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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ    МОДЕЛЮВАННЯ 
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
АНОТАЦІЯ. В статті представлено метод підвищення ефективності 
діяльності організації шляхом виявлення резервів удосконалення плану- 
вання виробництва та використання їх в управлінні. 

 
ANOTATION. The article presents a method of organization efficiency promo- 
tion by means of showing up the possibilities of the working balances improve- 
ment. As well it focuses production planning management. 

 
КЛЮЧОВІ  СЛОВА.  Ефективність  виробництва,  резерви  покращення 
планових рішень, удосконалення планів виробництва, оптимальний план. 

 
Підвищення економічної ефективності діяльності виробничої 

організації (підприємства) має важливе значення в сучасних умо- 
вах конкурентного середовища. 
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Цій проблемі присвячено багато публікацій, серед яких основ- 
ними напрямами є впровадження інноваційних технологій, роз- 
робка бізнес-планів, залучення інвестицій тощо [1, 2]. Викорис- 
тання таких пропозицій потребує великих капіталовкладень, яких 
на багатьох підприємствах не вистачає. 

При цьому недостатньо уваги приділяється підвищенню ефек- 
тивності за рахунок виявлення резервів покращення планових 
рішень [3]. 

Метою даної статті є розрахунок резервів удосконалення іс- 
нуючих планів виробництва на підприємстві на основі їх оптимі- 
зації за критерієм мінімізації витрат. 

В   роботі   поставлені   завдання   побудови   економіко-мате- 
матичної  моделі  задачі  планування  виробництва,  порівняння 
отриманих оптимальних планів із існуючими, виявлення резервів 
зменшення витрат та аналіз цих резервів для постановки діагнозу 
відносно напрямів зниження собівартості. 

Для виявлення резервів планування необхідно існуючі планові 
рішення порівняти з найкращими, тобто такими, що отримані при 
реалізації оптимальної задачі планування. 

Зауважимо, що об’єкт управління функціонує в умовах по- 
стійних змін обставин, а це, в свою чергу, призводить до зміни 
цілей, умов, критеріїв. Всю різноманітність таких обставин в од- 
ній задачі представити важко, тому пошук резервів можна пред- 
ставити на прикладі окремих виробничих задач. 

У даному випадку розглядаємо моделювання резервів змен- 
шення собівартості виробництва (за рахунок оптимізації плану- 
вання). 

Аналіз діючих підприємств показав, що при плануванні вироб- 
ництва продукції не часто використовуються оптимізаційні еко- 
номіко-математичні моделі. Процес планування зводиться до ін- 
туїтивного розподілу замовлень на продукцію між виробничими 
підрозділами. Відомо, що витрати на виробництво однакових де- 
талей у різних підрозділах відрізняються. Тому розробка неопти- 
мального плану призводить до збільшення витрат у цілому по 
виробництву.  Для  підвищення  ефективності  діяльності  даного 
підприємства виникає потреба в оптимальному розподілі замов- 
лень на продукцію між виробничими підрозділами, тобто розроб- 
ці оптимального плану за критерієм мінімізації витрат на виготов- 
лення всієї продукції. 

Представимо метод планування виробництва продукції, який 
дозволить мінімізувати загальні витрати та його інформаційно- 
аналітичне забезпечення. 
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Модель задачі планування 
багатономенклатурної продукції 

за критерієм мінімізації собівартості 
 

Наведемо модель задачі в загальному вигляді. Підприємство 
складається з n виробничих підрозділів і має потужності по вироб- 
ництву m видів продукції. Виробничі потужності кожного цеху і 
потреба по видах продукції відомі. 

Для побудови моделі вводимо позначення: 
i — номер виробничого підрозділу,  і = 1, n ; 
j — вид продукції, j = 1, m ; 
i — виробнича потужність і-го підрозділу; 
Pj — потреба у продукції j-го виду; 
Sij — собівартість виготовлення одиниці j-го виду продукції в 

і-му підрозділі; 
Si — планова собівартість виробництва всієї продукції в і-му 

підрозділі; 
Sj — планова собівартість j-го виду продукції на підприєм- 

стві; 
S — загальна собівартість всієї продукції підприємства за 

певний період; 
Xij — запланований обсяг виробництва j-го виду продукції в і- 

му підрозділі; 
Xi — запланований обсяг продукції в і-му підрозділі; 
XJ — запланований обсяг j-го виду продукції по підприємству; 
X — запланований обсяг всієї продукції по підприємству. 
Існуючий план для даного підприємства характеризується та- 

кими параметрами: 
 

{Xij, і = 1, n , j = 1, m , Xi, і = 1, n , Xj, j = 1, m , 
X, Si,  і = 1, n , Sj, j = 1, m , S}. 

