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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Анотація. Враховуючи певні виробничі потужності, що характеризують максимально 

можливий обсяг випуску продукції протягом досліджуваного періоду за умови повного 

використання прогресивної технології та організації виробництва, підприємство отримує 

певний обсяг продукції. Розв’язавши диференціальне рівняння, яке описує динаміку поточної 

зміни виготовлення продукції певного виду підприємством, було отримано обсяг 

виробництва продукції протягом розрахункового періоду та результати виробничої 

діяльності підприємства. 

Нехай підприємство, що функціонує у ринкових умовах, маючи певні виробничі 

потужності вир

потN , що характеризують максимально можливий денний, місячний, або річний 

обсяг випуску продукції заздалегідь визначених її асортименту та якості за умови повного 

використання прогресивної технології та організації виробництва, отримує обсяг продукції 

 txx jj  , виготовленої за час t. Виготовлену продукцію підприємство реалізує на ринку за 

деякою ціною rjH , тоді на момент часу t підприємство отримає деякий прибуток [1; 2; 3]. 

Обсяг капіталовкладень  tK  у момент часу t  буде пропорційний частині прибутку, 

яка використовується на розширення виробництва, ціні продукції, її кількості та початковій 

потужності виготовлення асортименту продукції і можна стверджувати, що  tK  лінійно 

залежить від згаданих величин, тобто [2; 3]: 
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де  tK  – обсяг капіталовкладень спрямований у виробництво; вир

розширm  – частина 

прибутку, яку використовують на розширення виробництва; rjH  – ціна одиниці продукції 

гоj   виду; )(tx j  – кількість виготовленої продукції гоj   виду; вир

потN  – частка виробничих 

потужностей виготовлення певного виду продукції. 

Розширення виробництва приведе до збільшення випуску продукції і тенденція 

збільшення виготовленої продукції ))(( ' tx  в момент часу t  пропорційна наявній кількості 

капіталовкладень )(tK . У результаті одержуємо рівняння [4] 
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де h  – коефіцієнт пропорційності, який у роботі приймається сталим. 

За змістом задачі 0)( tx
j

, тому зі збільшенням величини t  буде зростати функція 

jx  і ця зміна буде пропорційною кількості використовуваного часу та обсягові 

капіталовкладень [4], тобто 

 dtttdx j )( ,      (3) 

де  t  – деякий коефіцієнт, розглядаючи окремі випадки його зміни, можна 

визначити залежність і його значення. 

Розглянемо випадок, коли  t  пропорційно залежить від виділеного обсягу 

капіталовкладень у розширене виробництво і найбільш можливого забезпечення цим 

капіталом кількості виробленої продукції  tx j  до деякого максимального значення  tx j max
. 

Виробництво кожного продукту гоj   виду потребує деякого значення капіталу і, 

досягаючи такого значення використовуваного капіталу, а також його подальше зростання не 

приводить до помітного збільшення виробництва продукції )(tx j . 



Для цього випадку можна припустити, що 
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де  tx j  – кількість виробленої продукції за час t . 

Підставляючи вираз (4) у співвідношення (3), отримуємо неоднорідне диференціальне 

рівняння першого порядку, яке описує динаміку поточної зміни виготовлення продукції 

гоj   виду підприємством легкої промисловості [5]: 
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Розв’язок рівняння (5) будемо шукати наступним чином: 

1) розглядаємо відповідне однорідне рівняння і, відокремлюючи змінні в цьому 

рівнянні та інтегруючи його, знайдемо його загальний розв’язок: 
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2) частковий розв’язок неоднорідного рівняння будемо шукати методом варіації 

довільних сталих. 

Згідно з цим методом розв’язок неоднорідного рівняння шукається в такому ж 

вигляді, як і розв’язок однорідного, але C  у (7) вважається невідомою функцією від t , тобто 

)(tCC   [4; 6; 7]. Зробивши деякі математичні перетворення та розв’язавши диференціальне 

рівняння та , враховуючи умову 0)0( jx  знаходимо значення константи 1C , і підставляючи 

її значення у співвідношення (7) та розглядаючи граничний випадок отримуємо загальний 

розв’язок рівняння (5) у такому вигляді: 
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Розрахунки здійснювались завдяки засобам алгоритмічної мови Object Pascal у 

середовищі Delphi 7.0. Середовище Delphi завжди відрізнялося багатими можливостями по 

підтримці системи доступу до баз даних, причому в нових версіях Delphi ці можливості 

постійно розширювалися [8; 9; 10]. База даних Еxcel підключалась в середовище Delphi 7.0, 

використовуючи технологію ADO і були здійснені розрахунку по виробничій діяльності 

підприємства, а також по експоненціальному закону. Початкові дані для розрахунків 

наведені у таблицях Еxcel і за допомогою запитів AdoQuery імпортуються в середовище 

Delphi. Частина тексту програми, що забезпечує обчислення, наведена нижче: 

unit mainunit; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Menus, ComCtrls, Buttons, ExtCtrls, Grids, StdCtrls, DataDys, Math, Series, 

  TeeProcs, TeEngine, Chart; 

……………………………………… 

// розрахунки 

procedure TMainForm.Calculate(StringGridCalc, StringGridData, StringGridDataP: TStringGrid); 

var 

  i,j : integer; 

  sum, value: double; 

begin 

  StringGridCalc.ColCount :=  StringGridData.ColCount + 8; 

  StringGridCalc.RowCount :=  StringGridData.RowCount + 1; 

  for i := 0 to StringGridData.RowCount do 

    for j:=0 to StringGridData.ColCount do 

    StringGridCalc.Cells[j,i] := StringGridData.Cells[j,i]; 

StringGridCalc.Cells[0,StringGridCalc.RowCount -1] := 'Сума'; 



StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -8,0] := 'Середнє Xj'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -7,0] := 'За місяць'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -6,0] := 'Виторг в день'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -5,0] := 'Виторг в місяць'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -4,0] := 'Прибуток в день'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -3,0] := 'Прибуток в місяць'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -2,0] := 'Частк. приб. на розш. в день'; 

StringGridCalc.Cells[StringGridCalc.ColCount -1,0] := 'Частк. приб. на розш. в місяць'; 

  // sums den 

  for i := 1 to StringGridData.ColCount - 1 do 

  begin 

    sum :=0; 

    for j:=1 to StringGridData.RowCount - 1 do 

      if StringGridCalc.Cells[i,j] <> '' then sum:= sum + StrToFloat(StringGridCalc.Cells[i,j]); 

    StringGridCalc.Cells[i, StringGridData.RowCount] := FloatToStr(sum); 

………………………………………………………………………………………………………… 

end; 

   end. 

Впровадження в процес планування діяльності підприємств сучасних інформаційних 

технологій, використання математичних моделей дає можливість отримати результуючі 

розрахунки, які потрібні для забезпечення процесу розробки науково обґрунтованих 

управлінських рішень. 
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