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Застосування економіко-математичного моделювання  

в управлінні виробничою діяльністю підприємств 

Підприємства різних галузей і з різними типами виробництва, 

здійснюючи вибір стратегії діяльності оптимальної для досягнення певної їх 

цілі, можуть застосовувати економіко-математичні методи та моделі. 

Для моделювання діяльності підприємства легкої промисловості з 

серійним типом виробництва скористаємося апаратом теорії ігор. Загальний 

прибуток, який підприємство може отримати від реалізації певних видів 

продукції на ринку, по різному розподіляється між цими видами продукції, 

різні види продукції характеризуються різною мірою доходності. Ця ситуація 

пояснюється різними умовами реалізації товару на ринку: величиною ціни на 

товар, кількістю певного виду продукції на ринку, вивченням певного сегменту 

ринку та ін. Формалізацію конфлікту господарської діяльності підприємства 

легкої промисловості варто подати у вигляді безмежної антагоністичної 

теоретико-ігрової моделі. 

Підприємство здійснює виготовлення та реалізацію n типів продукції, 

реалізація яких може принести підприємству певний сумарний дохід D, який 

розраховують за формулою [1] 
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де  P  – виробничі потужності підприємства; 
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  ),1( ni  – відсотки (частка) виробничих потужностей підприємства, яка 

виділена для виробництва і-го типу продукції; 
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c  – ціна продажу одиниці продукції на ринку; 

      
i

  – прибутковість і-го типу продукції. 

Ціна реалізації продукції є функцією від її наявної кількості на ринку, 

тобто 
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де 
i

K  – загальна кількість продукції і-го типу на ринку; 

y  – математичне сподівання. 

Сумарний дохід розраховують за формулою 
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де S  – загальна кількість всіх решти підприємств, на яких виробляється 

аналогічна продукція; 

       
i

  – частка виробничих потужностей інших підприємств, які задіяні для 

виробництва і-го типу продукції. 

Оптимальний розподіл виробничих потужностей на види господарської 

діяльності підприємства можна подати у вигляді безмежної антагоністичної 

гри, тобто 

DyxГ ,, ,      (5) 

в якій вектор  
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визначає чисті стратегії виробника, тобто відсотки від загальної суми коштів 

реалізованої продукції, а вектор 
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визначає стратегію ринку, тобто попит на певну продукцію і функція виграшу 

задається співвідношенням (4), з якого визначаємо найменше значення гри, яке 

досягається при деякій умові і, прологарифмувавши цю умову, отримаємо 

систему рівнянь, яку використовують для визначення оптимальних стратегій 

ринку  ni
i

,1  . Для обчислення оптимальних стратегій підприємства 

потрібно знайти частинні похідні функції (4) по аргументах  ni
i

,1  . 

Тепер, застосовуючи апарат математичного програмування, оптимізуємо 

виробничу діяльність підприємства, яке займається одиничним виробництвом: 



виконує різні види замовлень, що відрізняються один від одного обсягами, 

способами реалізації, витратами на виконання та іншим. Підприємство планує 

свою діяльність на певний період часу (тиждень, 2 тижні, місяць). Воно 

отримало набір пропозицій від потенційних замовників Х=(х1 х2, ..., хп) і 

повинно визначити, які саме замовлення прийняти, щоб отримати найвищий 

фінансовий результат при наявних виробничих потужностях. 

Критерієм оптимальності  моделі буде максимізація доходу фірми: 
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де Рі   — ціна і-го замовлення. 

Обмеження щодо обсягу ресурсів для реалізації замовлень має вигляд: 

m1,...,j       ,
1
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де Аj - наявний у розпорядженні підприємства обсяг ресурсів виду j;  

aij - коефіцієнт споживання j-го ресурсу для виконання і-го замовлення. 

У модель діяльності фірми доцільно ввести обмеження щодо 

забезпечення величини прибутку за окремим замовленням не меншої від 

певного граничного значення, за якого виконанням цього замовлення вигідно 

займатись: 
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де cij - витрати j-го ресурсу на виконання і-го замовлення (у грошовому виразі); 

Ci - найменша прийнятна величина прибутку від виконання і-го замовлення. 

Дана економіко-математична модель є задачею цілочислового 

математичного програмування, шукані змінні хi в якій можуть приймати 

значення 1 або 0 при прийнятті чи відхиленні замовлення. В результаті 

розв'язування задачі фірма вибере з пропонованого переліку замовлень клієнтів, 

той набір замовлень, який забезпечить їй максимальний можливий доход при 

врахуванні обмежень щодо наявних виробничих ресурсів та достатньої 

величини вигоди від виконання кожного окремого замовлення. 
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