 

Даний план складається внаслідок розподілу продукції по ви- 
робничим підрозділам певним чином, і наскільки такий план мо- 
же бути вдосконалений, потрібно дізнатись. 

Необхідно визначити, чи має даний план резерви щодо зни- 
ження собівартості продукції. Якщо такі резерви існують, то їх 
потрібно визначити. 

Для визначення оптимального плану виробництва продукції за 
критерієм мінімізації собівартості продукції складемо оптиміза- 
ційну модель задачі. 
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Цільова функція:   
n 

∑ 
i=1 

 
 

m 

∑ Xij Xij → min . 
j=1 

 
 

(1) 

Обмеження по потребі: 
 

n 

∑ Xij = Pj , 
i=1 

Обмеження по потужності: 

 

j = 1, m . (2) 

 
m 

∑ Xij ≤  Ni , 
j=1 

Обмеження на невід’ємність: 

 

і = 1, n . (3) 

 

Xij ≥  0, і = 1, n , j = 1, m . (4) 
 

У результаті реалізації такої моделі ми отримаємо оптималь- 
ний план. Нехай цей план характеризується наступними парамет- 
рами: 

{Xij*, Xi*, Xj*, X*, Si*, Sj*, S*}. 
Оптимальний план Xij* визначається як розв’язок задачі 

(1)…(4), параметри Xi*, Xj*, X*, Si*, Sj*,.* визначаються наступним 
чином: 

n 

X * = ∑ 
i=1 

m 

∑ Xij*  *, (5) 
j=1 

 
m    

Xi* = ∑ Xij* , 
j=1 

і = 1, n , (6) 
 

n    

Xj* = ∑ Xij* , 
i=1 

j = 1, m , (7) 

m 

Si* = ∑ Sij* ⋅  
Xij* , 

j=1 

і = 1, n , (8) 

 
n 

Sj* = ∑ Sij* ⋅  
Xij* , 

i=1 

 

j = 1, m . (9) 

Маючи всі дані існуючого та оптимального планів, визначимо 
резерв зниження собівартості виробництва: 

∆S = (S/X – S*/X*)X*. (10) 
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У результаті розрахунків отримуємо значення резервів по- 
кращання плану щодо зменшення собівартості продукції, що ви- 
готовляється. 

 
Аналіз резервів зменшення собівартості продукції 

 
Після отримання оптимального плану і визначення резерву 

зменшення собівартості виготовляємої продукції можна про- 
аналізувати цей резерв по виробничих підрозділах та видах 
продукції. 

Резерви зниження собівартості по виробничих підрозділах: 
∆Si = (Si/Xi – Si*/Xi*)Xi*, і = 1, n , (11) 

m 

де Si = ∑ Sij* ⋅  
Sij* , 
j=1 

і = 1, n , (12) 

 
m    

Xi = ∑ Xij, 
j=1 

і = 1, n . (13) 
 

Резерви зниження собівартості по видах продукції визнача- 
ються наступним чином: 

∆Sj = (Sj/Xj – Sj*/Xj*)Xj*, j = 1, m , (14) 
 

n 

де Sj = ∑ Sij* , 
i=1 

 
Sij* Xij , 

 

j = 1, m , (15) 

n 

Xj = ∑ Xij, Xij, 
i=1 

j = 1, m . (16) 

Аналіз резервів зменшення собівартості продукції дозволяє 
встановити їх величину по кожному виробничому підрозділу, а 
також по кожному виду продукції. Ця інформація має суттєве 
значення для зменшення собівартості продукції шляхом викорис- 
тання виявлених резервів, а отже, для підвищення конкуренто- 
спроможності та ефективності підприємства. 

