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Постановка проблеми

В умовах ринкової економіки

серед багатьох проблем

поліграфічних підприємств вио�

кремлюється проблема, пов’я�

зана з управлінням витратами,

їх зниженням, найефектив�

нішим використанням всіх ви�

робничих ресурсів. Актуальність

даної проблеми зумовлена ба�

гатьма чинниками, як забезпе�

чення конкурентоспроможності

поліграфічних послуг, прибут�

кової діяльності та фінансової

стабільності суб’єктів госпо�

дарювання поліграфічної га�

лузі.

Аналіз попередніх 

досліджень

Поняття ефективності — еко�

номічна категорія, яка виражає

результати діяльності підпри�

ємства за усіма напрямками йо�

го роботи, характеризує спів�

відношення результатів (до�

ходів) та витрат. Концепція «еко�

номного виробництва» заснова�

на саме на ефективному уп�

равлінні витратами на всіх

рівнях виробництва (матеріаль�

ному, фінансовому, управ�

лінському).

МУДА — це японське слово,

яке означає втрати, відходи,

тобто будь�яку діяльність, що

споживає ресурси, але не ство�

рює цінності. Система управ�

ління, яка забезпечує  уникнення

безглуздих витрат, отримала на�

зву «економного виробництва».

«Економне виробництво» виді�

ляє сім видів МУДА: перевироб�

ництво; запаси (надлишкове

надходження продукції в вироб�

ничий процес, будь�то сирови�

на, напівфабрикати або готові

продукти); надлишкова обробка;

зайві рухи (будь�яке переміщен�

ня людей, інструменту чи облад�

нання); дефекти; очікування (пе�

рерви в роботі, пов’язані з очіку�

ванням людей, матеріалів);

транспортування [1].

Принцип «економного ви�

робництва» зазвичай най�

частіше впроваджується на

підприємствах, які знаходяться
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в стані занепаду або кризи.

Оскільки саме такі компанії

більш схильні до швидких та

рішучих дій аби не зазнати бан�

крутства [2].

Мета роботи

Дослідити і проаналізувати

результати практичного викори�

стання концепції «економного

виробництва» на поліграфічно�

му підприємстві ЗАТ «Віпол».

Результати проведених 

досліджень

Ефективність управління вит�

ратами було розглянуто на при�

кладі роботи поліграфічного

підприємства ЗАТ «Віпол», де

впровадження такого вироб�

ництва особливо активно роз�

почалося після кризи у 2008 р.

Серед основних чинників, що

зумовили керівництво зверну�

тися до використання МУДА на

своєму виробництві були: не�

ефективне використання парку

машин та площ, простої облад�

нання, перерви пов’язані з пе�

реміщенням, дефекти. Для ре�

алізації запланованих дій знадо�

билося півтора року, проте вар�

то зазначити, що цей процес

триває і дотепер.

Досвід більшості зарубіжних

компаній, в тому числі й

японських, стверджує, що пере�

творення варто розпочинати з

певного підрозділу або цеху,

який є найбільш збитковим. На

підприємстві «Віпол» цей про�

цес розпочався з друкарського

цеху, оскільки прийнято вважати

цей цех провідним і в основному

вся робота на підприємстві

підлаштовується саме під нього.

В першу чергу було виявлено

непродуктивне устаткування і

здійснено його продаж або зда�

ча в оренду, що дало можливість

компенсувати витрати на його

придбання і отримати певний

дохід. Також важливе значення

надавалося аналізу роботи ус�

таткування, що безпосередньо

задіяне у виробничому циклі,

зокрема розглядався варіант

його заміни на більш сучасне. 

В результаті, частину обладнан�

ня було продано, а на виручені

кошти частково оновлено парк

устаткуванням фірми Heidel�

berg. Таким чином парк було ре�

організовано і тепер його склад

складає приблизно 10 робочих

машин. Цей захід дав змогу ско�

ротити витрати на утримання

устаткування, його ремонт, по�

кращити якість продукції. Серед

показників що характеризують

ефективність проведеної полі�

тики можна виділи коефіцієнт

використання обладнання який

зріс від 60 % до 100 %,та скоро�

чення часу наладки на 25 %.

