

Впровадження бережливого виробництва - невід'ємна частина сучасного 

виробництва. За мірками світових лідерів по впровадженню бережливого 

виробництва, Російські підприємства в самому початку шляху, і це відмінний 

шанс для створення конкурентної продукції, яка буде відповідати всім 

міжнародним стандартам якості.   
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ АТ «ЕЛЬВОРТІ» ТА ВИРОБНИЧОЇ 

СИСТЕМИ «РОСАТОМ» 

 

 

2.1 Організаційно-економічна  характеристика підприємства АТ 

«Ельворті» 

 

– АТ «Ельворті» входить в Холдінг «Ельворті Груп». Компанія 

«Ельворті» є частиною вертикально інтегрованої структури Української 

машинобудівної галузі. АТ «Ельворті» об'єднує виробничі та наукові активи 

в сфері сільського господарства і обладнання до них. Компанія «Ельворті» 

створена з метою досягнення оптимальної структури управління 

підприємствами машинобудівного циклу, підвищення ефективності їх 

роботи та конкурентоспроможності на глобальному ринку. 

– Ельворті спеціалізується на виробництві сільскогосподарської 

техніки такої як:борони,оприскувачі,посівні комплекси,пропашні 

машини,зернові сівалки трактори та навісне обладнання та запчастині до 

них, для будь якого споживача на ринках України,Казахстану та Росії. 

– Основними напрямками діяльності Ельворті є: 

– - Виробничо-експлуатаційна діяльність - створення спеціальної 

продукції, виробництво і переробка, зберігання та транспортування.  

- Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи для 

вдосконалення технології та обладнання основних виробництв і допоміжних 

підрозділів, а також розробка нових технологій і обладнання. 
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Рис. 2.1 - карта - схема основної діяльності АТ «СХК» 

Виконуючи свої основні завдання, суспільство в повній мірі усвідомлює, 

що здійснювана їм виробничо - господарська діяльність зачіпає інтереси 

всього населення в регіонах присутності Товариства, є джерелом потенційної 

небезпеки для життя і здоров'я працівників, підрядників, відвідувачів і інших 

зацікавлених сторін, а також джерелом негативного впливу на навколишнє 

середовище. 

Важливим аспектом соціальної політики АТ «Ельворті» створення 

безпечної і комфортної робочої середовища для всіх співробітників. 

Суспільство стежить за неухильним виконанням правил, заснованих на 

державних стандартах і інструкціях, домагаючись практично нульового рівня 

травматизму на виробництві. 

Поставлені завдання АТ «Ельворті» реалізує на основі наступних 

принципів: 
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- дотримання законодавчих і нормативних вимог України, міжнародних 

угод і стандартів, галузевих норм і правил комбінату; 

- максимальне задоволення вимог споживачів продукції, виконання 

інвестиційних проектів; 

- вдосконалення технологічних процесів і організації праці, 

застосування сучасного обладнання, спрямованого на мінімізацію негативного 

впливу виробничих факторів на працівників, підрядників, інші зацікавлені 

сторони і на навколишнє середовище; 

- забезпечення безпечного проведення робіт з основними напрямками 

діяльності комбінату для персоналу, підрядників, інших зацікавлених сторін і 

навколишнього середовища; 

- попередження нещасних випадків, зниження виробничого травматизму 

і професійних захворювань, запобігання негативного впливу на навколишнє 

середовище; 

- планування і реалізація заходів (заходів управління) по зниженню 

ризиків, які є значущими екологічних аспектів до обґрунтованого, практично 

досяжного рівня; 

- планування і надання необхідних фінансових, 

матеріально-технічних і людських ресурсів; 

- постійне поліпшення і результативне функціонування інтегрованої 

системи менеджменту товариства відповідно до корпоративних вимог, вимог 

міжнародних, російських і національних стандартів; 

- постійне підвищення кваліфікації працівників АТ «Ельворті»; 

- доведення до всіх працівників товариства завдань, повноважень і 

відповідальності в області якості, охорони навколишнього середовища, 

охорони праці та промислової безпеки. 

Соціальна політика АТ «Ельворті» спрямована на створення 

максимально сприятливих умов для всіх стейкхолдерів. [Додаток Г] 
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Так, основним об'єктом соціальної відповідальності АТ «Ельворті» є 

співробітники компанії, які, крім того, що захищені різними соціальними 

пакетами від компанії, ще й користуються різними соціальними програмами, 

проведеними в компанії для своїх співробітників.  

Споживачі також відносяться до КСВ компанії, оскільки компанія 

докладає всіх зусиль для надання їм якісної продукції. 

Податкові органи також відносяться до прямих стейкхолдерам, оскільки 

отримують від компанії плату (податки, збори) за вплив на навколишнє 

середовище, а також внески на соціальне забезпечення своїх працівників 

(пенсійне забезпечення, соціальне страхування, медичне забезпечення). 

До непрямих стейкхолдерам компанії можна віднести: 

- екологічні та природоохоронні організації та фонди (компанія прагне 

забезпечити свою роботу з найменшою шкодою для навколишнього 

середовища); 

- дитячі будинки, школи і дитячі сади (отримання матеріальної 

допомоги); 

- лікувально - профілактичні заклади (отримання замовлень на лікування 

або співробітників компанії, або осіб, яким компанія хоче допомогти в 

лікуванні); 

- населення закритого адміністративно - територіального утворення 

(відкриття нових скверів, дитячих майданчиків, бібліотек та інших об'єктів 

соціальної сфери). 

Структура програм КСВ становить портрет КСВ компанії. Вибір 

програм, а, отже, структура КСВ залежить від цілей компанії і вибору 

стейкхолдерів, на яких буде направлено програми. Структуру найбільш 

важливих програм КСВ внесемо в [ Додаток Д] 

Проаналізувавши додаток Д, зауважимо, що найбільше відображення в 

поставлених цілях Ельворти знаходять стейкхолдери як прямі, так і непрямі. 

Благодійність значуще напрямок з надання благодійної допомоги 
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загальноосвітніми школами та дошкільними установами. АТ «Ельворті» 

продовжує, розпочату багато років тому, шефську роботу над 

загальноосвітніми установами. Благодійність досягається зміцненням 

матеріально - технічної бази, придбанням сучасного обладнання для дітей, яке 

використовується в навчальному процесі та для розвитку творчої активності 

дітей. Природоохоронні заходи важливі для підтримки екосистеми 

Кіровоградської області, для якісної і здорового життя населення Томської 

області. Санаторно - курортне лікування та відпочинок важливі для 

працівників та їх сімей. Комбінат виділяє кошти не тільки працівнику, але і 

всім членам сім'ї, тим самим даючи зрозуміти важливість і цінність працівника 

в організації. Адже тільки відпочиваючи, працівники відновлюють свої сили і 

готові знову вдосконалювати виробництво, виконуючи якісно свої обов'язки, 

приносячи дохід підприємству.  