 
Інформаційне забезпечення задачі 

 
Вхідною інформацією задачі планування виробництва, вияв- 

лення та аналізу резервів зменшення собівартості є такі масиви 
поточної та нормативно-довідкової інформації. 

Поточна інформація: потреба в продукції кожного виду на місяць. 
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Нормативно-довідкова інформація: потужність кожного вироб- 
ничого підрозділу та питомі витрати на виготовлення одиниці 
продукції кожного виду в кожному підрозділі. В зв’язку з необ- 
хідністю виявлення резервів собівартості необхідна додаткова 
поточна інформація: існуючий план виробництва продукції та 
сумарні витрати на виготовлення всієї продукції. 

Для представлення інформаційного забезпечення задачі та 
технології реалізації поставленого завдання розглянемо його 
розв’язання на конкретному прикладі. 

Вхідна інформація для розв’язання задачі наведена в табл. 1—3. 
 
 
 

МІСЯЧНА ПОТРЕБА В ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
ЗА ВИДАМИ ДЕТАЛЕЙ, шт. 

Таблиця 1 

 

Вид продукції j Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 
Потреба Pj 302 328 276 256 265 

 

Таблиця 2 
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ, шт./міс. 

 

Виробничий 
підрозділ і 

 
Підрозділ 1 

 
Підрозділ 2 

 
Підрозділ 3 

 
Підрозділ 4 

Потужність Ni 400 360 350 340 
 

Таблиця 3 
НОРМАТИВИ ПИТОМИХ ВИТРАТ SIJ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ 

ПО ПІДРОЗДІЛАХ, грн/шт. 
 

 
Підрозділ, і 

Нормативи витрат по видах продукції 
Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 

Підрозділ 1 220 180 210 212 180 
Підрозділ 2 250 150 205 185 220 
Підрозділ 3 255 190 190 190 190 
Підрозділ 4 195 212 185 220 215 

 

В табл. 1—3 наведена вхідна інформація, яка використовується 
на підприємстві для розробки плану виробництва продукції. 
Обов’язковою умовою складання плану є врахування інформації 
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про потребу в продукції (табл. 1) та про виробничі потужності під- 
розділів (табл. 2). При складанні плану необхідно забезпечити по- 
треби в продукції кожного виду та при цьому не перевищити потуж- 
ності жодного підрозділу, тобто при плануванні використовується 
принцип: X = min (P, N). Це означає, що порівнюючи потребу Р із 
потужністю N у план включається мінімальна з них величина. 

Представлений у табл. 4 план виробництва продукції складе- 
ний саме на таких принципах: потреба в продукції кожного виду 
задовольняється, при цьому потужність кожного цеху не пере- 
вищена. Але, оскільки при складанні плану не використаний кри- 
терій оптимізації економічної ефективності, то цей план доцільно 
дослідити з метою виявлення можливості його покращення та ви- 
значити резерви зниження собівартості продукції. 

Таблиця 4 
ІСНУЮЧИЙ ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА МІСЯЦЬ XIJ, шт. 

 

 
Підрозділ, і 

План виробництва продукції 
Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 

Підрозділ 1 85 90 85 65 75 
Підрозділ 2 74 68 78 71 68 
Підрозділ 3 78 80 68 52 57 
Підрозділ 4 65 90 45 68 65 

 

Використовуючи нормативи питомих витрат (табл. 3), розра- 
хуємо планову собівартість виготовлення продукції відповідно до 
складеного на підприємстві плану (табл. 4), і представимо собі- 
вартість за видами продукції та по виробничих підрозділах (табл. 
5 та 6 відповідно). 

 
СОБІВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО 

Таблиця 5 

З ІСНУЮЧИМ ПЛАНОМ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ SJ, грн 
 

Вид продукції j Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 
Собівартість Sj 69 765 60 680 55 085 51 755 53265 

Таблиця 6 
СОБІВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПО ПІДРОЗДІЛАХ SІ, грн 

 

Виробничий 
підрозділ і 

 
Підрозділ 1 

 
Підрозділ 2 

 
Підрозділ 3 

 
Підрозділ 4 

Собівартість Sі 80 030 72 785 68 720 69 015 
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Викладений вище підхід до визначення резервів удосконалення 
плану виробництва продукції полягає у розробці оптимального плану 
та порівнянні його показників з планом, існуючим на підприємстві. 