Серед інших заходів прове�

дених на виробництві було ско�

рочення непродуктивних площ,

в тому числі і складських. Проб�

лема, яка виникає в процесі за�

провадження «економного ви�

робництва» на даному етапі —

налагодження роботи з поста�

чальниками та дистриб’ютора�

ми. Цей процес є дуже важли�

вим, оскільки навіть за умови

доскональної роботи всередині

підприємства, несвоєчасні по�

ставки матеріалів можуть де�

зорганізувати увесь процес і

збільшити, а й навіть зірвати

строки виконання замовлення.

Тому на більшості поліграфічних

підприємствах практикують

створення достатньо великих

обсягів запасів, які в свою чергу
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збільшують площі і витрати на їх

утримання. Замовників же ціка�

вить лише продукція, зроблена

якісно і виконана вчасно.

Оскільки «Віпол» вже давно пра�

цює на ринку (з 1974 р.) він має

свою базу постачальників,

відносини з якими налагоджено

на вигідних для обох сторін

умовах. Домовившись про

більш часті поставки матеріалів

меншими партіями, підпри�

ємству вдалось уникнути вели�

ких запасів і в свою чергу ско�

ротити площі до мінімально не�

обхідних. Решту приміщень, в

тому числі, і невиробничого

призначення було надано в

оренду іншим приватним осо�

бам та підприємствам. Таке

скорочення, приблизно на 34 %

збільшило показник корисного

використання складських площ

на 23 %.

Не менш важлива діяльність

була проведена в організа�

ційному процесі: перехід під�

приємства на скорочений тиж�

день, дозволив зберегти чи�

сельність працівників майже в

повному складі; організаційно�

структурна побудова підпри�

ємства покращилась — процеси

прийняття і виконання рішень

проводилися з врахуванням ре�

комендацій нижчого керівниц�

тва, кількість функцій і відділів

також дещо скоротилася.

Досягнення певних резуль�

татів на проблемних ділянках

означає, що компанія рухається

у вірному напрямку, і це подаль�

ший крок до змін на інших

дільницях та цехах.

Сутність «економного вироб�

ництва» можна сформулювати

за допомогою певних прин�

ципів:

— Основна ціль — гнучкість

виробництва.

— Готовність до змін ритму

виробництва.

— Рухливість робочої сили —

суміжність професій.

— Профілактика обслугову�

вання обладнання.

— U�образні або паралельні

потокові лінії.

— Близьке розташування ро�

бочих місць і ліквідація кон�

веєрів.

— Закупівля невеликих

станків (машин), збільшення їх

кількості по мірі необхідності, а

не купівля дорогих «суперма�

шин» з намаганням забезпечити

їх повну завантаженість.

Один із основних принципів

«економного виробництва» за�

ключається у створені потоку,

безперервному виготовлені про�

дукції, уникаючи витрат часу пе�

реміщення між дільницями, про�

стоїв і т. д. [3]. Адаптуючи вищев�

казане до роботи поліграфічного

підприємства, варто зазначити,

що тут гнучкість виробництва у

післядрукарському цеху забез�

печили невеликими полігра�

фічними станками, а не купівлею

затратної потокової лінії. Пото�

ковість — синхронність або

рівність по часу операцій на про�

цесах виробництва здійснили за

допомогою U�образного розта�

шування поліграфічних машин.

Практика показує, що це дозво�

ляє не лише зменшити непро�

дуктивні площі, позбутися витрат

часу на транспортування, позбу�

тися непродуктивних (малопро�

дуктивних) дільниць, простоїв; а

й контролювати увесь процес

виробництва, своєчасно реагу�

вати на брак чи зупинки у випад�

ках технічних проблем [4].
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Також не менш важливим

пунктом у системі «економного

виробництва» є якість продукції.

На цьому шляху важливою є

ліквідація браку на його почат�

кових етапах. Оскільки, в по�

дальшому при ігноруванні де�

фектів переробка продукції

обійдеться в декілька разів до�

рожче. До впровадження на

підприємстві нових методів уп�

равління витратами одним із не�

задовільних показників були

втрати від браку та терміни їх

усунення. З проведенням за�

ходів щодо професійної підго�

товки та виділенням коштів на

підвищення кваліфікації майже

чверті промислово�виробничо�

го персоналу, показники про�

дуктивності значно зросли, а

кількість браку та відходів,

пов’язаних із ним, скоротилася;

підвищилась універсалізація

працівників. Прийнято виділяти

декілька алгоритмів введення

«економного виробництва»: 

— За Дж. Вумеком

1. Виділити виконавців вті�

лення концепції (залучити з

інших підприємств), забезпечи�

ти його інформацією.

