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ВСТУП

Управління  підприємством  у  наш  динамічний  час  є  досить  складною

роботою,  яку  можуть  виконувати  лише  фахівці  нової  генерації,  озброєні

найсучаснішими  знаннями,  в  тому  числі  в  області  мікроекономічного

моделювання  підприємницької  діяльності.  Фахівці  в  галузі  менеджменту

повинні вміти виконувати функції планування, організації, мотивації, контролю

працівників для досягнення певних потреб. Першочергова задача менеджменту

полягає  у створенні  організаційної  культури,  творчого інноваційного клімату,

які  стимулюють працівників у виробничій сфері  на нововведення.  Керівники

різних ланок повинні стати ініціаторами організаційних змін за використання

мікроекономічного  моделювання  підприємницької  діяльності.  Управлінську

діяльність справедливо вважають мистецтвом. Але навчитись йому допомагає

не  тільки  освоєння  теоретичного  фундаменту,  але  й  практичні  заняття,  які

наближені до реальної дійсності.

Однією  з  актуальних  проблем  на  сучасному  етапі  розвитку  науково-

технічного прогресу є розробка практичних порад керівникам підприємницьких

організацій, державної служби в органах виконавчої влади, іншим службовцям

щодо  досконалого  та  ґрунтовного  оволодіння  навиками  економіко-

математичного  моделювання,  піднести  рівень  культури  управлінського

контролю, механізм його здійснення, а також завдяки сучасним комп’ютерним

технологіям  розширити  можливості  прийняття  обґрунтованих  й  ефективних

управлінських рішень в умовах розбудови ринкових відносин.

Метою  вивчення  дисципліни  «Мікроекономічне  моделювання

підприємницької діяльності» є формування у майбутніх менеджерів системних

знань  з  теоретичних  основ  застосування  математики  як  фундаменту  для

підготовки фахівців економічного профілю, ознайомлення з комп’ютерними та

інформаційними  інструментами  забезпечення  функціонування  системи

раціонального управління на вітчизняних підприємствах. У процесі викладання

дисципліни  майбутні  фахівці  мають  засвоїти  підходи  стосовно  застосування
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теоретичних аспектів мікроекономічного моделювання в практичній діяльності;

використання  основних  елементів  та  принципів  мікроекономічного

моделювання, механізм його здійснення в діяльності підприємств; формування

практичних навичок щодо удосконалення  управління на підприємствах різних

форм  власності  за  використання  інструменту  економіко-математичного

моделювання;  застосування  методів  математичного  програмування  і

економетричного  моделювання  для  оцінювання  економічної  ефективності

управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

– методологію проведення заходів з удосконалення управління в діяльності

підприємств  різних  форм  власності  за  використання  економіко-математичних

методів;

– принципи управління  за  використання  інструменту  дослідження  й

прогнозування економічних об’єктів і явищ;

–  організаційно-методичні  основи  моделювання  варіантів  управлінських

рішень на підприємствах та в організаціях різних галузей;

– методи  математично  обґрунтованого  оцінювання  економічної

ефективності управління в сучасному інформаційному суспільстві.

уміти:

–використовувати  інструмент економіко-математичного  моделювання для

побудови економіко-математичних моделей корпоративного управління;

–користуватися  сучасними  комп’ютерними  технологіями  математичного

моделювання оптимального  управління в  сучасних  умовах  при  вирішені

професійних завдань;

–застосовувати  інструменти  дослідження  і  прогнозування  економічних

об’єктів  та  явищ,  економіко-математичні  моделі  оптимального управління в

сучасних умовах; 

–із  всіх  можливих  рішень  вибирати  найбільш  економічно  вигідне,  яке

найкраще відповідає поставленій економічній задачі;

5



–користуватися принципами та методами функціонування на різних рівня

управління  за  внутрішньо  несуперечливої  замкнутої  системи  математичних

співвідношень;

–формувати  моделі  лінійного  програмування,  використовувати

симплексний  метод,  теорію  двоїстості  та  її  економічну  інтерпретацію,

розподільчі задачі;

–застосовувати  табличний  процесор  MS  Excel  для  розв’язання  задач

лінійного програмування при обґрунтуванні управлінських рішень;

–розробляти  стратегічні  й  тактичні  плани  розвитку  галузі,  регіону  або

окремого підприємства за використання методів динамічного програмування.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під

керівництвом  викладача  після  вивчення  теоретичних  питань,  користуючись

літературними джерелами та конспектом лекцій.

Практичне  заняття  включає  проведення  попереднього  контролю  знань,

умінь  і  навичок  студентів,  постановку  загальної  проблеми  викладачем  та  її

обговорення  за  участю  студентів,  розв’язування  завдань  з  їх  обговоренням,

виконання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Методичні рекомендації  спрямовані на формування у студентів здатності

самостійно  мислити,  на  поглиблене  опанування  навчального  матеріалу  та

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок розв’язання завдань.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономічного моделювання

Мета: знати причини, що зумовлюють необхідність  побудови економіко-

математичних  моделей  управлінського  спрямування;  уміти  використовувати

сучасні  детерміновані  та  стохастичні  економіко-математичні  моделі для

побудови ефективних зв’язків з партнерами по бізнесу та клієнтами організацій.

Короткі теоретичні відомості

Моделювання  –  це  наукова  теорія  побудови  і  реалізації  моделей,  за

допомогою яких досліджуються явища і процеси в природі і суспільному житті.

При дослідженні будь-якого явища (процесу, об'єкту), будуємо у свідомості їх

моделі.  Ось  чому  по  суті  кожна  наукова  робота  -  це  в  основній  частині

моделювання:  створення  моделей  в  лабораторних  установках,  розробка

графічних моделей у вигляді схем і креслень, побудова математичних моделей.

Модель  –  це  умовне зображення об'єкта,  що відбиває  його  найістотніші

характеристики, які необхідні для проведення дослідження. Економічна модель

відображає  взаємозв'язок  окремих  параметрів  явищ  і  процесів  економічного

життя. Будь-яка модель виконує в першу чергу прогностичну функцію, без якої

побудова  її  була  б  недоцільною  для  теорії  і,  тим  більше,  для  практичного

використання.

В економічному прогнозуванні модель замінює неіснуючий процес (явище,

об'єкт),  і  тому  стає  єдиним  інструментом  перевірки  гіпотези  про  майбутній

розвиток.  Побудована  на  інформації  минулого  і  сучасного,  модель  дозволяє

теоретично  відображати  майбутнє.  Найважливіша  вимога  до  економіко-

математичної  моделі  полягає  в  її  можливості  адекватного  відображення

економічних процесів.  Разом з  тим надмірне бажання посилити адекватність

моделі  призводить  до  її  ускладнення,  що  часом  не  дозволяє  реалізувати  її

сучасними  програмно-методичними  і  технічними  засобами.  Тому  потрібний

компроміс між складністю моделі і можливістю її  реалізації для практичного
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застосування. Значення моделі у вивченні навколишнього світу полягає в тому,

що вона повинна бути проміжною ланкою між теорією і дійсністю, схематично

спрощуючи останню.

Побудова  економіко-математичних  моделей  -  складний  процес.  Він

потребує  від  дослідника  глибоких  знань  економічної  теорії,  предмета

дослідження,  математичного  інструментарію.  Досвід  показує,  що  високий

рівень економіко-математичного моделювання під силу лише економістам, які

вміло володіють  математичним апаратом.  Економіко-математична  модель  має

пізнавальну  і  практичну  цінність,  якщо  вона  відповідає  певним  вимогам:

1) спирається на основні положення економічної теорії; 2) адекватно відображає

реальну  економічну  дійсність;  3)  враховує  найбільш  важливі  фактори,  які

визначають  рівень  досліджуваних  показників;  4)  відповідає  встановленим

критеріям;  5)  дозволяє  отримати  такі  знання,  які  до  її  реалізації  були

невідомими;  6)  бути  достатньо  абстрактною,  щоб  допустити  варіювання

великим числом змінних, але не настільки, щоб виникли сумніви в її надійності

і  практичній  корисності  отриманих  результатів;  7)  задовольняти  умови,  які

обмежують строк  розв’язування  задачі;  8)  дозволяє  реалізувати  її  існуючими

засобами.

Завдання до теми

1.  Сформулюйте  основні  принципи  побудови  економіко-математичних

моделей управлінського спрямування.

2. Назвіть етапи побудови економіко-математичної моделі.

3.  Проаналізуйте  економічну  функцію,  зміст  і  завдання  рівноважних

економіко-математичних  моделей  «витрати-випуск»  та  оптимізаційних

економіко-математичних моделей.

4.  Системно  обґрунтуйте  взаємозв’язок  кореляційного  і  регресивного

аналізу дослідження показників і факторів економічних процесів.
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Завдання  1.  Планування  випуску  продукції  у  механічному  цеху

АТ «Кредмаш» шляхом економіко-математичного моделювання

Проблема  оптимізації  виробничих  планів  належить  до  найважливіших

задач планування. Оптимальний план – це найкращий план, але не обов’язково

той,  який  передбачає  отримання  абсолютно  найкращого  результату.  При

визначенні оптимального плану слід виходити з відповідності планів реальним

можливостям підприємства. План повинен передбачати отримання найкращих

результатів з урахуванням реально існуючих ресурсів для його виконання. 

На досягнення оптимального плану спрямовані всі економіко-математичні

прийоми  та  методи  планування  і  аналізу.  Однак  лише  частина  цих  методів

ставить перед собою задачу оптимізації  планів як екстремальну математичну

задачу.  Вони  можуть  бути  визначені  як  методи  оптимального  планування  у

вузькому розумінні цього слова.  До них, зокрема, належать методи лінійного

програмування. Модель оптимального планування складається зазвичай з двох

основних  частин.  Одна  з  них  відповідає  на  питання,  який  критерій

оптимальності або що потрібно оптимізувати (тобто найбільший результат або

найменші витрати). Інша – яким умовам повинен відповідати при цьому план,

які реальні ресурси для його виконання.

Розрізняють  локальні  та  загальні  критерії  оптимальності.  Локальні

критерії  носять  місцевий,  обмежений  характер.  Вони  мають  значення  для

окремих  сторін  діяльності  підприємства,  цеху,  галузі.  У  якості  локальних

критеріїв  можуть  виступати  зростання  обсягу  виробництва  та  реалізації

продукції  (у  натуральному  та  вартісному  виразі),  зростання  продуктивності

праці,  зниження  собівартості  продукції,  збільшення  або  досягнення  більш

рівномірного  завантаження  обладнання,  скорочення  тривалості  виробничого

циклу, збільшення рентабельності виробництва тощо. Найбільш загальний для

підприємства характер має рівень рентабельності виробництва, однак у якості

загального  критерію  оптимальності  у  народногосподарському  масштабі  у

сучасних умовах краще використовувати збільшення національного доходу на

душу населення, взятого у перспективі.
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Критерій  оптимальності  відрізняється  від  цільової  функції,  яка  є

математичною формою його виразу. Так, якщо у якості критерію оптимальності

обрано збільшення прибутку, то цільова функція може прийняти вигляд

z = с1 x1 + c2 x2 + … + cn xn → max ,

або

z = ∑ ci xi → max ,

де  x1,  x2   ...  xn   -  кількість  виробів,  які  можуть  бути  вироблені  на

підприємстві (величини, які підлягають визначенню); с1, c2  … cn  – прибуток на

одиницю кожного виробу (підсумовування ведеться по всім n виробам).

