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"Проблеми та умови реалізації оптимального
управління потоковими процесами"
У статті розглядається актуальність застосування концепції логістики при вирішенні проблем формування оптимального управління потоковими процесами промислових підприємств. Показано, що сучасні інструменти логістики дозволяють вирішувати існуючі в економіці Україні
протиріччя через інтеграцію організаційно-технологічних, економічних,
інформаційних та інших процесів з метою їх оптимізації.
При розгляді питань оптимального управління логістика розглядає
підприємство як безперервний потік подій і процесів, ефективність роботи якого буде залежати не стільки від роботи власної системи, скільки від
злагодженої роботи постачальників (обслуговуюча система) і посередників-споживачів (система, що обслуговується). Таким чином, відбувається
постійний обмін (поставки) рідиною, енергією та інформацією між ланками безперервного ланцюга (ланцюг поставок).
У статті досліджено причини неузгодженості потокових процесів.
Запропоновано використання поняття "варіабельності" як фундаментальної причини неузгодженості процесів. При цьому поняття варіабельності
трактується як будь-які відхилення результатів на вході/виході процесів
від бажаних, ідеальних значень. Наявність неузгодженостей об’єктивно
диктує необхідність в організації регулюючих потоків, основною метою
яких буде досягнення трьох цілей: ліквідації неузгодженості, прискорення
оборотності оборотного капіталу і збільшення прибутку, що накладає відбитки на умови реалізації ефективного управління підприємством.
Показано, що сучасне управління підприємством повинно враховувати інтеграційно-інноваційний аспект економіки, базуватися на узгодженості
та відповідності потокових процесів підприємства і носити попереджуючий характер. Окреслено умови реалізації оптимального (логістичного)
управління потоковими процесами.
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