Головним вектором в управлінні соціальними процесами на виробництві 

є зобов'язання роботодавця щодо надання соціальних гарантій для 

працівників. Заходи щодо їх виконання закріплюються в колективному 

договорі і реалізуються на основі корпоративних соціальних програм: 

добровільне медичне страхування, добровільне страхування від нещасних 

випадків, санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників і їхніх 

дітей, організація харчування, організація фізкультурно-оздоровчих і 

культурно-масових заходів, недержавне пенсійне забезпечення, забезпечення 

житлом, підтримка ветеранів. 

Зміцнення здоров'я працівників та профілактика їх захворюваності 

здійснюється шляхом оздоровлення працівників в санаторіях. Крім цього, 

комбінат щорічно реалізує своє право на фінансування за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування заходів, спрямованих на попередження 

виробничого травматизму та професійних захворювань. Виділені фондом 

кошти спрямовуються, в тому числі, на санаторно-курортне лікування 
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працівників, зайнятих з шкідливими або небезпечними виробничими 

факторами. 

Беручи аксіому про те, що піклуючись про здоров'я дітей сьогодні, 

держава в майбутньому отримує здорових і успішних громадян - основу 

благополуччя країни, за традицією, з року в рік плануються витрати на 

оздоровчу дитячу кампанію. В рамках корпоративної соціальної 

відповідальності комбінату перед суспільством, зберігаючи давно розпочаті 

традиції, АТ «Ельворті» продовжив у 2016 році благодійну діяльність, що 

забезпечує важливий внесок в досягнення цілей соціальної політики 

Держкорпорації «Ельворті» і підвищує якість життя громадян.  

Традиційно одним із значущих напрямків з надання благодійної 

допомоги є підтримка освітніх проектів. АТ «Ельворті» продовжує, розпочату 

багато років тому, шефську роботу над загальноосвітніми школами та 

дошкільними установами. Їм надається грошова і натуральна допомога для 

зміцнення матеріально-технічної бази, придбання сучасного обладнання, що 

використовується в навчальному процесі та для розвитку творчої активності 

дітей.  

Участь комбінату у фінансуванні благодійних проектів і добровольча 

діяльність не носить бюджетозамещающій характер і не покликане замінити 

собою реалізацію повноважень державних органів і органів місцевого 

самоврядування. Благодійна діяльність має адресний характер і завжди 

спрямована на вирішення найбільш гострих проблем, які потребують 

вирішення. 

Якщо говорити про природоохоронні заходи, то планування і 

виконання заходів з охорони навколишнього середовища здійснюється з 

метою реалізації Екологічекой політики АТ «Ельворті». Плани заходів з 

охорони навколишнього середовища і екологічкой безпеки включають в себе 

роботи по: раціонального використання природних ресурсів;впровадження 



42 
 

 

  

передових технологій з метою зниження рівня забруднення навколишнього 

середовища всіма видами відходів (газоподібними, рідкими, твердими); 

удосконалення діючих технологічних процесів; будівництву нових або 

модернізації (реконструкції) існуючих очисних споруд (установок); 

будівництву сучасних сховищ;активних відходів;удосконаленню порядку 

звернення з усіма видами відходів; зниження або припинення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів їх у гідрографіескую 

мережу і ін. 

АТ «Ельворті» щорічно вкладає значні фінансові кошти в охорону 

навколишнього середовища і на реалізацію природоохоронних заходів. У 2016 

році, в порівнянні з 2010 роком, загальні витрати на охорону навколишнього 

середовища з усіх джерел фінансування зросли приблизно в два рази. Це 

сприяє сприятливій обстановці для проживання населення в АТ Ельворті. 

 

2.2 Оцінка системи менеджменту якості АТ «Ельворті» 

 

Для управління і забезпечення якості продукції в АТ «Ельворті» 

розроблена, задокументована, впроваджена та підтримується в робочому 

стані СМЯ, виконуються роботи по постійному підвищенню її 

результативності. Перелік скорочень, що застосовуються в документації 

СМЯ і використовуваних в даній роботі, представлений в Додатку А, 

перелік документованих процедур, що регламентують процеси системи 

менеджменту якості наведено в Додатку Б. 

В АТ «Ельворті»: 

- визначені процеси, необхідні для СМЯ, встановлені послідовність і 

взаємодію цих процесів відповідно до схеми взаємодії процесів СМЯ 

(Додаток А); 
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- встановлено методи та критерії, необхідні для забезпечення 

результативності, як при здійсненні процесів, так і управлінні ними; 

- надходження ресурсів та наявність інформації, необхідних для 

підтримання процесів і їх моніторингу; 

- здійснюється моніторинг, вимір (де це можливо) і аналіз процесів; 

- вдаються до дії, необхідні для досягнення результатів які 

заплановані, та постійного поліпшення процесів. 

Процесами, що створюють цінність, є: 

- виробництво низькозбагаченого ДФУ (або виробництво збагаченого 

ДФУ), що здійснюється на ЗРИ; - виробництво сировинного ДФУ, що 

здійснюється на СЗ;  

Фінансові результати діяльності АТ «ЕЛЬВОРТІ» за 2017- 

2018 рр. 

 

Показники 

 

2018 р. 

тис. грн 

2017 р. 

тис. грн 

Відхиленн

я 

тис. грн 

Відхилення    

% 

Чистий дохід від 

реалізації 

881733 1049279 -167546 -16,0% 

Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

720687 719154 +1533 +0,2% 

Питома вага витрат у 

виручці від реалізації, % 

81,7% 68,5%  +13,2% 

Валовий прибуток: 161046 330125 -169079 -51,2% 

Інші операційні доходи 155776 89162 +66614 +74,7% 

у тому числі: дохід від 

зміни вартості активів, 

які оцінюються за 

справедливою вартістю 

55227  55227  
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Адміністративні 

витрати 

31749 27947 +3802 +13,6% 

Витрати на збут 50993 43632 +7361 +16,9% 

Інші операційні 

витрати 

172157 98578 +73579 +74,6% 

У тому числі: витрати від 

зміни вартості активів, 

які оцінюються за 

справедливою вартістю 

4609  +4609  

Фінансовий 

результат від 

операційної діяльності: 

прибуток 

61923 249130 -187207 -75,1% 

Інші фінансові 

доходи 

303  +303  

Інші доходи 6099 5915 +184 +3,1% 

Фінансові витрати 62449 53737 +8712 +16,2% 

Інші витрати 805 1033 -228 -22,1% 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування: 

прибуток 

5071 200275 -195204 -97,5% 

Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 

4458 36082 31624 -87,6% 

Чистий 

фінансовий результат: 

прибуток 

613 164193 163580 -99,6% 

 

 

- виробництво з очищення (афінаж) уранової сировини, що 

здійснюється на РХЗ. 