При  виборі  оптимального  плану  перевезень,  тобто  закріплення

постачальників за споживачами, коли в якості критерію оптимальності виступає

скорочення обсягу перевезень (у тонно-кілометрах), цільова функція має вигляд

z = ∑ ∑ cij * xij → min ,

де і = 1, 2, 3, ...; j = 1, 2, 3, ...;

m  –  індекс,  який  позначає  постачальника;  n  –  індекс,  який  позначає

споживача;  cij – відстань від і-го постачальника до   j-го споживача;  xij  – вага

вантажу, перевезеного від і-го постачальника до j-го споживача.

Умови, яким повинен відповідати план, називаються обмежувальними. У

якості обмежувальних умов виступають визначені ресурси сировини, матеріали,

робоча  сила,  обов’язковий  випуск  визначеної  продукції,  комплектність

продукції,  обмежені  виробничі  потужності  тощо.  Обов’язковим  елементом

обмежувальних  умов  є  також  норми  трудомісткості,  витрат  матеріалів,

пропускної можливості обладнання тощо.

Методи  оптимального  планування  (у  вузькому  сенсі)  сприяють

досягненню  найвигіднішого  результату  не  за  рахунок  безпосереднього

скорочення норм витрат на один виріб чи на одну операцію, а за рахунок деякої

зміни пропорцій (там, де це допускається), перегрупування виробництва таким

чином,  щоб  окремі  його  складові  здійснювались  в  найкращих  для  них

(оптимальних)  умовах.  Вирішуючи  транспортну  задачу  оптимального

планування,  наприклад,  досягають  економії  не  шляхом скорочення  відстаней

10



між кожним постачальником та кожним одержувачем або зменшенням загальної

ваги  вантажу,  а  завдяки  раціональному  закріпленню  постачальників  за

споживачами. 

Методи побудови математичних нерівностей та  рівнянь,  які  виражають

обмежувальні  умови  засновані  на  співставленні  потреб  для  виконання

виробничої програми за наявних ресурсів, заданих пропорцій тощо. Наприклад,

якщо позначити норму витрат l-ї сировини на виробництво одиниці і-го виробу

через  аlі;  а  ресурси  сировини  –  Аl,  то  загальні  витрати  l-ї  сировини  на

виробництво  усіх  n  виробів  становитиме  ∑  аlі   xi,  причому  він  не  повинен

перевищувати наявні ресурси, тобто 

∑ аlі  xi ≤ Аl .

Якщо  врахувати  також  можливість  недовикористання  матеріальних

ресурсів та позначити залишок через xn  + l (l  = 1, 2, 3, .  .  .  k), то нерівність

перетвориться в рівняння

∑ аlі  xi + xn + l  = Аl .

Змінні xi та  xn + l мають реальний економічний сенс: це кількість виробів

або кількість матеріалів. Вони не можуть бути від’ємними, а лише позитивними

або дорівнювати нулю (в останньому випадку дана продукції не випускається та

витрачається  весь  матеріал).  Інші  рівняння  моделі  утворюються  в  цілому

аналогічно за виключенням транспортної задачі. Отримана в результаті система

з (m + n) рівнянь з  m  і n невідомими являється лінійною, так як усі невідомі

знаходяться  у  ній  у  першому  ступені.  Вона  може  бути  вирішена  методами

лінійного  програмування,  зокрема  симплексним  методом  або  методом

дозволяючих множників.

Розв’язок задач лінійного програмування слід починати з визначення типу

задачі.  Він  залежить  від  характеру  функціональних  обмежень  (одно  -  та

двохсторонні) та форми, в якій вони виражаються (обмеження суми змінних або

суми добутків змінних на коефіцієнти ефективності).  Визначивши тип задачі,

потрібно  записати  її  математичну  модель  та  матрицю  вихідних  даних  у
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загальному вигляді,  а потім дати конкретний вираз параметрам математичної

моделі. Необхідно також сформулювати мету та описати її математично.

Необхідно  розробити  та  вирішити  модель  лінійного  програмування  на

підставі даних про: трудомісткість обробки трьох виробів, які випускаються на

токарному,  фрезерному  та  шліфувальному  обладнанні;  планово-розрахункову

ціну  одного  машино  комплекту;  наявний  фонд  машинного  часу,  який

залишається не завантаженим після виконання основної виробничої програми у

АТ «Кредмаш»(табл. 1).

Таблиця 1 – Показники трудомісткості виготовлення машинокомплекту у

АТ «Кредмаш»

Показники, год.

Трудомісткість виготовлення машино комплекту

Т-20 Т-55 Т-70
Наявний фонд
часу+1000 №

Група обладнання:
фрезерна 
токарна 
шліфувальна

2,4
3,2
0,9

2
6
1

4
2
1

20000
50000
10000

Планово-розрахункова  ціна
машино комплекту, грн

8,2 7,4 10,5 -

№ – остання цифра залікової книжки (номер варіанту завдання).

Поставимо  за  мету  визначення  додаткового  випуску,  який  дозволив  би

якнайкращим  чином  використовувати  обладнання,  і  отримання  при  цьому

найбільшого приросту обсягу продукції по вартості. Моделювання виробничої

ситуації  почнемо  з  позначення  невідомих.  Оскільки  необхідно  визначити

додатковий випуск по кожному виробу, позначимо його: для Т-20 – х1,             Т-

50  –  х2,  Т-70  –  х3.  Переходимо  до  складання  обмежувальних  умов.  Вони

відносяться лише до вільних потужностей по трьох групах обладнання, тому що

інші умови не обмежують випуску. Решта обладнання не дефіцитна, а заявки на

усі вироби практично можуть покрити будь-яку його кількість.

Сутність  обмежень,  які  необхідно  представити  у  математичній  формі,

полягає  в  тому,  що  необхідний  машинний  час  по  кожній  групі  станків,

потрібний для випуску  усієї  додаткової  продукції,  не  повинен перевищувати
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наявного фонду часу. Визначимо необхідний час по групі фрезерних станків. По

виробу Т-20 норма часу на обробку становить 2,4 год., вишукуваний додатковий

випуск – х1  машино комплектів. Разом необхідний машинний час по цій групі

для виробу л1 становить 2,4 х1 годин. Аналогічно знаходимо необхідний час по

фрезерній групі виробу Т-70 – 4х3 годин. Значить, уся потреба в машинному

часі фрезерних станків 2,4 х1 + 2 х2 + 4 х3 (годин). Але наявний фонд часу по цій

групі обладнання складає 20000 годин і необхідний час не повинен бути більше

його. Це означає, що необхідний час може дорівнювати наявному фонду (вільні

потужності повністю використовуються на додатковий випуск) або ж він може

бути менший, ніж наявний фонд. Тобто і  після випуску додаткової  продукції

частина  потужностей  залишається  не  завантаженою.  Математично  ця  умова

може бути виражена 

2,4х1 + 2х2 + 4х3 ≤ 20000.

Отримана нерівність являє собою першу обмежувальну умову. Інші дві

обмежувальні  умови  (по  токарній  та  шліфувальній  групі  обладнання)

утворюються аналогічно:

3,2х1 + 6х2 + 2х3 ≤ 50000 та  0,9х1 + х2 + х3 ≤ 10000.

Цільова  функція  витікає  з  прийнятого  критерію  оптимальності,  тобто

найбільшого  приросту  продукції  по  вартості  –  максимальний  додатковий

випуск.  Визначимо  цей  випуск.  Виробів  Т-20  буде  виготовлено  х1  машино

комплектів,  планово-розрахункова  ціна  одного  машино комплекту  –  8,2  грн..

Отже,  випуск  цього  виробу  по  вартості  становить  8,2х1 (грн.).  По  Т-50

додатковий випуск по вартості складе 7,4х2, по Т-70 – 10,5х3, а уся програма у

планово-розрахункових цінах

8,2х1 + 7,4х2 + 10,5х3.

Вимогу до того,  щоб додатковий випуск по вартості  досяг  найбільших

розмірів, можна записати:

8,2х1 + 7,4х2 + 10,5х3 = max.

Це і буде цільова функція задачі.
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Таким  чином,  побудована  модель  задачі  включає  три  обмежувальних

умови

2,4х1 + 2х2 + 4х3 ≤ 20000;

3,2х1 + 6х2 + 2х3 ≤ 50000; 

0,9х1 + х2 + х3 ≤ 10000

та цільову функцію z = 0,5 (8,2х1 + 7,4х2 + 10,5х3) → max.

Необхідно знайти такі значення випуску продукції у машино комплектах

х1,  х2 та  х3,  щоб  задовольняючи  обмежувальні  умови  (не  потребуючи

додаткового  обладнання),  досягнути  найбільшого  випуску  по  вартості,  тобто

максимізувати цільову функцію.

Для вирішення задачі  необхідно  перш за  все  перетворити нерівності  в

рівняння.  Це  досягається  шляхом  додавання  до  лівих  частин  нерівностей

залишку  потужностей,  які  виявляться  не  завантаженими  після  визначення

додаткової  програми.  Позначимо  цей  залишок  по  фрезерній  групі  х4,  по

токарній - х5, по шліфувальній - х6 (годин). В цьому випадку (усі однойменні

характеристики проставляють для зручності одна під іншою)

2,4х1 + 2х2 + 4х3 + х4 = 20000;

3,2х1 + 6х2 + 2х3 +     х5 = 50000;

0,9х1 + х2 + х3 +              х6 = 10000.

Оскільки введені додаткові змінні в обмежувальні умови, вони ж повинні

попасти у цільову функцію, тобто остання повинна прийняти вигляд:

8,2х1 + 7,4х2 + 10,5х3 +  х4 + х5 + х6  = max.

Але так як додаткова продукція при невикористанні обладнання не може

бути  одержана,  коефіцієнти  при  значеннях  х4,  х5 та  х6,  у  цільовій  функції

приймаються  рівними  нулю  і  сама  функція  залишається  без  змін.  Розв’язок

задачі  здійснюємо  симплексним  методом.  Для  цього  будуємо  спочатку

симплексну таблицю (табл. 2). 

