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Удосконалення оперативного управління інноваційними виробничими
процесами шляхом запровадження систем управління виробництвом
Розглянуто теоретичні та практичні питання підвищення якості оперативного управління виробничими
процесами шляхом запровадження систем управління виробництвом. Визначено базовий набір з семи
факторів впливу для оцінки ризику запровадження систем такого типу. Якісний підхід до оцінки ризику
передбачає використання двох порядкових шкал, на основі яких побудовано матрицю для оцінки
ймовірності виникнення ризиків та ступеня їх негативного впливу. Кількісний підхід до оцінки ризиків
передбачає використання формули для розрахунку рівня інтегрального ризику. Вибір матричної
організаційної структури управління обумовлений реалізацією проектів для запровадження систем
управління виробництвом на підприємствах з інноваційним характером виробництва. Визначено та
проаналізовано типові функціональні підсистеми систем управління виробництвом, запроваджених на ITплатформі SIMATIC. Запропоновано нестандартні експрес-методи для оцінки рентабельності
інвестиційних проектів для запровадження систем управління виробництвом. Практичне дослідження
методів проведено шляхом оцінки рентабельності проекту для запровадження систем управління
виробництвом на підприємствах з інноваційним характером виробництва. Як наслідок, згідно з теорією
побудови систем управління виробництвом, запропоновано узагальнені алгоритми їх функціонування:
алгоритм оперативного планування виробничих процесів з використанням систем управління
виробництвом та алгоритм взаємодії функціональних модулів моделей у системах управління
виробництвом. Проаналізовано переваги систем управління виробництвом нового покоління, тобто
систем управління комбінованим виробництвом.
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Рассмотрены теоретические и практические вопросы повышения качества оперативного управления
производственными процессами путем внедрения систем управления производством. Определен базовый
набор из семи факторов влияния для оценки риска внедрения систем такого типа. Качественный подход к
оценке риска предусматривает использование двух порядковых шкал, на основе которых построена
матрица для оценки вероятности возникновения рисков и степени их негативного влияния.
Количественный подход к оценке рисков предусматривает использование формулы для расчета уровня
интегрального риска. Выбор матричной организационной структуры управления обусловлен реализацией
проектов для внедрения систем управления производством на предприятиях с инновационным
характером производства. Определены и проанализированы типичные функциональные подсистемы
систем управления производством, внедренных на IT-платформе SIMATIC. Предложены нестандартные
экспресс-методы для оценки рентабельности инвестиционных проектов для внедрения систем управления
производством. Практическое исследование методов проведено путем оценки рентабельности проекта
для внедрения систем управления производством на предприятиях с инновационным характером
производства. Как следствие, согласно теории построения систем управления производством,
предложены обобщенные алгоритмы их функционирования: алгоритм оперативного планирования
производственных процессов с использованием систем управления производством и алгоритм
взаимодействия модулей моделей в системах управления производством. Проанализированы
преимущества систем управления производством нового поколения, то есть систем управления
комбинированным производством.
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