 
Комп’ютерна реалізація задачі планування 

 
Відповідно до представленої математичної моделі (1)—(4), 

програмного та інформаційного забезпечення знайдемо оптималь- 
ний план виготовлення продукції за критерієм мінімізації загаль- 
них витрат, використовуючи  вхідну  інформацію,  представлену 
в табл. 1—3. Цей оптимальний план представимо у табл. 7. 

Таблиця 7 
ОПТИМАЛЬНИЙ ПЛАН ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

НА МІСЯЦЬ XIJ*, шт. 
 

 
Підрозділ, і Оптимальний план виробництва продукції 

Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 
Підрозділ 1 66 0 46 0 265 
Підрозділ 2 0 328 0 32 0 
Підрозділ 3 0 0 126 224 0 
Підрозділ 4 236 0 104 0 0 

 

За даними отриманого оптимального плану та за формулою 
(9) розрахуємо планову собівартість продукції за видами та зве- 
демо її в табл. 8. 

 
СОБІВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО 

Таблиця 8 

ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ SJ*, грн 
 

Вид продукції j Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3 Деталь 4 Деталь 5 
Собівартість Sj 60 540 49 200 52 840 48 480 47 700 

 

Аналогічно за формулою (8) розрахуємо планову собівартість 
продукції по кожному цеху та представимо її в табл. 9. 

 
 

СОБІВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 
Таблиця 9 

ЗГІДНО ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ПО ПІДРОЗДІЛАХ SІ*, грн 
 

Виробничий 
підрозділ і 

 

Підрозділ 1 
 

Підрозділ 2 
 

Підрозділ 3 
 

Підрозділ 4 
Собівартість Sі 71 880 55 120 66 500 65 260 
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Порівняємо отриманий план виробництва з існуючим планом. 
Відповідно до прийнятого критерію в оптимальному плані відбув- 
ся перерозподіл продукції між підрозділами, тобто підвищилась 
спеціалізація підрозділів. Так, підрозділу 1 заплановано лише три 
види продукції, підрозділу 2 — лише два види замість п’яти в іс- 
нуючому. 

За рахунок оптимізації плану загальні витрати на виготовлен- 
ня всієї продукції зменшились  у  цілому  по  підприємству  на 
31 790 грн (290 550 – 258 760). 

Результати комп’ютерної реалізації задачі представлені на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результати комп’ютерної реалізації задачі 
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На основі отриманого оптимального плану та порівняння його 
з існуючим розрахуємо резерви зниження собівартості та проана- 
лізуємо їх за видами продукції та виробничими підрозділами. 

Як видно з результатів розрахунку оптимального плану згідно 
із реалізованою роботі моделлю, зменшення собівартості продук- 
ції за рахунок перерозподілу замовлень на продукцію між підроз- 
ділами по підприємству складає 31 790 грн за місяць, що дорівнює 
10,9 % від загальної собівартості продукції відповідно до існую- 
чого плану. 

Викладені результати дослідження дають можливість зробити 
наступні висновки: 

• аналіз існуючих на підприємствах систем планування вироб- 
ництва продукції на показав, що ці методи планування мають 
суттєві резерви покращення; 

• для розрахунку цих резервів, а також їх аналізу запропоно- 
вано комплексний підхід до удосконалення системи планування; 

• комплексний підхід включає обґрунтування критерію опти- 
мальності планування виробництва для конкретних умов діючого 
підприємства,  побудову  економіко-математичної  моделі  задачі 
планування з використанням цього критерію, розрахунок опти- 
мального плану і отримання планових обсягів продукції та еко- 
номічних показників плану згідно з критерієм оптимальності, по- 
рівняння показників існуючого на підприємстві плану з 
отриманими показниками та виявлення резервів покращення іс- 
нуючого плану. 

Впровадження в діяльність підприємства представленого під- 
ходу до виявлення резервів зменшення собівартості із викорис- 
танням сучасних інформаційних технологій обробки інформації 
дозволить  підвищити  ефективність  діяльності  підприємства  та 
його конкурентоспроможність. 
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