Таблиця складається з n + 5 стовпців, де n – число введених змінних. У

нашому випадку n = 6 і разом в таблиці стовпців 6 + 5 = 11.
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Кількість рядків у таблиці залежить від того,  як швидко буде знайдено

оптимальний розв’язок.  Тобто числа планів,  які  будуть  розглянуті,  перш ніж

впевнимося, що знайдений є оптимальний. Загальна кількість рядків дорівнює

числу планів, помноженому на k + 2, де  k – число рівнянь в задачі. У нашій

задачі три рівняння, тому число рядків в кожному плані (або кроці симплексної

таблиці) буде дорівнювати п’яти. 

Перший  стовпець  симплексної  таблиці  (табл.  2)  використовується  для

позначення  номеру  плану  (кроку),  третій  (він  називається  базисом)  –

номенклатури  плану.  У  другому  стовпці  проставляються  значення  цільової

функції для кожної позиції базису (плану), тобто в нашому випадку планово-

розрахункові  ціни.  У  четвертому  стовпці,  позначеному  х0  –  кількість,

передбачена  планом  по  номенклатурі  базису.  Решта  шість  стовпців

відповідають  змінним,  введеним в  задачу:  х1,  х2 тощо.  Над  кожною з  них  у

таблиці  проставлено  значення  коефіцієнтів  цільової  функції,  тобто  в  даному

випадку цін. Над стовпцями х4,  х5 та  х6 проставлені  нулі.  Останній стовпець

таблиці  призначений  для  визначення  вузького  місця  кожного  плану.  Він

позначений як стовпець частинних. 

Заповнення кожного кроку симплексної таблиці (або складання кожного

варіанту  плану)  починається  зі  стовпця  «базис»,  тобто  з  визначення  з

номенклатури плану. Далі у другому стовпці проставляємо значення цільової

функції, які відповідають номенклатурі базису, а потім заповнюємо стовпці х по

рядкам номенклатури плану. Після них рядки таблиці, окремі від номенклатури

плану,  та,  якщо  необхідно,  стовпець  частинних.  Всі  розрахунки  ведемо  по

визначеному алгоритму,  тобто по суворо визначеним правилам,  які  різняться

для першого та наступних кроків таблиці.

Перший  крок  симплексної  таблиці  заповнюємо  наступним  чином.  У

стовпець  «базис»  заносимо  значення  невідомих  –  додаткових  змінних,  які

мають коефіцієнт + 1. У нашому випадку – це х5 та х6. Другий стовпець кроку

заповнюємо проставляючи в нього нулі, так як значення коефіцієнтів цільової

функції у стоячих у базисі змінних х4, х5 та х6 саме такі. 
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Таблиця 2 – Симплексна таблиця

№
пла-
ну

С
Ба-

зис
х0

8,2 7,4 10,5 0 0 0 Стов-

пецьх1 х2 х3 х4 х5 х6

1

0←

0

0

х4

х5

х6

20000

50000

10000

2,4

3,2

0,9

2

6

1

4

2

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

5000

25000

10000
Z

Z - C

0

-

0

- 8,2

0

- 7,4

0

- 10,5

0

0

0

0

0

0

-

-

2

10,5

→

0←

0

х3

х6

х6

5000

40000

5000

0,6

2,0

0,3

0,5

5,0

0,6

1

0

0

0,25

- 0,50

- 0,25

0

1

0

0

0

1

10000

8000

10000
Z

Z - C

525000

-

6,3

- 1,9

5125

- 2,15

10,5

0

2,625

2,625

0

0

0

0

-

-

3

10,5

←

7,4→

0

х3

х2

х6

1000

8000

1000

0,4

0,4

0,1

0

1

0

1

0

0

0,3

- 0,1

0,2

- 0,1

0,2

- 0,1

0

0

1

2500

20000

10000
Z

Z - C

69700

-

7,16

- 1,04

7,4

0

10,5

0

2,41

2,41

0,43

0,43

0

0

-

-

4

8,2→

7,4

0

х1

х2

х6

2500

7000

750

1

0

0

0

1

0

0,25

- 1

- 0,25

0,75

- 0,40

- 0,275

- 0,25

0,3

- 0,975

0

0

1

-

-

-

Z

Z - C

72300

-

8,2

0

7,4

0

13,1

2,5

3,19

3,19

0,17

0,17

0

0

-

-

Далі  у  стовпці  характеристик  переписуємо  з  системи  рівнянь  всі

коефіцієнти  при  невідомих,  кожний  у  відповідний  стовпець.  У  стовпець  х6
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переписуємо значення правих частин рівнянь. Маємо для першого рівняння (в

рядку х4 як першому рядку базису): в рядку х0 – 20000, в рядку х1 – 2,4 тощо.

Оскільки в першому рівнянні значення х5 та х6 відсутні, це тотожно тому,

що коефіцієнти при них дорівнюють нулю, тому записуємо в стовпці х5 та х6

цього  рядку  нулі.  Аналогічно  заповнюємо стовпці  характеристики по  іншим

рядкам базису, які входять в номенклатуру плану. На цьому специфічні операції

першого кроку, властиві лише йому, закінчуються. Решта операцій аналогічна

для усіх кроків. 

Для  того,  щоб  визначити,  чи  являється  план  оптимальним,  необхідно

розрахувати два останніх рядка кроку. В табл. 2 вони відокремлені від решти

рядків.  Це рядки Z та Z – C.  Перший з них знаходимо шляхом порядкового

перемножування,  а  потім  і  підсумовування  добутків  стовпця  С  на  стовпець

кожного  х.  Так,  по  стовпцю  х0 маємо:  для  рядка  х4  – 0   20000  =  0,  для

х5 – 0   50000  =  0  та  для  рядка  х6 – 0   10000  =  0.  Разом  по  усім  рядкам

0 + 0 + 0 = 0.  Це число і  записуємо у рядку Z по стовпцю  х0.  Аналогічно

визначаємо величини Z і для інших стовпців. Зрозуміло, що у випадку першого

кроку всі вони також дорівнюють нулю.

Рядок Z – C знаходимо шляхом віднімання з тільки що отриманого рядка

Z значення коефіцієнта  цільової функції.  По рядку х0 вона не обчислюється,

тому  що  тут  немає  значення  С.  Проставляємо  в  ньому  прочерк.  По  решті

стовпців  маємо:  по  стовпцю х1 – 0  –  8,2  =  -8,2;  по  стовпцю х2 розрахунки

проводимо аналогічно результатам, наведеним вище. 

Ознакою  оптимальності  плану,  якщо  знаходиться  максимум  цільової

функції,  являється  відсутність  у  рядку  Z  –  C  від’ємних  величин  (а  при

знаходження мінімуму – позитивних величин). Так як у рядку Z – C першого

кроку виявилось декілька від’ємних значень, розроблений опорний план не є

оптимальним тому слід перейти до нового плану.

Отже,  математичний  алгоритм  симплексного  плану  наводить  на  думку

про не  оптимальність  першого  варіанту  плану.  Дослідимо тепер  цей  варіант

економічно.  Як  вже  зазначалось,  в  стовпці  «базис»  наведена  номенклатура
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плану, а в стовпці х0 – кількість, яка відповідає цій номенклатурі. В першому

варіанті  плану  у  номенклатурі  знаходимо додаткові  змінні  х4,  х5 та  х6,  котрі

позначають залишки вільних потужностей, які використовуються,  а у стовпці

кількість  –  вихідні  дані  вільних  потужностей.  Це  означає,  що  по  першому

варіанту  плану  передбачається  усі  потужності  залишити  невикористаними.

Обмежувальним умовам це відповідає, оскільки перевищення необхідного часу

над наявним фондом машинного часу при цьому не утворюється (необхідний

час  дорівнює  нулю).  Але  при  цьому  не  виконується  основна  мета:  ніякого

приросту випуску при цьому бути не може. Дійсно, якщо залишити потужності

невикористаними, вони не приносять випуску продукції, значення коефіцієнтів

цільової  функції  при  додаткових  змінних  дорівнюють  нулю  і  тому

перемноження цих коефіцієнтів на кількість у плані та наступне підсумовування

результатів дали нуль. Це величина, яка знаходиться на перетині стовпця х0  та

рядку  Z,  а  економічне  значення  її  полягає  в  тому,  що  вона  відображає

додатковий випуск продукції по вартості.

Решта чисел у рядку Z такого значення не мають, але умовно їх також

можна прийняти за величину додаткового випуску при даному варіанті плану, а

значення цільової функції – за деякі номінальні величини додаткового випуску.

Тоді  позитивна  різниця  Z  –  C  буде  означати,  що  план  передбачає  випуск

продукції  у більших розмірах, ніж номінальний варіант,  а від’ємна різниця –

менший  випуск  при  недовикористанні  можливостей.  Правило  визначення

оптимального  плану  полягає  у  наступному:  якщо  план  оптимальний,  то

потужності  використовуються  добре  та  від’ємних  значень  Z  –  C

(недовикористання  можливостей)  немає.  Поява  хоча  б  одного  від’ємного

значення в рядку Z – C являється ознакою не оптимальності плану.

Якщо  план  не  оптимальний,  його  потрібно  покращити,  потім  знову

перевірити  на  оптимальність  і  так  до  тих  пір,  поки  не  буде  отриманий

оптимальний план.  Покращення  плану  здійснюється  шляхом  заміни  однієї  з

позицій  номенклатури  старого  плану  іншою  змінною,  яка  б  забезпечувала

більшу відповідність  плану цільовій  функції.  У нашому випадку  збільшення
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додаткового випуску по вартості. На кожному кроці можна заміняти лише одну

позицію номенклатури.

Формування кожного наступного плану (базису), крім першого, полягає в

виключенні  з  номенклатури  однієї  позиції  і  введення  в  неї  іншої.  Спочатку

обирається нова позиція плану. Для цього аналізується рядок Z – C змінюваного

плану. При вирішенні задачі на максимум в новий план включається змінна, яка

відповідає стовпцю х з найбільшим по абсолютним розмірам від’ємним числом

у рядку Z – C. Тобто, в новий план включається той виріб, по якому виявились

найбільшими  недовикористані  можливості.  На  першому  кроці  стовпця  –  це

виріб  Т-70,  випуск  по якому позначений х3.  Друга  операція  по  формуванню

плану – визначення вихідної номенклатури позиції. Для цього по членно ділимо

стовпець х0 старого плану на стовпець змінної, яка вводиться. Він називається

тепер головним стовпцем. Результати записуються у стовпець частих (графа 2

табл. 2). Виводити з базису слід ту змінну, по якій спостерігається найменше

позитивне ділиме. 

