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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З 
БУДІВНИЦТВА ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL OPTIMIZATION OF TRANSPORT FACILITIES 
CONSTRUCTION ENTERPRISES MANAGEMENT 

ВСТУП

Метою дослідження є вивчення зміни структури і кількості загальних виробничих витрат підприємства з будівництва транспортних об'єктів під впливом організаційних і технологічних
факторів. Воно проводилися за допомогою організаційного, економічного і експериментально-статистичного моделювання. Розроблено комп'ютерну модель для аналізу операційної
діяльності даного підприємства з використанням експериментально-статистичного моделювання. Були побудовані експериментально-статистичні закономірності змін показників під впливом
факторів, що досліджуються. Проведені чисельні експериментальні дослідження кількісно довели взаємозв'язок організаційних і технологічних рішень, прийнятих при управлінні
підприємством, що розглядається в цілому, з такими рішеннями, прийнятими на окремих будівельних проектах. Результати чисельного експерименту дозволили виявити ефективні
організаційні та технологічні рішення в галузі управління підприємств з транспортного будівництва.
INTRODUCTION

The purpose of the research is to study change in the structure and amount of the total production costs of the transport facilities construction enterprise under the influence of organizational and
technological factors. It was conducted with the help of organisational, economical and experimental statistical modelling. The computer model for analysing the operational activity of the enterprise in
question using experimental statistical modelling were developed. The experimental statistical regularities of indicators changes under the influence of the studied factors were constructed. The
conducted numerical experimental research quantitatively proved the interrelation of the organizational and technological solutions taken at the management of the enterprise under consideration as a
whole, with such decisions taken at separate construction projects. The results of the numerical experiment allowed finding effective organizational and technological solutions in the management of
transport facilities construction enterprises.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення зміни структури і величині загальних виробничих витрат
підприємства з будівництва транспортних споруд під впливом організаційних і технологічних
факторів.

OBJETIVES
The purpose of the research is to study change in the structure and amount of the total production
costs of the transport facilities construction enterprise under the influence of organizational and
technological factors.

Рисунок 1. Комп'ютерна модель операційної діяльності транспортних засобів будівельного
підприємства: /Figure 1. Computer model of the operating activity of the transport facilities
construction enterprise
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ
У цьому дослідженні фактори X1 і X2 відображають стратегічні передумови, на основі яких, будівельне підприємство виконує свою операційну діяльність; фактори Х3 і Х4 – організаційні і
технологічні рішення, прийняті в рамках окремого проекту будівництва. Можна відзначити, що ефективність прийняття необхідних організаційних та технологічних рішень по конкретному
об'єкту зростає зі збільшенням середньої трудомісткості сукупності проектів (X1 → max) і зменшується зі збільшенням середньої відстані перебазування (X2 → max). Використання
субпідрядних ресурсів є більш доцільним, коли об'єкти розташовані далеко один від одного. Тим не менше, використання власних трудових ресурсів, машин і механізмів для будівництва і
реконструкції транспортних об'єктів вигідніше, ніж залучати їх зі сторони в будь-якому випадку. Характер впливу належності ресурсів (X3) на співвідношення прямих і загальних виробничих
витрат (Y2) залишається незмінним у всіх точках факторного простору. Збільшення використання субпідрядних ресурсів знижує загальні витрати і збільшує кількість прямих витрат. У
загальному випадку, це призводить до зменшення Y2.
DISCUSSION ABOUT THE RESULTS OF THE EXPERIMENT
In this study, the factors X1 and X2 reflect the strategic prerequisites, based on which, the construction enterprise does its operational activity; factors Х3 and Х4 – organizational and technological
solutions, taken within the framework of a separate construction project. It can be noted that the effectiveness of making the necessary organizational and technological decisions on a particular object
increases with an increase in the average complexity of project totality (X1 → max) and decreases with increasing the average relocation distance (X2 → max). The use of subcontract resources is the
more expedient, the further the objects are located from each other. Nevertheless, the use of own labour resources, machines and mechanisms for the construction and reconstruction of transport
facilities is more profitable than attracting them from the outside in any case. The nature of the influence of the attribution of resources (X3) on the ratio of direct and general production costs (Y2) remains
unchanged at all points of the factor space. Increasing the use of subcontracting resources reduces general costs and increases the amount of direct costs. In general, this leads to a decrease of Y2.

ВИСНОВКИ
Ухвалення оптимальних організаційних і технологічних рішень на об'єктах будівництва
транспортних споруд e відповідності з розробленими експериментально-статистичними
залежностями може зменшити значення розглянутих показників:
− Зміна загальних виробничих витрат (Y1) – від 5,22% до -13,6% (на 18,82%).
− Співвідношення прямих і загальних виробничих витрат (Y2) – від 26,84% до 5,01% (на 21,83%).

CONCLUSIONS
Adoption of optimal organizational and technological solutions at the objects of transport
facilities construction and reconstruction in accordance with the investigated experimental and
statistical dependencies can reduce the value of the considered indicators:
− Change in total production costs (Y1) – from 5.22% to -13.6% (by 18.82%).
− The ratio of direct and general production costs (Y2) – from 26.84% to 5.01% (by 21.83%).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

Були розглянуті такі показники:

₋ Зміна загальних виробничих витрат (Y1);
₋ Співвідношення прямих і загальних виробничих 

витрат (Y2).
Представлена комп'ютерна модель (рис. 1) була змінної,
так як рівні її вхідних параметрів (факторів) змінювалися
в чисельному експерименті. Мінливість комп'ютерної
моделі була можлива під впливом кожного фактора:
₋ X1 – середня трудомісткість сукупності проектів.
₋ Х2 – середня відстань перебазування.
₋ X3 – належність ресурсів.
₋ Х4 – індустріалізація використаних рішень.
Отримані експериментально-статистичні закономірності
впливу факторів на показники представлені на рис. 2-3.

THE METHODOLOGY OF THE EXPERIMENT

As the studied indicators, the following were
considered:

 Change in total production costs (Y1);
 Ratio of direct and general production costs (Y2).
The presented computer model (Fig. 1) was variable, as
the levels of its input parameters (factors) vary in the
numerical experiment. The variability of computer model
was possible under the influence of each factor by:
 X1 – the average complexity of the project totality.
 X2 – the average relocation distance.
 X3 – attribution of resources.
 X4 – industrialization of applied solution.
The obtained experimental statistical models are
presented on Fig. 2-3.
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Рисунок 2. Зміна загальних виробничих витрат (Y1) від належності ресурсів (Х3) і індустріалізації використаних рішень
(Х4) в рамках різних стратегічних рішень при управлінні підприємством: /Figure 2. The change in the total production costs
(Y1) from the attribution of resources (X3) and industrialization of applied solutions (X4) under different strategic decisions of the
enterprise management

Рисунок 3. Зміна співвідношення прямих і загальних витрат виробництва (Y2) від належності ресурсів (X3) і
індустріалізації використаних рішень (Х4) в рамках різних стратегічних рішень при управлінні підприємством: /Figure 3.
Change in the ratio of direct and general production costs (Y2) from the attribution of resources (X3) and the degree of
industrialization of applied solutions (X4) under various strategic decisions in the enterprise management