2. Виділити проблемні зони

або створити кризу в компанії.

3. Розпочати усунення кри�

зових ділянок зі стратегічним

плануванням. 

4. Намагатися негайно отри�

мати результат.

5. Створювати неперервні

покращення за системою

Кайдзен [1].

— За Деннісом Хоббсом

1. Запустити проект (сфор�

мулювати ціль і показники.

Створити склад команд і навчи�

ти учасників. Скласти план 

дій).

2. Задокументувати усі ви�

робничі процеси і продукцію

(виявити продуктивність про�

цесів з розрахунком варіатив�

ності, повторної обробки і

відходів).

3. Закінчити збір інформації і

затвердити дані для створення

економної лінії.

4. Створити макет економної

лінії.

5. Розпочати роботу на еко�

номній лінії (перевірити збалан�

сованість лінії, засвідчити у пра�

вильності розподілу завдань,

розробити план поступового

скорочення запасів незаверше�

ного виробництва).

6. Розробка кроків для по�

дальшого удосконалення (пе�

ревірити роботу лінії і розроби�

ти стратегію корекції) [5].

— За Хаммером (5S)

1. Сортування — визначити

всі матеріали, ресурси, облад�

нання за принципами (потрібні

завжди, інколи, брак).

2. Дотримання порядку: без�

пеки, якості, ефективності ро�

боти.

3. Дотримання чистоти.

4. Стандартизація — письмо�

ве закріплення правил утриман�

ня робочого місця, технології

роботи та інших процедур.

Створення робочих інструкцій.

5. Вдосконалення спостере�

ження за роботою обладнання;

використання фотографії

до/після; організація аудиту [6].

— Кайдзен

1. Створити команду та виз�

начити пріоритетні напрями ро�

боти, використовуючи діаграму

Парето.

2. Визначити причини виник�

нення проблеми та кризові

ділянки. Використовують діаг�
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рами Ісікави, причинно�наслід�

ковий зв’язок.

3. Вибрати найкращі рішення

проблем за затратами, ефек�

тивності та ризикованості про�

екту.

4. Провести експеримент по

впровадженню на виробництві.

5. У випадку його успішного

проведення з отриманням пози�

тивних результатів — реалізува�

ти спочатку на проблемних зо�

нах, а потім поширити на усе ви�

робництво.

6. Прослідити вплив на проб�

лемних ділянках. Вдосконалити

процеси на ділянках з наймен�

шим корисним ефектом [1].

Аналізуючи впровадження

того чи іншого алгоритму на

прикладах підприємств, де вони

мали безпосереднє викорис�

тання, варто зазначити, що всі

вони мали свій успіх. У ЗАТ

«Віпол» впровадження швидше

за все здійснювалося за алго�

ритмом Кайдзена. 

Хоча варто відмітити тен�

денцію: більшість з компаній не

зупиняються на використанні

одного алгоритму, а використо�

вували їх у комплексі (оскільки

вони є досить схожими, за пев�

ними відмінностями) або впро�

ваджуючи їх один за одним. І та�

ка кооперація має свої резуль�

тати — після впровадження сис�

теми «економного виробниц�

тва» усі компанії змогли вийти з

кризи і стати лідерами в своїй

галузі, зокрема, аналізоване

підприємство знаходячись ли�

ше на початку шляху вже змогло

досягнути певних результатів і

головним із них є те, що воно

продовжує своє функціонування

отримуючи при цьому прибуток.

Висновки

Таким чином, проведене до�

слідження виявляє закономір�

ність між впровадженням на

підприємстві моделі управління

витратами та підвищенням

ефективності його діяльності,

що є актуальним в умовах рин�

кового механізму та конкуренто�

спроможності. Теорія «економ�

ного виробництва» припускає

можливість мінімізації витрат і

реалізацію досягнення ефекту

максимізації прибутку за умови

дотримання чіткого плану дій на

усіх рівнях та етапах.
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