Конкретні методи роботи і необхідні характеристики якості продукції 

встановлені в НД і ТД, що розробляється комбінатом, а також в ASTM, 

стандартах різних категорій та інших документах сторонніх організацій.   
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Керівником процесу СМЯ є посадова особа, яка відповідає за результат 

процесу, що має в своєму розпорядженні необхідні ресурси, інформацію про 

хід процесу і повноваження для управління процесом і його поліпшення. 

1. Основні обов'язки керівника процесу включають в себе: 

2. Керівництво процесом і організацію робіт по його виконанню; 

3. Планування процесу, забезпечення процесу ресурсами та 

інформацією для його виконання; 

4. Визначення цілей і критеріїв оцінки результативності процесу, 

організацію розробки заходів по їх досягненню; 

5. Організацію розробки і актуалізації КП; 

6. Організацію моніторингу та вимірювання (де це можливо) 

процесу, отримання інформації про його виконання; 

7. Аналіз процесу і, при необхідності, організацію розробки 

8. КіПД; 

9. Організацію розробки заходів щодо поліпшення процесу. 

10. Аналіз даних по СМК, включаючи аналіз процесів за результатами 

моніторингу за критеріями оцінки результативності, встановлених в КП [2]  

10. [7], КПК-5, проводиться в СПК щокварталу на «Дні якості» 

згідно СТО 209. 

11. Оцінка результативності процесів проводиться щорічно за 

методиками згідно КП [2] - [7], КПК-5. 

12. Оцінка результативності СМК (Rсмк) проводиться щорічно 

відповідно до методики [Додаток А, 8]].  

Вона являє собою кількісну величину, яка визначається як 

средневзвешанная оцінка шести приватних критеріїв (Ri), з інтерпретації 

отриманих значень. Приватні критерії (R1R4, R6) визначаються методом 

средневзвешанних оцінок, приватний критерій (R5) як 

середньоарифметичне значення на основі використання фактичних значень 
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показників приватних критеріїв. Приватні критерії результативності СМК 

відображають важливі показники діяльності підприємства: 

13. R1 - Задоволеність споживачів; 

14. R2 - Відповідність продукції встановленим вимогам; 

15. R3 - Ступінь виконання вимог при виробництві продукції; 

16. R4 - Ступінь досягнення цілей у сфері якості; 

17. R5 - Ступінь досягнення результативності процесів СУЯ; 

18. R6 - Якість продукції постачальників. 

19. Оцінка результативності СМЯ складається з наступних 

етапів: 

1. Визначення фактичних значень показників приватних критеріїв, 

встановлених у відповідному розділі даної методики, керівниками 

підрозділів. Відомості за фактичними значеннями показників, керівниками 

підрозділів комбінату в області СМК до 31 січня, наступного за звітним. 

2. Визначення приватних критеріїв за формулами даної методики. 

Оцінка результативності СМЯ з інтерпретацією значення R(смк), 

представлена в Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Інтерпретація отриманих значень 

Результативність СМЯ Результативність СМЯ 

Rсмк <0,60 недопустима 

0.60≤ Rсмк < 0,75 допустима 

0,75≤ Rсмк < 0,95 достатня 

Rсмк ≥ 0,95 висока 

 

Для управління СМК застосовується аутсорсинг. АТ «Ельворті» 

передає стороннім організаціям, в тому числі до виконання робіт (надання 

послуг) з ремонту та технічного обслуговування будівель і споруд, 

механічного, енергетичного обладнання, СІ, СА і ВТ, всіх видів зв'язку, 
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інформаційних систем, послуг по транспортуванню продукції по території 

України, послуг з інженерно-геодезичних вишукувань, проектування, 

виконання капітального будівництва. 

Документація СМЯ комбінату включає в себе: 

- документально оформлені Місію АТ «Ельворті» (далі - Місія), 

Політику АТ «Ельворті» в області якості (далі - Політика в області 

якості) і цілі в області якості; 

- керівництво з якості; 

- документовані процедури СМЯ, необхідні ISO 9001, ДСТУ ISO 9001: 

СТО, КП, положення, інструкції; 

- документи, визначені комбінатом як необхідні для забезпечення 

ефективного планування, здійснення процесів, діяльності та управління 

ними: законодавчі нормативно-правові акти, Постанови Уряду України, 

документація АТ «Ельворті», та інших організацій, що мають право в 

установленому законодавством України порядку давати обов'язкові для АТ 

«Ельворті» вказівки, федеральні і галузеві норми і правила, ліцензійні 

документи, стандарти різних категорій, Статут АТ «Ельворті», положення 

про підрозділи, посадові інструкції, інструкції робітників, організаційні 

структури управління, ОРД і фінансово-економічна документація , 

внутрішня нормативна, технічна, проектна, конструкторська документація, 

ПОК і т.п .; протоколи, які вимагає ISO 9001, ДСТУ ISO 9001 та цим 

стандартом. 

Керівництво за якістю є документом СМК, в якому викладено: 

1. область застосування СМК, в тому числі виключення з вимог ISO 

9001, ДСТУ ISO 9001 - відповідно до розділу 1; 

2. розподіл відповідальності і повноважень; 

3. взаємодія процесів СУЯ;  

4. перелік документованих процедур; 
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5. Керівництво за якістю розроблено відповідно до вимог 

стандартів ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, з урахуванням РКК-1. Управління 

керівництвом за якістю - згідно СТО 248, СТО 314. 

6. Управління документацією передбачає: 

7.  затвердити документи з точки зору їх достатності до випуску; 

8. аналіз і актуалізацію документів у міру необхідності і повторне 

офіційне схвалення; 

9. забезпечення ідентифікації змін та статусу чинної переглянутої 

версії документів; 

10. забезпечення наявності відповідних версій чинних документів у 

місцях їх застосування; 

11. забезпеченні розбірливістю і простоту ідентифікації 

документів; 

12.  Забезпечити ідентифікацію документів зовнішнього 

походження, що їх комбінатом як необхідні для планування та 

функціонування СУЯ; 

13.  Не допустити ненавмисному використанню застарілих 

документів (скасованих документів) і застосування відповідної 

ідентифікації таких документів, їх зберігання для будь - яких цілей. 