У  нашому  випадку  для  першого  кроку  головний  стовпець  х3.  Ділимо

почленно стовпець х0 на числа у головному стовпці

20000/4 = 5000; 50000/2 = 25000; 10000/1 = 10000;

з цих трьох чисел найменше 5000 (у стовпці частинних воно підкреслено). Так

як воно стоїть у рядку х4, це означає, що з номенклатури плану виключаються

залишки невикористаних потужностей  по фрезерним станкам та  замість них

вводиться  Т-70.  Вихід  з  номенклатури  плану  рядка  х4 позначається

проставлянням перед змінною х4   у стовпці «базис» старого кроку стрілки, яка

вказує  ліворуч  (вихід).  Елемент  таблиці,  який  стоїть  на  перетині  вихідного

рядка  та  вхідного  стовпця,  підкреслюємо  і  позначаємо  в  подальшому  як

головний або генеральний (ключовий). Він відіграє важливу роль в подальшому

при  заповненні  наступного  кроку.  Для  першого  кроку  таким  елементом

являється 4.

Заповнення усіх, крім першого, кроків симплексної таблиці здійснюється

за  однаковими  правилами.  Спочатку  заповнюємо  стовпець  «базис».  У  нього
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переносимо на  ті  ж місця  усі  змінні  з  попереднього  кроку,  за  виключенням

вихідної,  замість  якої  проставляємо  вхідну.  У  нашому  випадку  з  базису

виходить змінна х4, яка стоїть на місці першого рядка попереднього (першого)

кроку,  а  замість  неї  вводимо змінну х3.  Тому в перший рядок другого  кроку

вводимо замість х4 змінну х3, а решту змінних переписуємо з першого кроку.

Біля  змінної  х3   проставляємо  стрілку,  спрямовану  до  неї  (праворуч),  вона

показує, що ця змінна тільки що ввійшла у базис. Далі, як і в першому кроці,

проставляємо  значення  коефіцієнтів  цільової  функції  С  у  другий  стовпець

таблиці.  Для  змінної  х3 –  це  10,5,  для  решти  змінних  –  нулі.  Значення

коефіцієнтів С, які відповідають змінним базису обираємо з табл. 2.

Наступна операція – заповнення рядка вхідної змінної.  Він називається

головним рядком та позначається стрілкою всередину. Елементи, які входять у

головний  рядок,  знаходяться  шляхом  ділення  аналогічних  (тобто  тих,  які

знаходяться на тих же місцях) елементів попереднього кроку на генеральний

елемент. Для другого кроку головним являється рядок х3. Він стоїть на першому

місці,  тому аналогічні йому елементи першого кроку знаходяться в першому

його  рядку,  тобто  рядку  х4.  Генеральний  елемент  першого  кроку  дорівнює

чотирьом. Звідси в головному рядку маємо 

по стовпцю х0 = 20000/4 = 5000;

по стовпцю х1 = 2,4/4 = 0,6;

по стовпцю х2 = 2/4 = 0,5 тощо.

Після  заповнення  головного  наступає  черга  решти  рядків,  причому

обчислення їх ведеться по єдиному правилу: кожний елемент наступного кроку

(крім головного рядку) знаходиться шляхом віднімання з аналогічного елементу

попереднього кроку добутку двох елементів обох кроків – одного, який стоїть

на перетині даного рядка та головного стовпця попереднього кроку, та іншого

на перетині головного рядка та даного стовпця наступного кроку. Розрахуємо

елементи  другого  кроку.  Рядку  х5 в  попередньому  кроці  у  головному  рядку

відповідає  число  2,  воно  буде  постійним  множником.  Для  стовпця  х0
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аналогічним елементом по цьому рядку являється 50000, елементом головного

рядка – 5000. Зробимо необхідні дії: 50000 – 2  5000 = 40000.

Для стовпця х1 аналогічний елемент попереднього кроку – 3,2; елемент на

перетині  даного  стовпця  та  головного  рядка  –  0,6;  разом  маємо:

3,2 – 2  0,6 = 2,0. Для стовпця х2 аналогічний елемент – 6, на перетині даного

стовпця та головного рядка знаходиться 0,5, значить, новий елемент                   6

– 2  0,5 = 5. Аналогічно ведемо розрахунки і для елементів в інших стовпцях:

для стовпця х3: 2 – 2  1 = 0; для стовпця х4: 0 – 2  0,25 = - 0,5; для стовпця х5:

1 – 2  0 = 1; для стовпця х6: 0 – 2  0 = 0. Точно також проводимо розрахунки для

рядка хі, але тут множення здійснюємо вже не на 2, а на 1. Решта розрахунків по

симплексній таблиці проводимо по описаним вище правилам.

Проаналізуємо хід та результати рішення виробничої ситуації. Почнемо з

другого  кроку  (плану).  В  його  номенклатурі  значиться  випуск  5000  виробів

Т-70  (в  базисі  стоїть  х3,  а  в  його  рядку  стовпця  х6 -  5000),  при  цьому

недовикористовується 50000 годин машинного часу токарних станків та 5000

годин  шліфувальних  станків.  У  результаті  випуск  продукції  по  вартості

становить 52,5 тис. грн. (результат по рядку Z та стовпцю х0), але план все ще

буде не оптимальним: у рядку Z – C наявні від’ємні числа.

При переході  до третього варіанта плану в номенклатуру ввійшов Т-50

(змінна х2), а вийшов залишок вільних потужностей по токарній групі. Тепер

вже  планом  передбачається  випуск  1000  Т-70  та  8000  Т-50  при

недовикористанні  1000  годин  часу  шліфувального  обладнання,  а  випуск  у

вартісному виразі збільшиться до 69,7 тис. грн, тобто приблизно в одну третину

у  порівнянні  зі  старим  варіантом  плану.  Однак  і  цей  варіант  також  не  є

оптимальним:  у  рядку  Z  –  C  наявне  від’ємне  число  та  розташоване  воно  у

стовпці х1. Це означає, що план повинен бути покращений шляхом введення в

його номенклатуру Т-20.

Аналіз третього варіанта плану з метою визначення позиції номенклатури,

яка повинна бути виведена з нього, приводить до дещо неочікуваного висновку:
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виявляється,  що  план  може  бути  покращений  за  рахунок  виключення  Т-70

(змінна  х3),  так  як  саме  по  цьому  рядку  у  стовпці  частинних  виявилось

найменше число (2500). Тобто, Т-70 спочатку було введено в план, але тепер, як

менш вигідне у порівнянні з Т-20,  він поступається йому своїм місцем. При

цьому більшу вигідність Т-20 слід розуміти не як більшу ціну на нього (ціна

його 8,2 грн, Т-70 – 10,5), а як можливість отримати з того ж самого обладнання

більший  випуск  продукції  по  вартості.  Перевага  методів  оптимального

програмування в тому і полягає, що вони допомагають краще використовувати

наявні ресурси, отримати додаткову продукцію, прибуток або зменшити відходи

там, де цього простим розрахунком зробити неможливо.

Підбиття підсумків практичної роботи

Четвертий варіант плану виявився оптимальним. Він передбачає випуск

25000  Т-20  та  7000  Т-50.  При  цьому  випуск  у  вартісному  виразі  складе

72300 грн, а недовикористані будуть лише потужності по шліфувальній групі у

розмірі  750 годин. Таким чином, досягнуто максимум випуску продукції  при

найбільшому завантаженні обладнання.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  сутність,  загальні  риси  моделювання  як

інструментарію прогнозування у виробничій сфері.

2.  Сформулюйте  провідні  положення  побудови  економіко-математичних

моделей функціонування виробничого підприємства як системи.

3. Які характеристики визначають особливості побудови детермінованих та

стохастичних економіко-математичних моделей?

4.  Наведіть  приклад  адекватного  відображення  реальної  економічної

дійсності за побудови економіко-математичних моделей техніко-технологічного

функціонування підсистем підприємства.

Література: [2, с. 16–38; 5, с. 26–44; 7, с. 48–78;  11, с. 31–59;  16, с. 13–88]

Практичне заняття № 2

Тема.  Методологія  мікроекономічного  моделювання  планування

підприємницької діяльності
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Мета: знати  системи  планування  матеріальних  ресурсів  MRP  та

виробничих  ресурсів  MRPП;  уміти  використовувати  системний  підхід  при

впроваджені ERP- систем в управління в умовах змін.

Короткі теоретичні відомості

Сучасний  менеджмент  представ  перед  проблемою  систематизації

існуючих  методів  та  підходів  до  управління  підприємством  та  потребою

прискорення  прийняття  та  реалізації  як  оперативних  так  і  стратегічних

управлінських  рішень.  Така  ситуація  зумовила  необхідність  розробки

відповідних  норм  і  стандартів  управління,  зокрема,  у  галузі  інформаційних

систем та технологій: системи планування матеріальних ресурсів MRP (Material

Resource Planning) та виробничих ресурсів MRPП. Одним із стандартів у цій

сфері  став  глобальний  стандарт  планування  потреб  у  матеріалах  –  MRP.

Сьогодні для українських підприємств найбільш актуальними є такі концепції,

як  MRPII  і  ERP,  що  фактично  стали  світовими  стандартами. Проблеми

систематизації  існуючих  методів  та  підходів  прискореного  прийняття  та

реалізації  оперативних  і  стратегічних  управлінських  рішень  є  найбільш

актуальними при розбудові ринкових відносин.

Системи  планування  матеріальних  ресурсів  MRP  (Material  Resource

Planning) з’явились  приблизно  на  початку  70-х  років  минулого  століття  і

переважали  до  кінця  70-х  років.  Інакше  абревіатуру  MRP  розшифровують

«Material  Requirements Planning» - планування матеріальних потреб.  Системи

планування  матеріальних  ресурсів  реалізують  основні  положення  концепції

MRP,  сформульованої  APICS  (американським  товариством  з  управління

виробництвом  і  запасами):  виробнича  діяльність  описується  як  потік

взаємопов'язаних  замовлень;  при  виконанні  замовлення  враховуються

обмеження ресурсів;  забезпечується  мінімізація  виробничих циклів і  запасів;

замовлення  постачання  і  виробництва  формуються  на  основі  замовлень

реалізації  і  виробничих  графіків;  планування  замовлень  ув'язується  з

економічними  показниками;  виконання  замовлення  завершується  до  того

момента, коли воно необхідне.
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За використання вхідних даних MRP система передбачає наступні основні

операції: на основі виробничого плану-графіка (MPS) визначається кількісний

склад кінцевих виробів для кожного періоду планування; до складу кінцевих

виробів додаються запасні частини, які не включені у виробничий план-графік

(MPS); для виробничого плану-графіка (MPS) і  запасних частин визначається

загальна потреба у матеріальних ресурсах у відповідності до складу виробу із

розподіленням по періодам планування.

Результатами  роботи  MRP  системи  є:  план-графік  постачання

матеріальних  ресурсів  –  кількість  кожної  облікової  одиниці  матеріалів,

сировини, комплектуючих для відповідного періоду часу і забезпечення MPS.

Для  реалізації  плану-графіку  постачання  будується  графік  для  виконання

замовлень  постачальниками  матеріалів,  сировини,  комплектуючих  чи  для

планування  самостійного  їх  виготовлення;  зміни  плану-графіку  постачання,

тобто  внесення  коректив  у  раніше сформований план-графік  постачання  для

виробництва;  звіти,  які  необхідні  для  управління  процесом  постачання

виробництва. Наприклад, звіт «Про вузькі місця» планування (Exception report),

звіт «Прогнози» (Planning Report) та інші.

