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Економіко-математичне моделювання обсягу випуску продукції  підприємства  

легкої промисловості 

Підприємству, яке має деякий обсяг інвестиційних ресурсів та планує розширити протягом деякого 

періоду часу свою виробничу діяльність, впроваджуючи у виробництво додатковий капітал, потрібно, на 

підставі аналізу та оптимізації своїх можливостей і перспектив ринку, на якому воно оперує, вибрати певний 

обсяг продукції і розподілити між ними кошти у часі так, щоб прибуток від реалізації виготовленої продукції 

був максимальним [1]. 

Для прикладу розглянемо діяльність підприємства легкої промисловості, зокрема підприємство 

виготовлення взуття. Асортимент його продукції такий: взуття чоловіче (моделі А, Б, В, Г, Д) взуття жіноче і 

дитяче теж різних моделей. Вивчаючи ринок продукції цього виду, її асортимент та ціну, можна зробити 

висновок, що ціна на взуття постійно зростає і залежить від усіх видів виробничих ресурсів (якості та ціни 

сировини; трудових ресурсів; обсягу капіталовкладень у виробництво; наявної кількості продукції на ринку, 

тобто, чим менше продукції на ринку, тим вища її ціна; використання найновіших технологій у її виробництві; 

потужності устаткування) та інших чинників. 

Високі ціни різного типу продукції інших підприємств спричинили виникнення підприємства на ринку 

виробників взуття, що має можливість торгувати за ціною нижче ціни продукції інших великих підприємств, 

тому що здійснює більш гнучку цінову політику. 

Нехай підприємство легкої промисловості, маючи певні виробничі потужності N, що характеризують 

максимально можливий денний, місячний, або річний обсяг випуску продукції заздалегіть 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 jc , тоді на момент часу t підприємство отримає деякий прибуток. 

Обсяг капіталовкладень  tI  у момент часу t  буде пропорційний частині прибутку, яка 

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

виготовлення асортименту продукції. Виходячи з вище сказаного, можна стверджувати, що обсяг 

капіталовкладень  tI  лінійно залежить від згаданих величин, тобто: 
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де  tI  – обсяг капіталовкладень спрямований у виробництво; 

m  – частина прибутку, яку використовують на розширення виробництва; 

jc  – ціна одиниці продукції гоj  виду; 

)(tx j  – кількість виготовленої продукції гоj   виду; 

N  – частка виробничих потужностей виготовлення певного виду продукції. 

Розширення виробництва призведе до збільшення випуску продукції, тобто, якщо 0)(  tII , то будемо 

мати збільшення випуску продукції, у випадку 0)( tI  капіталовкладення лише покривають амортизаційні 

витрати і рівень випуску продукції залишається незмінним, а зменшення рівня випуску продукції будемо мати в 

тому випадку, коли 0)( tI . Із вище сказаного, стверджуємо, що тенденція збільшення виготовленої продукції 

))(( ' tx  в момент часу t  пропорційна наявній кількості капіталовкладень )(tI . У результаті одержуємо рівняння 

[2] 
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де l  – коефіцієнт пропорційності, який у роботі приймається сталим. 

Будемо розглядати можливість залежності )(tx j  як функції часу. За змістом задачі 0)( tx j , тому зі 

збільшенням величини t  буде зростати функція jx . Ця зміна буде пропорційною кількості використовуваного 

часу та обсягові капіталовкладень [2], тобто 
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де  t  – деякий коефіцієнт, залежність і значення якого потрібно визначити. 

Розглянемо випадок, коли  t  пропорційно залежить від виділеного обсягу капіталовкладень у 

розширене виробництво і ступеня близькості 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  [3]. 

Отже, припустимо, 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 [4]: 

dtxxlNcmtdx jjjj )()( max  ,  nj ,1 .    (5) 

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: 

lxNcm
dt

dx
jj

j
        (6) 
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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 (13) вважається невідомою функцією від t , тобто )(tCC   [2]. 

Після деяких перетворень загальний розв’язок рівняння (5) можна подати у такому вигляді: 
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.       (8) 

Висновки. У роботі запропоновано математичний підхід, за допомогою якого можна описати процес 

випуску продукції підприємством легкої промисловості (співвідношення (8)) з метою отримання бажаного 

фінансового результату. 
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Annotation 

The problem of mathematical modeling of resource distribution for producing and forming of enterprise 

production range is considered in the article.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