14.  Загальний порядок управління документацією на виробництві 

здійснюється згідно СТП 314 з урахуванням вимог СТП-8. 

15.  Порядок управління внутрішньої НД, ТД (організація розробки, 

вимоги до змісту та оформлення документації, її перевірці, візуванню, 

погодження, затвердження, введення в дію, актуалізації, порядок обліку, 

зберігання, ознайомлення з документацією, забезпечення нею СПК і 

робочих місць, встановлення відповідальності за виконувані роботи і т.п.) - 

відповідно до: СТО 1, СТО 1.1, СТО 248, СТО 314 - для НД;  СТО 111, СТО 

154, СТО 186, СТО 248, СТО 293, СТО 314, СТО 332 - для ТД. 
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Управління ОРД (накази, розпорядження, протоколи іт.п.) здійснює 

ТДВ відповідно до ДСТУ Р 6.30, інструкцією [Додаток А, 11]]. Порядок 

роботи з ОРД в ЕОСДО встановлений регламентом [Додаток А, 12]]. 

Управління фінансової, облікової та звітної бухгалтерської 

документації, використовуваної в СМК, здійснюється в порядку, 

встановленому цими системами управління. 

Управління документацією, що містить службову інформацію 

обмеженого поширення і конфіденційну інформацію, в тому числі на 

робочих місцях АСЗІ, регламентовано на комбінаті відповідними 

документами. 

Управління документацією на електронних носіях - відповідно до 

вимог положення [Додаток А, 13]]. 

Управління зовнішніми документами здійснюють ПТО і ОТКіОК (за 

напрямом діяльності) відповідно до СТО 1, СТО 314, СТО 334. 

Управління корпоративним фондом НД і ТД в частині, що стосується 

АТ «Ельворті», здійснює ПТО відповідно до СТК - 40. 

Забезпечення ТД, розробленої ВАТ «ТВЕЛ» і підприємствами, що 

входять в контур управління ТК «ТВЕЛ», здійснюється відповідно до  

СТК - 42. 

Для реалізації вимог Укртехнагляду, встановлених у ліцензіях на 

право здійснення відповідної діяльності, на комбінаті розроблені загальна і 

приватні ПОК відповідно до вимог ФНП [14]. 

Управління ПОК здійснюється відповідно до положення [15]. 

Для підтвердження відповідності вимогам і результативного 

функціонування СМК на комбінаті ведуться і підтримуються в робочому 

стані записи. Управління записами, включаючи вимоги до їх ідентифікації, 

зберігання, захисту, відтворення, збереження і вилучення, види і приклади 

записів по ISO 9001, ДСТУ ISO 9001 - згідно СТО 301 з урахуванням вимог 

СТК - 9. 
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Записи оформляються чіткими, легко індентіфіціруемимі і 

відновлюваними, зберігаються протягом строків згідно з чинним переліком 

документів, що утворюються в процесі діяльності ГК «Росатом», 

підвідомчих підприємств, установ і організацій, із зазначенням термінів і 

місць зберігання, відповідно до встановленого на комбінаті порядком. 

Порядок оформлення записів, що мають відношення до забезпечення 

якості та містять дані про якість продукції, що випускається або про ступінь 

її відповідності встановленим вимогам, форми записів, терміни зберігання і 

місце їх зберігання встановлені в КП [2] - [7] і в документах, що 

регламентують діяльність СПК .  

Таким чином, СМЯ в АТ «Ельворті» є ефективною за рахунок 

використання концепції «Канбан» в організації виробництва, встановлення 

нормативів та стандартів процесів,підтримка робочих місць,припинення 

зайвих рухів,транспортування основні робочі,зайві залишки, але є недоліки, 

повязані з логістикою,перевиробництвом,транспортуванням тощо. 

  

 

2.3 Впровадження виробничої системи.  

  

Вивчивши документацію заводу, процеси і стандарти можна 

побачити, що АТ «Ельворті» активно розвиває і вдосконалює систему 

менеджменту якості. Це видно по стандартам, картам процесу, 

документації за якістю. Реалізуючи принцип «Постійне поліпшення», АТ 

«Ельворті» стало впроваджувати виробничу систему (ПСР), яка будується 

на концепції «Бережливе виробництво». 

Впровадження ПСР відбувалося поступово, на базі пілотних 

майданчиків. 
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На АТ «Ельворті» цим майданчиком виявився цех заводу, було 

визначено склад робочої групи, з числа фахівців Проектної групи, без 

звільнення від виконання основних обов'язків. Був випущений наказ, і 

його копія була відправлена АТ «Ельворті» для організації навчання 

фахівців основам ПСР. Поступове впровадження ПСР дає уявлення іншим 

підрозділам, для чого це робиться, як можна позбавлятися від витрат 

зменшуючи собівартість продукції, чому потрібно постійно 

совершенствоавть виробництво. 

Для своєчасного вирішення виниклих проблем і успішного 

впровадження ПСР, комбінат створив структуру на рівні керівництва 

комбінату. До цієї структури входить керівний склад від Генерального 

директора, і його заступників до директорів заводів. Керівники чудово 

розуміють процеси, що відбуваються на виробництві, часто відвідують 

виробництво і збирати інформацію саме там, а не довіряють звітів, тому 

що вони проходять через співробітників і відображають їх бачення, що 

може спотворювати справжню картину того, що відбувається. Дана 

структура повинна визначати найбільш прийнятні підрозділи комбінату 

для впровадження ПСР і створювати робочі групи. Керівник робочої 

групи має видавати членам групи щоденні завдання, перевіряти їх 

виконання по закінченню зміни і проводити аналіз виконаної роботи. Про 

хід впровадження та розвитку ПСР на підприємстві необхідно надавати в 

АТ «Ельворті» щоквартальні звіти. 