Однією  із  невід’ємних  складових  інтегрованих  інформаційних  систем

управління  підприємством –  Management Information System –  класу  MRP є

система планування виробничих потужностей – Capacity Requirements Planning

(CRP).  Вхідною інформацією для CRP є план-графік виробничих замовлень та

замовлень  на  поставку  матеріалів,  сировини,  комплектуючих,  який

трансформується у завантаження обладнання і виробничого персоналу. Оцінка

виконання контрольного графіку виробництва виконується на основі детального

графіку виробничого процесу. Надалі розвиток концепції  MRP здійснювався у

бік  розширення  функціональних  можливостей  підприємства  задля  більш

повного  задоволення  потреб  клієнтів  і  зниження  виробничих  витрат.  Це

привело  до  того,  що  наприкінці  70-х  років  концепція  MRP була  доповнена

положеннями  про  формування  виробничої  програми  в  масштабах  усього

підприємства і контролю її виконання на рівні підрозділів (Closed Loop MRP
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або, іншими словами, відтворення замкнутого циклу в MRP - системах).

Переважний  розвиток  систем  планування  виробничих  ресурсів  MRPII

(Manufacturing Resource Planning)  відбувався  у  період  з  кінця  70-х  років

минулого століття до кінця 80-х. Основна суть концепції MRPII зводиться до

того, що прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється для

повного  його  циклу,  починаючи  від  закупівлі  сировини  і  закінчуючи

відвантаженням товару споживачу. Впровадження систем MRPII забезпечувало

зростання ефективності роботи підприємств. Ця методологія базується на низці

об’ємних  взаємопов’язаних  функціональностей,  серед  яких:  1.  Бізнес-

планування  (Business  Planning–BP);  2.  Планування  виробництва  (Production

Planning –  PP);  3.  Системи  поточного  виробництва  типу  «точно-у-строк»

(Just-in-Time – JIT) та інші.

У  міру  розвитку  MRP-систем  стало  зрозумілим,  що  для  успішного

управління  підприємством  необхідно  забезпечити  більш  тісний  зв'язок  і

координацію  всіх  підрозділів  виробництв,  які  відповідають  за  проектування,

виготовлення,  постачання,  сервісне  обслуговування,  реалізацію та  маркетинг.

Це зумовило появу нового покоління програмних продуктів під назвою систем

планування виробничих ресурсів – MRP II (Manufacturing Resource Planning).

Поряд з функцією планування потреб у матеріалах, системи MRPII мають інші

функції (автоматизоване проектування, управління технологічними процесами,

імітаційне моделювання тощо). Концепція MRPII – це методологія детального

планування  виробництва  підприємства,  що  включає  облік,  планування

завантаження  виробничих  потужностей,  планування  потреб  в  усіх  ресурсах

виробництва  (сировина,  комплектуючі,  обладнання,  персонал),  планування

виробничих  затрат,  моделювання  ходу  виробництва,  його  обліку,  планування

випуску готових виробів, оперативне коригування плану і виробничих завдань. І

все це будується на основі єдиної, інтегрованої бази даних.

Завдання до теми
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Завдання 1.  Побудова моделі  оптимального розкрою матеріалів для

отримання  заданої  кількості  заготовок  в  інструментальному  цеху

АТ «Кредмаш»

На  багатьох  підприємствах,  зокрема  у  АТ  «Кредмаш»,  при  масовому

виробництві  продукції  необхідно  отримати  найбільш  раціональний  розкрій

матеріалів  (дошки,  листи  металу,  труби,  прокат  тощо).  План  розкрою

вважається  оптимальним,  якщо  він  забезпечує  більший  вихід  заготівок  або

найменший  обсяг  відходів.  Такі  задачі  можна  вирішувати  з  допомогою

математичних моделей.

На підприємство надходять однотипні рулони матеріалів. Знайдемо такий

план  розкрою  рулону  матеріалів  по  ширині,  при  якому  будуть  найменші

відходи. Введемо позначення: і – вид заготівки; m – число усіх видів заготівок;

j – варіант розкрою рулону по ширині; n – число усіх варіантів розкрою; а і –

задане  число  заготівок  і-го  виду;  аij –  число  заготівок  і-го  виду,  яке  можна

отримати з одного рулону згідно j-му варіанту розкрою; cj – відходи матеріалу,

отримані з рулону матеріалу згідно j-му варіанту розкрою; хj – вихідне число

рулонів, розкроєних згідно j-му  варіанту.

Математична модель

∑ cj хj→ min ; ∑ аij хj = аі   (і = 1, 2,..., m);

хj ≥ 0 (j = 1,2,…., n).

Це  задача  лінійного  програмування,  для  вирішення  якої  можна

застосовувати  симплекс-метод.  В  інструментальний  цех  АТ  «Кредмаш»

надходять однотипні рулони матеріалів шириною 700 см, які потрібно розрізати

на заготівки трьох видів: перший шириною 230 см, другий – 190 см, третій –

80 см. План заготівок наступний: аі = 60 шт.,  а2 = 90 шт.,  а3 = 320 шт. План

повинен  виконуватись  з  мінімальними  відходами.  З  цією  метою  складаємо

варіанти j-го розкрою рулонів на заготівки та визначаємо аij кількість заготівок

і-го виду з одного рулону, одержаних згідно j-му варіанту, та відходи c j . Ці дані

наведені у таблиці 3.

Таблиця 3 –  Показники розкрою рулонів матеріалу
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Варіант

розкрою 

Число заготівок з

одного рулону

Відходи,

см +№

Варіант

розкрою

Число заготівок із

одного рулону

Відходи,

см

1-го
виду

2-го
виду

3-го
виду

1-го
виду

2-го
виду

3-го
виду

1 3 – – 10 6 1 1 3 40
2 2 1 – 50 7 2 – 3 0

3 2 - 3 0 8 – – 8 60

4 1 2 1 10 9 – 2 4 0

5 1 – 5 70 – – – – –

№ – остання цифра залікової книжки (номер варіанту завдання)

Математична модель:

10х1 + 50х2 + 0  х3 + 10х4 + 70х5 + 40х6 + 0  х7 + 60х8 + 0  х9 → min

при обмеженнях на план заготівок

3х1 + 2х2 + 2х3 + х4 + х5 + х6 + 2х7 = 60;    х2 + 2х4 + х6 + х9 = 90;

Зх3+5х5 + 3х6 + 3х7 + 8х8 + 4х9 = 320;     х j ≥ 0, j = 1,2,    9.

Розв'язком цієї задачі являється рівняння : 

х1 = х2 = х4 = х5 = х6 = х7 = 0 ; х3 =30 ; х8 = 6,25 ; х9 = 45.

Звідси можна зробити висновок, що мінімальна кількість відходів вийде,

якщо розкроїти 30 рулонів по 3-му варіанту (2 заготівки 1-го виду та 3 заготівки

3-го виду), 6,25 рулонів розкроїти по 8-му варіанту (8 заготовок 3-го виду), 45

рулонів по 9-му варіанту (2 заготовки 2-го виду та 4 заготовки 3-го виду). Тоді

необхідно:   30  +  45  +  6,25  =81,25  рулону,  а  відходи  становитимуть  –

6,25  60=375см.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте систему планування матеріальних ресурсів MRP.

2.  Розкрийте  специфіку  досліджень  планування  виробничих  ресурсів

MRPII.

3.  Визначте  сучасну систему поглядів  на зарубіжні  та  українські  MRP -

системи.
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4.  Деталізуйте  чинники  необхідності  впровадження  на  вітчизняних

промислових підприємствах MRP - систем.

Література: [2, с. 54–78; 5, с. 62–86; 7, с. 79–118; 16, с. 83–118].

Практичне заняття № 3

Тема. Впровадженні ERP- систем в підприємницьку діяльність

Мета: знати  особливості побудови комп’ютерних інформаційних систем

за  модульним  принципом;  уміти  організовувати  проектні  команди

впровадження ERP- системи за ситуаційного підходу.

Короткі теоретичні відомості

Системи  планування  ресурсів  підприємства  ERP (Enterprise Resource

Planning) займають переважні позиції з кінця 80-х років 20-го століття. Системи

цього класу орієнтовані на роботу з фінансовою інформацією для рішення задач

управління  великими  корпораціями  з  рознесеними  територіально  ресурсами.

ERP  реалізує  всі  необхідні  операції  для  одержання  ресурсів,  виготовлення

продукції,  її  транспортування  і  розрахунків  по  замовленнях  клієнтів.  Крім

перерахованих  функціональних  вимог,  до  систем  ERP пред’являються  і  нові

технологічні  вимоги  із  застосування  потужної  комп’ютерної  графіки,

використання  кореляційних  баз  даних,  наявності  CASE-засобів  для  розвитку

систем,  архітектури  обчислювальних  систем  типу  «клієнт-сервер»  та  їх

сумісності  з  основними  програмно-апаратними  платформами,  тобто

«відкритості» систем.

ERP  (Enterprise Resource Planning)  передбачає  управління  усіма

різновидами  ресурсів  підприємства,  включаючи  моделювання,  різноманітні

аналітичні  інструменти,  оптимізацію  прийняття  управлінських  рішень.  Цей

стандарт  трансформував  систему  MRPII  та  поповнився  такими

функціональними модулями, як прогнозування попиту, управління проектами,

витратами, складами, опрацюванням технологічної інформації. ERP-системи –

забезпечують  управління  усіма  ресурсами  організації,  містять  описи  тисяч

бізнес-процесів,  можуть  мати  до  100  тисяч  налаштованих  параметрів.
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Здебільшого  при  впровадженні  таких  систем  здійснюються  моделювання

існуючих на підприємстві бізнес-процесів і тривале налаштовування параметрів

системи відповідно до вимог бізнесу.  Системи можуть застосовуватись як на

середніх, так і на дуже великих підприємствах і потребують впровадження на

підприємстві  спеціального  підрозділу  або  групи  спеціалістів,  котрі  будуть

здійснювати  пере  налаштування  системи  у  відповідності  до  змін  бізнес-

процесів. Рівню ERP відповідають системи SAP R/3, BAAN, Oracle Application.