У даній роботі будемо розглядати підрозділ АТ «Ельворті», а саме 

Субліматний завод (СЗ), на якому метою впровадження ПСР є зниження 

витрат на послуги з конверсії готової продукції від сировини до комплекту 

машин (ДФУ), до рівня конкурентоспроможного з кращими світовими 

виробниками. Створення ПСР на СЗ почалося створенням пілотного 

ділянки у виробництві ГФУ в квітні 2016 року. 
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СЗ займається виготовленням якісною сільхозгосподарською 

технікою вже понад 145 років. Отримання своечасно усі види сировини та 

компетенція персоналу дозволяє своечасно та продуктивно виробляти до 

4 машин у день. Часткова реалізація запасних частин у вигляді товарної 

продукції. Отримання фторидів заліза, тугоплавких металів і 

рідкоземельних елементів за планами конверсії. 

Завод введений в експлуатацію в 1874 році. Основна його 

продукція -сівалки. В якості сировини використовується багато різних 

металів та пластику, який пройшов очистку на. 

Змішання продуктів різних марок виключено. На заводі створено і 

діє система що надходять з металургійного заводу. Сировина надходить 

на підприємство, а частина його відправляється на «Металит» відповідно 

до планів і графіків, затверджених керівництвом АТ «Ельворті». Крім 

сівалок і СЗ виробляє трактори, запасні частини. Відходи виробництва 

використовуються як в'яжучі в будіндустрії. 

Спираючись на досвід роботи з сівалками на субліматном заводі, 

були розроблені трактори - АТ «Ельворті» налагоджує випуск 

різноманітних особливо чистих речовин, при отриманні яких 

застосовується: літієві солі, використовувані в акумуляторах для всієї 

електроніки, будь то мобільні телефони або ноутбуки. На презентації 

Українського форумі в Італії в 2008 році керівництво АТ «Ельворті» 

запропонувало своїм західним партнерам серйозні інвестиційні проекти зі 

створення на підприємстві подібних виробництв. 

Основними досягненнями реалізації ПСР на СЗ за 2010 року, стали 

наступні результати, наведені в Таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2  

Основні результати реализації ПСР в 2010 році на СЗ 

Найменування проекту / 

показника 

одиниці 

виміру 

Значення цільового показника 

Базові 

значення  

на 01.01.2011 

р.  

зниження/  

збільшення  

Виробництво ГФУ  

Зниження матеріальних 

витрат не менше ніж на 

5% 

тыс.грн.  

203400  173000  -15,1  

Зниження 

енергоресурсів в 

натуральному вираженні 

НЕ менше, ніж на 5%, в 

тому числі Пар + гаряча 

вода електроенергія вода 

  

  

  

Гкал 

кВт*ч 

тыс.м3  

  

  

  

112370  

91682  

5920  

  

  

  

86160  

84076,4  

4948  

   

  

  

-23,7  

-8,3  

-16,4  

Зростання розміру 

середньомісячної 

заробітної плати не 

менше, ніж на 10% 

грн.  

27980  33830   20,9  

Оптимізація 

організаційної структури 

СЗ 

шт.од  

971  871   -10,3  

Скорочення часу на 

переналагодження 

технологічних схем при 

зміні номенклатури 

переробки продукції не 

менше, ніж на 30%  

час.  

106  71   -33,1  

Зростання 

продуктивності праці по 

відношенню до 

аналогічного періоду 

минулого року 

%  100  132,1 127,4% -

за рахунок 

зміни 

виробничої 

програми, 

104,7% -за 

рахунок 

оптимізації 

чисельності 

32,1  
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З результатів реалізації ПСР на заводі видно, хоч організація тільки, 

що встала на шлях бережливого виробництва, результати поліпшень 

планових значень і показників на обличчя. 

І все ж є деякі проблеми в організації СМЯ і ПСР. Наприклад: - це 

проблематика для подальшого розвитку підприємства, яка полягає в 

дослідженнях і аналізі нових ринків і нових виробництв на майбутнє. 

Необхідно на існуючих виробничих площах реалізовувати нові проекти і 

продукцію, з тими властивостями, які для споживача мають цінність, тобто 

мати сучасне розуміння «якості», яке є не стільки технічної, скільки 

маркетингової характеристикою товару. Також, сучасний менеджмент 

неможливий без застосування інформаційних технологій. Це питання 

стосується взагалі підходу до автоматизації підприємств, які області 

менеджменту підтримують інформаційно сучасні програмні системи. 

Головними завданнями, які потребують інформаційної підтримки при 

постановці і регулярному функціонуванні СУЯ, є завдання організації 

діяльності, підтримки системного і процесного підходів, як методів 

управління підприємством, управління побудованого на принципах 

менеджменту якості. І найважливішою проблемою є розуміння 

керівництвом, значущості СМК і ПСР в організації виробництва. Якістю 

повинен займатися не тільки відділ технічского контролю, а й кожен 

співробітник підприємства.  Повинен постійно зростати рівень управління 

компанією і її стійкою здатності гарантовано поставляти продукцію і 

послуги високої якості для своїх споживачів і замовників. За результатами 

дослідження були виявлені проблеми на комбінаті, які пов'язані з 

картуванням потоку і з моніторингом і вимірюванням удовлетоворенності 

споживачів. Це одні з найважливіших показників діяльності підприємства. 

Картування зі складанням карт процесів, не проводиться належним чином, 

але ж картування потоку дозволяє розрахувати ефеектівность потоку, 

виявити процеси не додають цінності, виявити роль кожного співробітника 
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в проізодственних діяльності підприємства. Також необхідно вести 

адекватний моніторинг і вимірювання задоволеності споживачів, який буде 

відображати фактичний стан справ на підприємстві. В даний час за даним 

критерієм результативності, оцінки високі. Це говорить про те що, 

моніторинг здійснюється на поверхневому рівні, як правило, не показує 

реальний стан важливих показників роботи з споживачем. 
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РОЗДІЛ 3.НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ НА ВИРОБНИЦТВІ АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

3.1 Планування заходів щодо вдосконалення виробництва 

  

 

Характер конкретних заходів щодо поліпшення організації 

виробництва в виразно мірою визначається особливостями підприємства і 

ситуацією, що склалася. Разом з тим можна сформувати загальний напрямок 

робіт по раціоналізації і послідовність їх проведення в об'єднанні і на 

підприємстві. 

У відповідні форми поточного плану вносяться найбільші і об'єднані 

заходи щодо вдосконалення організації виробництва. Для розвитку 

майбутнього і поточного планів підприємства або об'єднання розробляється 

робочий план заходів, який являє собою детальний документ. В обов'язковому 

порядку визначимо склад робочої групи і закріпимо відповідальних за заходи. 

До неї увійдуть директор заводу, начальники відділів і цехів. 

Всі заходи по Совершенстование розділимо на організаційні та 

заходи щодо реалізації. У Таблиці 5 визначимо план необхідних заходів щодо 

вдосконалення виробництва на Субліматном заводі.  

Таблиця 3.1   

План заходів щодо вдосконалення виробництва 

заходи терміни відповідальні Примітки 

організаційні заходи    

Проведення координаційних нарад 
робочої групи по реалізації проекту 

Постоянно 
(не реже 1 
раза в 2 
недели)  

Координатор 
проекту, 
керівник 
проекту 
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Підготовка протоколів нарад постійно 

  при необхідності 
 

Підготовка та надання інформації по 
ходу реалізації проекту постійно 

Координатор 
проекту 

  

Заходи по реалізації проекту    

картування процесу    

Підготовка укрупненої схеми процесу 
руху продукції з території ВЗ і ЗРИ 
станом «поточний стан» 

Август 2020  

Робоча група Ответственные за 
формат 
предоставления 
информации – 
координатор проекту   

Підготовка укрупненої схеми процесу 
руху продукції з території ВЗ і ЗРИ 
станом «як буде»  

Август 2020  

 
Робоча група 

Ответственные за 
формат 
предоставления 
информации - 
координатор проекту  

 
Оцінка логістичної схеми руху на 
майданчику СЗ, пошук вузьких місць і 
можливих ризиків з оцінкою 
«критичних» показників 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

Ответственные за 
формат 
предоставления 
информации - 
координатор проекта  

Підготовка попередніх варіантів щодо 
вирішення проблем «критичних» 
показників 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

  

коригувальні заходи    

Перебалансування і розстановка 
персоналу в потоці з урахуванням 
перевезення 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

  

Підготовка плану заходів щодо 
розстановки і дозавантаження 
персоналу 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

  

Коригування цільових матриць 
професійних компетенцій 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

  

Підготовка плану по підвищенню 
компетенцій персоналу і досягнення 
цільових матриць компетенцій 
 

Август - 
сентябрь  
2020  

 
Робоча група 

  

Підведення проміжних підсумків 
Сентябрь  

2020  Робоча група 

  

Стандартизація робочих місць       
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Перевірка коректності проведеної 
стандартизованої роботи і розроблених 
робочих стандартів. 

Сентябрь  

2020   

 
Робоча група 

  

Вибіркова перевірка на робочих місцях 
фактичних відхилень від діючих 
робочих стандартів 

 
постійно   

 
Робоча група 

  

Доопрацювання (при необхідності) і 
затвердження робочих стандартів 
відповідно до переліку робіт, що 
підлягають стандартизації. 

 
постійно 

 
Робоча група 

  

скласти графік розробки / актуалізації 
карт стандартизованої роботи на 2015 р  

Сентябрь  

2020  
Робоча група 

при необхідності 
 

 
Підбиття підсумків 

Октябрь 
2020  

 
Робоча група 

 
Підготовка акта 
реалізації проекту та 
презентації за 
досягнутими 
результатами і під 
час реалізації 

  

 

3.2 Складання карти потоку створення цінності як методи 

вдосконалення системи управління якістю 

  

Для того щоб отримати ефективний результат від впровадження 

інструментів бережливого виробництва, необхідно спочатку постаратися 

побачити весь процес створення продукції з точки зору процесів, що 

створюють цінність, і процесів, що не створюють цінність, тобто втрат. Під 

втратами будемо розуміти непотрібні повторювані дії, які повинні бути 

негайно виключені. 

Виявити всі втрати дозволяє побудова карти потоку створення 

цінностей. Саме вона є графічним зображенням всього процесу виробництва 

продукції. 
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Складання карти потоку цінностей почнемо з останньої ділянки 

виробництва і проводиться в зворотному напрямку до моменту початку 

циклу виробництва. 

Складемо карту потоку створення цінності для заготівельної 

ділянки виробничого цеху. і детально розберемо процеси, які 

відбуваються на кожній ділянці перетворення сировини в готову продукцію. 

 

  

Сировина від РХЗ надходить на СЗ. Доставка триває 12 годин. Далі 

відбувається перевірка вантажу, яка включає в себе пропускний режим і 

перевірка супутньої документації 30 хвилин. Після перевірки пропускного 
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режиму і документації, цистерна відправляється на перевірку рівня, яка 

триває 60 хвилин. 

 Якщо рівень відповідає заявленому, то береться проба сировини на 

хімічний аналіз, який робить лабораторія на даному заводі приблизно 30 

хвилин. Після хімічного аналізу проби відбувається скачування сировини в 

приймач. Дана операція по часу триває 60 хвилин. Далі відбувається процес 

очікування, який пов'язаний з графіком роботи персоналу і виробництвом 

продукції, і триває 6 годин. 

 Після цього відбувається подача сировини в лінію переробки. Сам 

процес переробки триває 18 годин. Після переробки, слід очікування 9 

годин, яке пов'язане з організацією трудового дня, а саме відбір проби 

готової продукції, який робиться після процесу переробки, робить хімічна 

лабораторія СЗ працює в денну зміну. На відбір проби йде час в розмірі 20 

хвилин.  

Далі йде процес транспортування проби в лабораторію на складний 

хімічний аналіз 1 годину, на інший завод. Даний аналіз має важливе 

значення для споживача, який оцінює продукцію за певними критеріями. 

Він триває приблизно 2 дні. Після проходження даного аналізу відбувається 

фасування готової продукції в транспортно-пакувальний контейнер (ТУК). 

Тривалість 20 хвилин. 

 Після фасування, готова продукція завантажується краном - 

навантажувачем в машини перевізники, час на операцію 25 хвилин, і 

відбувається процес транспортування продукції в Завод розділення ізотопів. 

Продукція перевозиться на двох машинах - перевізників в супроводі 

воєнізованої охорони, що складається з двох машин. Даний персонал 

працює в денну зміну і за робочий день робить п'ять виїздів. 

 У цей період продукція разом з водіями проходить пропускний режим 

на Субліматному заводі (10 хвилин), сам процес транспортування 17 

хвилин, і пропускний режим на Заводі Підрозділи ізотопів (10 хвилин). Далі 
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відбувається очікування в розмірі 20 хвилин і розвантаження машин - 

перевізників підйомним навантажувачем (25 хвилин). Готова продукція в 

ТУК зберігається на відкритому складі і протягом 50 годин проходить 

процес очікування, кото свзязан з логістикою ТУК до споживача, а саме 

формування вагоно - складів. Вагоно - склади відправляються споживачеві 

2 рази в тиждень по 4 вагони в складі. Коротка інформація по виробничому 

процесу вказана в Таблиці 3.2.  