ERP-системи вирізняють такі  основні  особливості  порівняно з  MRPII :

а)  універсальність.  Ці  системи  мають  усі  необхідні  засоби  для  організації

інтегрального  процесу  управління  і  планування  виробництва  незалежно  від

його  розмірів,  характеру  продукції,  що  випускається,  та  географічного

розміщення; б) підтримка різноманітних типів виробництва. В ERP-системи на

початку  входять  такі  модулі:  виготовлення  на  склад,  виготовлення  на

замовлення,  збирання  на  замовлення,  проектування  на  замовлення.  Слід

відзначити,  що в  процесі  розвитку виробництва  звичайно відбувається  зміна

типів, наприклад, з характерного для початкових етапів розвитку нового бізнесу

до  типового  для  виготовлення  стандартизованої  продукції.  Програмне

забезпечення  ERP-систем  забезпечує  підтримку  трансформації  типів  та  їх

співіснування  на  одному  підприємстві;  в)  космополітизм.  Часто  філії  і

підрозділи підприємства розміщенні в багатьох країнах, отже, виникають мовні

бар’єри, а також необхідність врахування специфіки законодавства і валютних

систем цих країн. У подібних ситуаціях усі турботи про забезпечення коректних

перетворень для правильного виконання бізнес-трансакцій бере на себе ERP-

система.

ERP-системи –  системи  планування  ресурсів  підприємства,  являють

собою набір  інтегрованих  прикладних  програм,  що  комплексно  у  єдиному

інформаційному  просторі  підтримують  усі  основні  аспекти  управлінської

діяльності  підприємств:  планування  ресурсів  (фінансових,  людських,

матеріальних)  для  виробництва  товарів  (послуг),  оперативне  управління

виконанням планів (включаючи постачання, збут, ведення договорів), усі види
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обліку,  аналіз  результатів  господарської  діяльності.  Серед  вимог,  що

висуваються до ERP-систем, є: централізація даних у єдиній базі, близький до

реального  часу  режим  роботи,  зберігання  загальної  моделі  управління  для

підприємств  будь-яких  галузей,  підтримка  територіально-розподілених

структур, робота на широкому колі апаратно.

Фінансовий  органайзер  серії  «Топ-Консультант»  існує  на  українському

ринку.  Програмні  продукти  у  сфері  бюджетування  корпорації  «Галактика»

сформовані  на засадах концепції  MRPП.  Єдиний механізм планування збуту,

виробництва і постачання включає: наскрізне перепланування при зміні попиту

чи стану виробництва; бюджетування в системі «Галактика» у АТ «АвтоКрАЗ»;

автоматична  побудова  консолідованих  бюджетів;  системи Microsoft  Dynamics

AX  (Axapta)  та  NAV (Navision)  на  українському  ринку  середнього  і  малого

бізнесу.

Завдання 1 Оптимальний розкрій партії матеріалів для виготовлення

комплектів у деревообробному цеху АТ «Кредмаш»

На  підприємство  надходить  сировина  у  вигляді  партій  матеріалів,  які

мають свої  розміри. Необхідно отримати розкрій матеріалів,  який забезпечує

випуск  максимального  числа  комплектів.  Для  формування  моделі  введемо

позначення: s – номер партії матеріалу; S – число усіх видів партій матеріалів;

і –  вид  заготівки;  lі –  число  заготівок  і-го  виду,  необхідних  для  одного

комплекту;  n –  число  усіх  видів  заготівок;  аs –  кількість  матеріалів  одного

розміру в одній партії s-го виду; j – номер варіанту розкрою; ns – число варіантів

розкрою для кожної одиниці матеріалу s-ї партії; аsji - число заготівок і-го виду,

одержаних з  одиниці  матеріалу s-ї  партії  згідно  j-му варіанту  розкрою;  хsj –

вихідна кількість одиниць матеріалу s-ї партії, які розкроєні згідно j-го варіанту.

Тоді при розкрої усіх партій буде отримано заготівок:

∑∑ аsji  хsj ,

та може бути зібрано комплектів

1 / lі ∑∑ аsji  хsj .

Оскільки  число  повних  комплектів  лімітується  тими  заготівками,  які
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дозволяють скласти найменше число комплектів, то число повних комплектів 

n = min 1 / lі ∑∑ аsji  хsj .

План х полягає у максимізації числа комплектів max min 1 / l і ∑∑ аsji  хsj  за

умови виконання плану заготівок 1 / lі ∑ хsj = аs (s = 1,2, …, S) та невід’ємності

компонентів xsj ≥ 0, s= 1, 2 ,…, S ; j = 1, 2,…, ns .

Якщо  через  z  позначити  число  комплектів,  то  сформована  модель

зводиться  до  наступної  задачі  лінійного  програмування  z —> mах  при

обмеженнях:

1 / lі ∑∑ аsji  хsj ≥ z (s = 1, 2, …, S) ;

1 / lі ∑ хsj = аs (s = 1, 2, …, S) ;

z ≥0;  xsj ≥0 (s = 1,2,…,S ; j = 1, 2,…, ns ).

До деревообробного цеху надійшло дві партії дощок: перша складається з

а1 = 50 шт. довжиною по 6,5 м кожна, друга з а2 = 200 шт. – по 4 м кожна. З цих

дощок потрібно виготовити комплекти, які складаються з l1 = 2 заготівок по 2 м

кожна  та  l2 =1  заготівки  по  1,25  м.  Потрібно  так  розпилити  дошки,  щоб

отримати максимальне число комплектів. Варіанти розкрою дощок наведені у

табл. 4.

Таблиця 4 - Варіанти розкрою дощок

Варіант

3 дощок по 6,5 м + 0,1 № 3 дощок по 4 м

Число заготівок довжиною

2 м 1,25 м 2 м 1,25 м

1 3 - 2 –
2 2 2 1 1

3 1 3 – 3

4 – 5 – –

№ - остання цифра залікової книжки (номер варіанту завдання)

Нехай х11,  х12 ,  х13 ,  х14 –  число дощок довжиною 6,5 м,  які  необхідно

розпиляти відповідно по 1-му, 2-му, 3-му, 4-му варіантам: х21, х22 , х23 – число

дощок довжиною 4 м, які необхідно розпиляти по 1-му, 2-му, 3-му варіантам;
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z – число комплектів.

Тоді потрібно знайти z —>mах за наступних умов:

число витрачених дощок повинно відповідати розміру партії:

х11 + х12 + х13 + х14 =50 ; х21+ х22 + х23 =200 , 

кількість заготівок повинна складати повні комплекти

1/2 (3х11 + 2х12 + х13 + 2х21 + х22 ) ≥ z ;

2х12 + 3х13 + 5х14 + х22 + 3х23 ≥ z .

Число комплектів та дощок повинно бути реальним:

z ≥0;  xsj ≥0 , s = 1, 2 ; j = 1, 2, 3, 4.

Розв’язком цієї задачі являються: 

х12 =12,5; х14 = 37,5 ; х21=200; х13 = х11= х22 = х23 =0 ; z = 212,5.

Здійснимо округлення та отримаємо: 

х12 =12; х14 = 38 ; х21=200; х13 = х11= х22 = х23 =0 ; z = 212.

Таким  чином,  найбільш  вигідними  виявились  2-й  та  4-й  варіанти  для

дощок довжиною 6,5 м та 1-й варіант для дощок - 4 м. 

В оптимальному варіанті максимальне число комплектів складе 212 шт.

Контрольні питання

1.  Охарактеризуйте  основні  фактори  результативності  управління

ERP-систем. 

2. Як забезпечується управління усіма ресурсами організації,  що містять

описи  тисяч  бізнес-процесів,  можуть  мати  до  100  тисяч  налаштованих

параметрів. організаціями?

3.  Як  здійснюється  підтримка  різноманітних  типів  виробництва  в

ERP-системах?

4.  Назвіть  програмні  продукти  у  сфері  бюджетування  корпорації

«Галактика» сформовані на засадах концепції MRPІІ.

Література: [2, с. 122–168; 5, с. 112–126; 7, с. 223–284; 16, с. 119–155].

Практичне заняття № 4

Тема  Мікроекономічне  моделювання  виробничого  потенціалу

підприємства
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Мета: знати  інформаційні системи моделювання виробничого потенціалу

підприємства; уміти обґрунтовано відбирати показники та системи факторів для

економіко-математичної  моделі,  здійснювати  ретельний якісний аналіз  змісту

явища, економічного процесу, господарського об’єкта.

Короткі теоретичні відомості

Ефективним  напрямком  перетворень  індустріальної  економіки  в

інформаційну  є  впровадження  на  українських  підприємствах  інформаційних

систем,  таких  наприклад,  як  система  управління  ресурсами  підприємства

(ERP – Enterprise Resource Planning ) R3 німецької компанії SAP AG. Ця фірма є

світовим лідером у  галузі  ERP –  рішень,  а  її  продукт  –  система  управління

ресурсами підприємства SAP R/3 (стандартний інтегрований програмний засіб)

демонструє  високі  результати  за  рахунок  можливості  інтеграції  різних

програмно-апаратних  приладів  і  користується  значним  авторитетом  у  світі.

Відкритість,  гнучкість,  об’єктна  орієнтація,  модульність,  а  також  широкий

спектр функціональних можливостей роблять  систему  SAP R/3 оптимальним

рішенням для підприємств усіх секторів національної економіки. 

ERP – система SAP R/3 структурована як стандартна програмна система.

Вона  може  впроваджуватися  на  підприємствах,  організаційна  побудова  яких

орієнтована  як  на  локальні,  так  і  на  інтегровані  функції.  Наприклад,  в  її

програмному  забезпечені  є  і  модуль  бізнес-плану  логістика  (LO),  і  всі  три

модулі її  локальних функцій – постачання (MM), регулювання та планування

виробництва (PP), збуту (SD). Об’єктна орієнтація цієї системи дає можливість

«розморозити»  (переглянути  і  змінити)  існуючу  нераціональну  структуру,

процедури  і  правила.  Позитивний  ефект  ERP  –  систем  значною  мірою

обумовлений тим, що в процесі їх впровадження відбувається упорядкування

інформаційних та матеріальних потоків на підприємстві.

ERP –  Enterprise Resource Planning –  це  методологія  ефективного

планування  і  управління  всіма  ресурсами  підприємства,  які  необхідні  для

реалізації продукції, виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень

клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг. 
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Весь процес прогнозування на основі економетричних моделей охоплює

ряд  етапів:  1)  постановка  проблеми,  її  теоретичне  і  логічне  формулювання;

2)  аналіз  об’єкта  прогнозування;  3)  вибір  прогнозованого  показника  і  відбір

факторів,  які  визначають  його  рівень;  4)  побудова  моделі,  яка  відповідає

вимогам  логічної  і  статистичної  адекватності;  5)  збір  початкових  даних  і

заповнення  абстрактної  економічної  моделі  (системи  рівнянь)  необхідними

емпіричними  (статистичними)  даними;  6)  реалізація  моделі  по  завчасно

розробленому алгоритму і початковій інформації; 7) оцінка якості і надійності

параметрів  моделі  і  власне  самої  моделі;  8)  проведення  ретроспективного

аналізу  на  основі  інформації  «передісторії»;  9)  побудова  прогнозу  на  основі

відібраної моделі; 10) оцінка якості і достовірності прогнозу. 