 

Таблиця 3.2   

Виробничий процес по створенню цінності 

 

Назва виробничого процесу 

Час циклу 

операцій, що 

приносять 

цінність 

 

 

Час циклу 

операцій, що не 

приносять цінність  

Количество 

операторов/ 

работников, 

выполняющих 

операцию 

доставка сировини   12 часов    

Перевірка вантажу   30 минут    

Відправка на перевірку рівня   60 минут  1  

Проба сировини на хімічний 

аналіз 

  30 минут  1  

Завантаження сировини в 

приймач 

  60 минут  1  

очікування   6 часов    

Переробка сировини в 

готову продукцію 

18 часов    10  

очікування   9 часов    

відбір проби   20 минут  1  

Транспортування проби в 

лабораторію 

  1 час  2  
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Продовження Таблиці. 3.2  
Повний хімічний аналіз 48 часов    2  

Фасовка готової продукції 

ТУК 

20 минут    2  

Завантаження краном на 

машини - перевізники 

  20 минут  3  

Пропускний режим СЗ   10 минут    

транспортування до ЗРИ    15 минут  6  

Пропускний режим ЗРИ    10 минут    

очікування   20 минут    

розвантаження   25 минут  2  

очікування   50 часов    

Формування вагоно - 

складів і відправка 

споживачеві 

  12 часов  3  

  

У Таблицю 3.3 зведемо всі втрати відповідно до виду втрат і 

розрахуємо їх частку в загальному часу втрат.  

 

Таблиця 3.3  

Частка втрат в загальному часу втрат 

вид втрат  

Частка втрат в загальному часу втрат, % 

перевиробництво 68.5 

очікування 70,7  

транспортування 26,8  

рух 2,5  

 

По даній карті потоку створення цінностей, обчислимо 

ефективність потоку поточного стану за формулою:  
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 ;                  (1)  

;  

Эп= 0,41  

Ефективність потоку відобразить нам частку часу, в якій створюється 

цінність для споживача в усьому потоці, від початку до кінця [3]. 

Для того щоб побудувати карту потоку створення цінностей 

майбутнього (планованого) стану, необхідно проаналізувати поточний стан 

потоку. 

Як видно з карти поточного стану, найбільше втрат пов'язане із 

зайвою транспортуванням. Зайва транспортування пов'язана з перевезенням 

готової продукції на Завод розділення ізотопів, який не тільки користується 

продукцією Субліматного заводу, а й відправляє її іншим споживачам.  

Виходячи з обсягів виробництва та обсягів споживання продукції 

видно, що основним споживачем, які купують більше 50% продукції 

Субліматного заводу, є АТ «Ельворті». Таким чином, карту майбутнього 

потоку створення цінностей будемо будувати, виключаючи Завод поділу 

ізотопів з ланцюжка транспортування продукції.  

Транспортні лінії, а саме залізничні шляхи сполучення, для 

перевезення продукції є. Також проаналізувавши поточний стан, нам 

необхідно буде побудувати окремий майданчик, для розміщення готової 

продукції та складування порожньої тари. Вона повинна бути максимально 

наближена до залізничних колій, для того, щоб кран - навантажувач зміг 

безпроблемно здійснити завантаження продукції у вагони. 

Також, зробимо вирівнювання відвантаження готової продукції. 

Відвантаження буде здійснюватися щодня по одному вагону на добу, а в день 

- субота, 2 вагони.  
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По даній карті потоку створення цінностей, також обчислимо 

ефективність потоку майбутнього стану за формулою (1):  

;       Эп= 0,60  

По даній карті потоку створення цінностей, бачимо, що частка часу, в 

якій створюється цінність, збільшилася. Також Субліматний завод частково 

відмовляється від послуг сторонніх організацій, пов'язаний з 

транспортуванням і охороною продукції до Заводу поділу ізотопів. Отже, ми 

виключаємо ризики, пов'язані з аварійною ситуацією по дорогах загального 

користування (ДТП, розгерметизація ТУК, пожежа). 
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Для майбутнього стану складемо таблицю 3.4, де також вкажемо 

частку втрат в загальному часу втрат:   

Таблиця 3.4  

Частка втрат в загальному часу втрат 

 

вид втрат 

 

Частка втрат в загальному часу витрат ,% 

 

перевиробництво 

68.5  

очікування 

 

64,8  

 

транспортування 

27  

рух 

 

8,2  

  

3.3 Ефективність вдосконалення процесу від впровадження 

проекту «Майданчик 72» 

 

Для оцінки економічного ефекту від впровадження поліпшень, 

приймається методика оцінки динаміки економічних показників системи АТ 

«Єльворті». 

1. Розрахуємо витрати в собівартості ДФУ, пов'язані з 

автоперевезеннями в період роботи поточної і майбутньої схем:  

             (2)  

где,  

З1 – фактичні витрати СЗ на автоперевезення ДФУ за період роботи 

поточної схеми з 01.01.2015 по 10.07.2015 року, грн; 

З1/i, З2/7 – фактичні затарти СЗ на автоперевезення ДФУ в січні - червні 

2015 року, згідно з щомісячним актам «Автотранспортні послуги, надані 

АТ «Ельворті», тис. грн.;  
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N2 – кількість днів в липні 2020 року, відпрацьованих за майбутньої 

схемою (початок експлуатації схеми - 11.07.2020 року, відповідно до «Акту 

приймання в експлуатацію схеми забезпечення технологічної тари і 

забезпечення логістики»);  

N – загальне число днів в липні місяці.  

З1 = 2497,875 + 1401,153 + 1526,850 + 3068,160 + 1059,121 + 

;  

З1 = 11577,292 тыс. грн.  

Розрахуємо фактичні витрати СЗ на автоперевезення ДФУ за період 

роботи майбутньої схеми з 11.07 по 30.11.2020 року:  

 ;              (3)  

  

З2 = 5276,741 тыс. грн.  

2. Річні витрати в собівартості ДФУ, пов'язані з автоперевезеннями ДФУ 

при роботі поточної і майбутньої схем, розрахуємо за формулою: 

  ; де,  

Згод.1 – очікувані витрати СЗ на автоперевезення ДФУ при роботі 

поточної схеми протягом повного календарного року, тис.грн.; 

B1 – фактична кількість днів роботи поточної схеми в 2020 році (з 01.01. 

по 10.07.) рівне 191 дням.  

;  

Згод.1 = 22124,144 тыс. грн.  

Розрахуємо очікувані витрати СЗ на автоперевезення ДФУ при роботі 

майбутньої схеми протягом повного календарного року:  
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 ;                 (5)  

де,  

B2 – фактична кількість днів роботи майбутньої схеми в 2015 році (з 

11.07. по 30.11.) рівне 143 дням (грудень місяць в розрахунку не 

розглядається); 

;  

Згод.2 = 13468,605 тыс. грн.  

3. Для розрахунку економії собівартості від зниження витрат на 

автоперевезення ДФУ в результаті впровадження майбутньої схеми 

скористаємося формулою:  

 ∑ ∆П𝑡 = Згод.1 − Згод.2;              (6)  

∑ ∆П𝑡 = 22124,144 − 13468,605; ∑ ∆П𝑡 = 8655,539 тыс. грн.  

4. Для розрахунку річного економічного ефекту скористаємося 

формулою з «Галузевих методичних вказівок»:  

 Эх = ∑ ∆П𝑡 − 𝐸н ∑ ∆𝐾;              (7)  

∑∆K – витрати на проведення ремонтно - будівельних та пуско - 

налагоджувальних робіт з метою вдосконалення схеми майбутньої логістики 

(згідно з Актом здачі - приймання виконаних робіт) рівні 18655,0 тис. грн; 

Eн – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень 

(Eн =0,1);  

Эх = 8655,539 – 0,1*18655;  

Эх = 6790,039 тыс. грн.  

4. Формула для розрахунку чистого дисконтованого доходу, буде мати 

вигляд:  
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                 (8)  

де,  

CF – чистий грошовий потік, за основу якого приймемо річну суму 

економії собівартості, грн. (За один рік приймаємо рівну ;  

r – ставка дисконтування, що дорівнює 10%;  

n – період, що аналізується проекту, років;  

i – крок розрахунку, що дорівнює періоду, що аналізується проекту;  

I – інвестиції в проект, рівні ∑∆K.  

Для зручності розуміння, всі розрахунки звидемо до Таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5  

Розрахунок чистого дисконтованого доходу 

 

період 

1 год  2 год  3 год  4 год  Итого  

 

Грошові надходження 

3391668,9  8655539  8655539  8655539    

 

Ставка дисконтування 

10  10  10  10    

 

чистий поточна 

вартість  

3083335,3  7153338  6503034,6  5911849,6  22651557,5  

  

𝑁𝑃𝑉 = 22651557,5 − 18655000;  

𝑁𝑃𝑉 = 3996557,5 тыс.грн.. 

NPV>0   

Позитивне значення чистого дисконтованого доходу показує 

наскільки зросте вартість вкладеного капіталу в результаті реалізації 

проекту. 
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5. Щоб розрахувати термін коли витрати будуть приносити прибуток, 

скористаємося формулою для розрахунку терміну окупності:  

 ;              (9)  

Отримуємо, що за перші три роки надходження складуть:  

𝑁𝑃𝑉3года = 𝑁𝑃𝑉1год + 𝑁𝑃𝑉2 год + 𝑁𝑃𝑉3год;  

𝑁𝑃𝑉3года = 3083335,3 + 7153338 + 6503034,6; 

𝑁𝑃𝑉3года = 16739707,9.  

Відповідно:  

;  

𝐷𝑃𝑃 =3,32 года.  

Тобто за 3,32 року повернуться витрати на проведення ремонтно - 

будівельних та пуско - налагоджувальних робіт з метою вдосконалення 

схеми забезпечення майбутньої логістики.  
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ВИСНОВКИ 

  

Впровадження системи «Бережливого виробництва» - це перехід 

підприємства на новий, більш якісний рівень, що передбачає залучення до 

процесу всіх співробітників АТ Ельворті. Управління якістю продукції 

виробничого підприємства, є надзвичайно актуальною проблемою для 

сучасних підприємств. 

СУЯ складаеться з: 

- 

У даній роботі ми досліджували систему менеджменту якості АТ 

Ельворті спільно з виробничою системою Гідросила їх структуру та роль 

в діяльності підприємства. В ході роботи справили аналіз нормативних 

документів, стандартів і взаємодія даних систем в повсякденній діяльності 

АТ Ельворті. Також проведений аналіз впровадження виробничої системи 

Гідросила. За результатами дослідження були виділені проблеми 

підприємства в реалізації системи управління якістю та виробничої 

системи Гідросила, які пов'язані з картуванням потоку і з моніторингом і 

вимірюванням удовлетоворенності споживачів. 

Для вдосконалення результативності СМЯ були сплановані заходи 

щодо процесу транспортування продукції на Субліматном заводі, а саме 

були визначені склад робочої групи і закріплені відповідальні за заходи. В 

результаті роботи побудована поточна карта потоку створення цінностей. 

Порахована ефективність потоку поточного стану, яка дорівнює 0,41. 

Виявлено процеси не створюють цінності.  

В результаті аналізу і виключення процесів не створюють цінності, 

запропонована майбутня схема транспортування продукції. В даній схемі 

ефективність потоку склала 0,60, що вказує на виключення з майбутньої 

схеми логістики процесів не додають цінності, і збільшення швидкості 

потоку. 
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Оцінку економічного ефекту від впровадження поліпшень, 

справили відповідно до методики оцінки динаміки економічних 

показників. В результаті розрахунків, економія собівартості від зниження 

витрат на транспортування продукції в результаті впровадження 

майбутньої схеми, склала 8655,539 тис.грн. Для введення майбутньої 

схеми логістики в роботу необхідні витрати пов'язані з проведенням 

ремонтно - будівельних та пуско - налагоджувальних робіт, які склали 

18655 тис.грн. Розрахунковий термін окупності даних вкладень склав 3,32 

року. 

Таким чином, можна зробити висновок, що проект «Майданчик 72» 

доцільний. Як і на багатьох підприємствах в АТ «Ельворті» є колосальний 

резерв для розвитку, при взаємодії системи менеджменту якості і 

бережливого виробництва, а саме процесу моніторингу результативності 

процесів на виробництві. При цьому потрібно покладатися не тільки на 

готові методи, а розробляти власні методи за допомогою аналізу всіх видів 

діяльності. 

 Розрахунок економічного ефекту при впровадженні нової схеми 

транспортування готової продукції показав, що впровадження майбутньої 

схеми логістики, приносить економічний ефект, що збільшує ефективність 

роботи комбінату, а саме знижується собівартість готової продукції, 

знижуються ризики, пов'язані з транспортуванням продукції, а саме 

дорожньо - транспортні пригоди, забруднення навколишнього 

середовища.    
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