У загальному  підході  весь  процес  використання  економіко-статистичних

моделей,  як  інструментарію  прогнозування,  можна  поділити  на  дві  частини:

побудова прогностичної моделі, яка відповідає необхідним умовам; складання

прогнозу на основі використання побудованої моделі. Застосування економічно

-  статистичних  методів  в  економічних  дослідженнях  пов’язано  з  рішенням

цілого  ряду  складних  теоретико-методологічних  проблем.  І  хоча  цей  метод

найбільш ефективний, він найскладніший в прогнозуванні.

Завдання до теми

1.  Надайте  характеристику  модулів:  регулювання  і  планування

виробництва, постачання, техобслуговування і ремонту обладнання. 

2.  Надайте  характеристику  модулів:  проектів,  управління  якістю,

планування та адміністрування персоналу.

3.  Наведіть  приклади  послідовного  відсіювання  несуттєвих  факторів,

визначення та уникнення мультиколеніарності. 

Завдання 1. Методика оптимізації використання устаткування

За  умов  інтенсивного  розвитку  економіки  важлива  роль  приділяється

поліпшенню  використання  наявного  устаткування.  Ця  задача  ґрунтується  на

багатоваріантності  взаємодії  знарядь  виробництва  з  предметами  праці.  У
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залежності  від  того,  наскільки  вдало  підібране  співвідношення  між  ними,  і

визначається  ефективність  плану  виробництва  і  використання  устаткування.

Коло задач по оптимізації використання устаткування на підприємствах досить

широке, що викликає необхідність застосування різних математичних методів

для  побудови  моделей  функціонування  устаткування.  Однак  загальну

методологію  вирішення  даних  задач  представляється  можливим  показати  на

прикладах  застосування  економіко-математичних  методів  для  вирішення

наступних  задач:  використання  металообробного  устаткування;  використання

мобільного  устаткування;  встановлення  оптимальних  термінів  служби

устаткування.

Розглянемо  детальніше  математичне  моделювання  використання

мобільного  устаткування.  Задача  моделювання  використання  мобільного

устаткування відноситься до класу задач теорії масового обслуговування. Потік

вимог,  що  надходять  в  обслуговуючу  систему,  називається  вхідним  потоком.

Засоби,  що  здійснюють  обслуговування  вимог  вхідного  потоку,  називаються

обслуговуючими пристроями.  У якості  останніх  можуть виступати  не  тільки

механізми  і  машини,  але  і  люди.  Основні  поняття,  з  якими  приходиться

зіштовхуватися при вирішенні задач масового обслуговування, наступні: потік

заявок; система обслуговування; час обслуговування; порядок обслуговування;

черга; критерій оцінки системи.

У  задачах  теорії  масового  обслуговування  найчастіше  розглядають

пуасонівський потік, що має ряд важливих властивостей. Він є стаціонарним,

ординарним і  не  має  наслідку,  що укладається в  схеми багатьох  практичних

задач.  Наявні  відхилення реальних потоків  від  пуасонівського  якоюсь  мірою

згладжуються  тим,  що  при  підсумовуванні  багатьох  випадкових  потоків

утвориться потік, що наближається до пуасонівського. Для цього потоку задачі

масового обслуговування вирішуються найбільше просто.

Зупинимося  на  розгляді  найпростішого  (пуасонівського)  потоку.  Число

вимог, що надходять у систему в одиницю часу, підкоряється пуасонівському
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закону розподілу, тобто імовірність р
к

 того, що в обслуговуючу систему за час

  надійде саме K  вимог, визначається по формулі

 
 

!K
ep

K

k


 


.

Середнє число вимог, що надходять за час  ,

    KM ,   

де    –  параметр  потоку  вимог,  що  характеризує  його  інтенсивність

(середнє число вимог, що надходять в одиницю часу).

Проміжок часу між вимогами Тпр складає

 


1
TM пр .

Інтегральний закон розподілу проміжків, вільних від вимог, має вид

    eTF пр
p





 1 ,

а щільність розподілу

  ef





 .

Найбільш прості кількісні закони функціонування системи обслуговування

мають  місце  при  збігу  законів  розподілу  часу  обслуговування  і  часу  між

надходженням вимог на обслуговування. У цьому випадку інтегральний закон

розподілу часу обслуговування прийме вид

    еТ обсл
pF





 1 ,    

а щільність розподілу

 


1
ТТМ обслобсл

,

де    –  параметр  часу  обслуговування,  що  є  величиною,  зворотній

середньому часу обслуговування.

З приведених формул відношення
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 1
  ,

означає  число  вимог,  що  надходять  у  систему  протягом  часу

обслуговування однієї вимоги.

З теорії масового обслуговування відомо, що система не буде справлятися з

обслуговуванням і  черга  мобільного устаткування,  що очікує  обслуговування

даного агрегату, буде необмежено зростати, якщо

( п



,

де n – число обслуговуючих агрегатів.

Розглянемо  ефективність  застосування  математичного  моделювання  на

практиці  оптимізації  використання  мобільного  устаткування  в

АТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК)».

Перша задача – визначення продуктивності екскаватора при зміні кількості

самоскидів.

Постановка задачі:

Визначити  продуктивність  екскаватора  ЭКГ-8И  при  зміні  кількості

автосамоскидів МАЗ-525 від одного до п’яти. Вантажопідйомність самоскида

дорівнює  Ро,  протягом  1  години  він  робить  два  рейси.  Годинна  технічна

продуктивність екскаватора дорівнює Q
чм.

4 .

Введемо наступні позначення:

Q
M

 –  максимальна  (технічна)  продуктивність  екскаватора,   т/год.;

Q
П

– планова продуктивність екскаватора при роботі автосамоскидів т/год.

Як критерій для оцінки планової продуктивності зручно використовувати

відношення

Q
Q

q
М

П

n
 ,        10 

Q
Q

М

П .
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Кожен  наступний  автосамоскид  буде  давати  менший  приріст

продуктивності  екскаватора.  Такі  залежності  з  достатнім  ступенем  точності

можна описати експонентою

eq n

n


1 ,

де    –  коефіцієнт,  що  характеризує  умови  роботи  екскаватора  й

автосамоскидів;  n –  кількість  автосамоскидів,  що  обслуговують  один

екскаватор.

Визначимо значення    при роботі екскаватора з одним автосамоскидів:

eq 
1

1
,

чи

.5,0
4

2
11

.

.1 


Q
Q

Q
Q

e
чм

чм

М



Отже, e


 = 0,5, чи e


1
 = 0,5, відкіля знаходимо e


 = 2.

Після логарифмування одержуємо

.693,02ln 

Таким  чином,  формула  eq n

n


1  після  підстановки  значення  

здобуває наступний вид:

eq n

n

693,0
1


 .

Розрахунки  по  цій  формулі  дають  наступні  величини  продуктивності

екскаватора при різній кількості автосамоскидів:

5,01
1693,0

1




eq ;

;75,01
2693.0

2




eq

;875,01
3693,0

3




eq

;938,01
4693.0

4




eq

.969,01
5693,0

5




eq
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Аналіз  отриманих  результатів  показує,  що  перший  з  автосамоскидів

забезпечує 50% продуктивності екскаватора, другий додає 25 % , третій – 12 %,

четвертий – 6 % , п’ятий – тільки 3 % .

Друга  задача  –  оптимізація  роботи  автогосподарства  АТ  «Полтавський

гірничо-збагачувальний комбінат».

Постановка задачі:

Розрахувати число оборотних агрегатів в автогосподарстві, що використовує

агрегатний метод ремонту автомобілів.

Черга автомобілів, що очікують зміни агрегату, буде необмежено зростати,

якщо

( п



.

Тут   – параметр часу обслуговування як величина, зворотна середньому

часу  обслуговування  Т обсл.
,



1
.
Т обсл ;

  – середнє  число  вимог  на  заміну агрегату,  що надходять  в  одиницю

часу;









1
 середнє  число  агрегатів,  які  необхідно  мати  на  складі,  щоб

обслужити  в  одиницю  часу  усі  вимоги,  що  надходять,  і  не  створити

необмеженої черги;

n – число наявних на складі оборотних агрегатів.

Дослідження показали, що за рік середня кількість змінюваних за один день

двигунів склало 3,05,  тобто    = 3.  Середній час обороту двигунів на складі

склало

Т обсл.
 = 2,65 дні, чи 1:2,65 = 0,37.

За цей же рік середній простій автомобілів у чеканні зміни склав Тож= 4,69

дні при середній кількості оборотних двигунів на складі п = 8,5 чи n 9.

Визначаємо
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,1,8
37,0

3






тобто у парку досить оборотних двигунів, щоб не було необмеженої черги

автомобілів, що очікують їхньої зміни.

Приймаючи, що потік вимог підкоряється закону розподілу Пуасона, а час

–  показовому  закону  розподілу,  розраховуємо  показники,  що характеризують

ефективність системи обслуговування.

Імовірність р
о

  того, що в який-небудь з моментів часу не буде вимог на

заміну двигунів і на складі будуть знаходитися всі п двигунів обігового фонду,

розраховується по формулі:
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чи, після підстановки даних,
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Імовірність рп того, що в момент надходження чергової вимоги на заміну

двигуна на складі не виявиться справних оборотних двигунів, визначається по

формулі :

   
.

!1 


















п
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п пп

р
р

Після підстановки чисельних значень маємо

    .746,0
337,09!8

0002,037,0 8
9





р

п

Середній  час  чекання  автомобілем  зміни  двигуна  при  9  оборотних

двигунах на складі визначаємо по формулі :

 


п

р
Т п

ож
 ,
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чи

26,2
837,09

746,0



Т ож  дня.

Отже, при збільшенні кількості оборотних двигунів на складі з 8,5 до 9,0

середній простій їх скоротиться з 4,69 до 2,26 дні.

Як  видно  з  розрахунків,  застосування  математичних  методів  дозволяє

покращити економічні показники роботи підприємства.

Контрольні питання

1.  Які  особливості  побудови  інформаційних  систем  моделювання

виробничого потенціалу підприємств?

2. Наведіть модульну структуру системи SAP R/3.

3. Як здійснюється відбір системи показників прогностичної моделі?

4. Охарактеризуйте етапи побудови прогностичної моделі.

Література: [2, с. 238–283; 5, с. 112–133; 7, с. 370–418; 16, с. 213–240].

Практичне заняття № 5

Тема. Процес побудови економіко-статистичних моделей

Мета: знати  відображення об’єктивних закономірностей і особливостей

економічних процесів; уміти здійснювати економічний аналіз та прогнозування

на основі застосування економіко-статистичних моделей розвитку внутрішнього

потенціалу підприємства.

Короткі теоретичні відомості

Встановлення математичної форми зв’язку, тобто вибір і  обґрунтування

виду  рівняння  –  найбільш  відповідальний  і  складний  етап  процесу

моделювання. Він полягає в знаходженні конкретного аналітичного виразу, який

відображає взаємозв'язок показника, що досліджується, і факторів, відібраних

на  попередньому  етапі  моделювання.  Математично  задача  зводиться  до

побудови кореляційної моделі, тобто алгебраїчного рівняння, яке графічно може

бути зображено у вигляді прямої чи то якогось типу кривої (парна кореляція )

або багатомірний простір (множинна кореляція).
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Із  багатьох  алгебраїчних  рівнянь  необхідно  вибрати  таку  модель,  яка

відповідала б певним умовам: 1) модель повинна будуватися на базі економічної

теорії  і  відображати  об’єктивні  закономірності  і  особливості  процесів,  що

досліджуються;  2)  по  своєму  змісту  модель  повинна  в  істинному  вигляді

відображати структуру процесу, що досліджується; кожна змінна повинна мати

певний економічний зміст; 3) у модель повинні входити тільки величини, які

можна вимірити; 4) система рівнянь, що формує модель, повинна задовольняти

певним математичним вимогам (повнота,  однорідність розмірності  і  т.  д.);  5)

бажано,  щоб  модель  була  порівняно  проста  для  реалізації  і  зручною  для

розрахунку  ряду  додаткових  параметрів,  які  мають  чітко  окреслений

економічний зміст і інтерпретація яких значно підвищує аналітичні можливості

кореляційних  моделей.  Установлення  форми  зв’язку  для  економіко-

статистичних  моделей,  в  першу чергу  багатофакторних,  значно  складніше  у

порівнянні з рівнянням тренда. Це пов’язано з тим, що багатофакторні моделі

характеризуються складними взаємозв’язками і взаємно залежностями окремих

показників,  які  входять  в  модель.  Тому  при  встановленні  форми  зв'язку

найбільш точно і  достовірно її  характер відображає не підібрані  за  певними

кількісними критеріями моделі,  а  апробовані  на реальній економічній  основі

моделі.

При виборі алгебраїчної форми моделі потрібно врахувати усе, що відомо

про  логічні  основи  процесу  (явища,  об’єкта),  використовувати  накопичений

досвід  раніш  реалізованих  моделей,  які  описують  аналогічні  процеси,  що

досліджуються.  Разом з  тим не можна дотримуватися  одного  виду рівняння,

оскільки  будь-який  зв’язок  може  бути  описаний  декількома  видами  рівнянь

(останнє стосується головним чином парних моделей). При підборі виду моделі

необхідно,  аналогічно рівнянням тренда,  вирішити два питання:  чи логічно і

статистично відібрана модель адекватна реальним процесам. Потреби логічної і

статистичної адекватності моделі випливають із єдності якісного і кількісного

опису об’єкта, що досліджується.
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Статистична адекватність явно недостатня для практичного застосування

моделі. Якщо модель демонструє явне протиріччя з економічною теорією, вона

повинна  виключатися  з  подальших  досліджень.  Розбіжності  між  теорією  і

результатами  математичних  розрахунків  свідчать  про  некоректність  вибору

рівняння.  І  тільки  єдність  якісної  і  кількісної  сторін  об'єкта  (логічна  і

статистична  адекватність)  робить  модель  придатною  для  практичних

розрахунків. У протилежному випадку вона не має теоретичного і практичного

значення.  Нерідкі  випадки,  коли  декілька  моделей,  не  порушуючи  логічних

основ  процесу,  що  досліджується,  в  різній  мірі  задовольняють  певним

статистичним характеристикам:  одні  задовольняють деяким критеріям краще,

ніж інші, і навпаки. В таких випадках краща функція відбирається дослідником

в залежності від значення певної статистичної характеристики, якій він віддає

перевагу. Вибір рівняння є в більшій мірі мистецтво, ніж наука.

У принципі прогнозна модель може бути описана практично будь - яким

видом алгебраїчного рівняння. Однак, виходячи із перерахованих раніше вимог,

у  економічному  прогнозуванні  доцільніше  за  все  застосовувати  такі  види

багатофакторних  моделей:  лінійна,  ступенева,  логарифмічна  та  інші.

Застосування логарифмічної моделі особливо доцільно при обробці динамічних

рядів, оскільки логарифмування початкових даних послаблює автокореляцію у

рядах динаміки і наближує розподіл до нормального.

Завдання до теми

1.  Сформулюйте  систему  нормальних  рівнянь  для  багатофакторної

економіко-статистичної моделі.

2. На конкретному прикладі наведіть економічну інтерпретацію параметрів

моделі, оперування при здійсненні глибокого аналізу господарюючого суб’єкту.

3. Визначте сутність економічної інтерпретації коефіцієнтів еластичності,

оцінки  точності  прогнозу  розрахованого  на  основі  економіко-статистичних

моделей.

Контрольні питання

1. Яким чином здійснюється вибір і обґрунтування форм зв’язку?
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2. Охарактеризуйте основні етапи розрахунку параметрів і характеристик

економіко-статистичних моделей.

3. Прокоментуйте особливості проведення економічного аналізу на основі

застосування  економіко-статистичних  моделей  розвитку  внутрішнього

потенціалу підприємства.

Література: [2, с. 336–389; 10, с. 12–67; 12, с. 58–128; 16, с. 278–331].

Практичне заняття № 6

Тема Економіко-математичні моделі в менеджменті

Мета: знати  економіко-математичне моделювання залежності  витрат на

гривню  товарної  продукції  від  обсягу  виробництва;  уміти  застосувати

багатофакторний регресійний аналіз  у  моделюванні  економічних процесів на

підприємствах Кременчуцького промислового району.

Короткі теоретичні відомості

Функціонування  українських  підприємств  визначається  сьогодні

процесами становлення  ринкових відносин та  адаптацією до циклічних змін

ринкових  умов.  Концепцією управління  підприємством  в  умовах  ринку  стає

маркетинг.  Він являє собою системний підхід до управління, що включає,  як

аналіз  ринкової  ситуації,  так  і  цілеспрямований  вплив  на  неї.  Однією  з

найважливіших  задач  маркетингу,  яка  найбільш  гостро  встала  перед

вітчизняними  підприємствами  на  сучасному  етапі  розвитку  економіки,  є

розробка  гнучкої  стратегії  функціонування  підприємства.  Основою  такої

маркетингової стратегії  підприємства є формування прогнозу збуту продукції,

який засновується на всебічному аналізі ринкових тенденцій. Питання аналізу

та прогнозування збуту продукції підприємства набувають особливої гостроти в

умовах нестабільного ринку через необхідність оцінки та врахування впливу на

збут всього комплексу факторів, що його визначають. Для підвищення якості й

своєчасності прийняття рішень щодо управління збутом продукції підприємства

та його маркетингової діяльності необхідне застосування комплексу економіко-

математичних методів та моделей.
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Ефективність  функціонування  підприємства  в  умовах  нестабільного

ринку  обумовлюється  якістю та  гнучкістю його  маркетингової  діяльності.  Із

збільшенням складності та динамічності ринкового середовища, маркетингова

стратегія підприємства повинна дозволяти пристосовуватися до швидкозмінних

умов  господарювання.  Для  моделювання  гнучкої,  адаптивної  маркетингової

стратегії  підприємства  необхідний  комплексний  аналіз  динаміки  збуту

продукції  та  впливу  на  нього  різноманітних  факторів  та  випадкових  дій.  Ці

вимоги вирішуються шляхом застосування механізму аналізу та прогнозування

збуту продукції підприємства, який засновується на всебічному аналізі ринкової

ситуації,  що  враховує  специфіку  вітчизняного  ринку.  Для  підвищення

ефективності функціонування підприємства використовується механізм аналізу

та  прогнозування  збуту  продукції,  який  включає  три  основних етапи:  аналіз

виробничо-економічної діяльності підприємства; прогнозування збуту продукції

підприємства; формування маркетингової стратегії підприємства. 

На  першому  етапі  проводиться  оцінка  економіко-виробничої  та

маркетингової  діяльності  підприємства  на  ринку,  що дозволяє  виділити коло

задач,  які  стоять  перед  підприємством,  та  напрямки  удосконалення

маркетингової  діяльності  з  метою  досягнення  найбільших  обсягів  продажу

продукції.  На  другому  етапі  здійснюється  прогнозування  збуту  продукції  на

основі  декомпозиції  часового  ряду  продажів  та  аналізу  впливу  зовнішніх

факторів на кількість збуту. На третьому етапі проводиться сегментація ринку

збуту  продукції,  оцінка  привабливості  визначених  сегментів  та  формування

маркетингової стратегії  підприємства в розрізі сегментів і по ринку в цілому.

Цей механізм дозволяє підвищити ефективність функціонування підприємства

шляхом  покращення  якості  прийняття  управлінських  рішень  відносно

виробництва та збуту продукції,  оцінки та вибору привабливого ринку збуту

продукції, маркетингової стратегії підприємства.

Завдання до теми

1.  Наведіть  економіко-математичну модель залежності  витрат  на гривню

товарної продукції від обсягу виробництва ЗАТ «Укртатнафта транс».

45



2.  Проаналізуйте  дво  факторну  модель  залежності  обсягів  продажів  від

витрат на рекламу та ціни продукції.

3.  Охарактеризуйте  результати  дослідження  розподілу  населення  за

величиною  споживання  м’яса  і  м’ясних  продуктів,  хліба  і  хлібобулочних

виробів, лікеро-горілчаних напоїв.

4.  Розкрийте  особливості  складання  сіткового  графіка  з  мінімальними

витратами (компроміс час-витрати) та оптимізацію сіткової моделі.

Контрольні питання

1. У чому сутність  концепції управління підприємством в умовах ринку в

контексті взаємодії менеджера та яке його призначення у системі управлінських

моделей?

2.  Які  фактори  впливають  на  рівень  автоматизації  управління  бізнес-

процесами підприємств за використання економіко-математичних моделей? 

3. Чим пояснюється широке розповсюдження управління бізнес-процесами

з використанням Internet- технологій на підприємствах?

Література: [3, с. 118–183; 7, с. 222–293; 11, с. 57–118; 16, с. 334–365].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система  поточного  контролю  й  оцінювання  знань  з  дисципліни

«Мікроекономічне  моделювання  підприємницької  діяльності» направлена  на

мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. Оцінювання знань

студентів  здійснюється  за  100-бальною рейтинговою шкалою (табл.  2.1),  яка

доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-

трансферною системою – ЕСТS.

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок

Шкала оцінок

Оцінка за
національною

шкалою

Проміжок за
накопичувальною
бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

відмінно 90–100 А  відмінно

добре
82–89 В  дуже добре
74–81 С  добре

задовільно
64–73 D  задовільно
60–63 Е  достатньо

незадовільно
35–59

FX  незадовільно 
(дозволяється перескладання)

1–34
F  неприйнятно 

(повторне вивчення дисципліни)

Система  нарахування  рейтингових  балів  з  навчальної  дисципліни

«Мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності» наведена в табл.

2.2. 

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів

№
пор.

Вид контролю
Максимальна
кількість балів

1
Лекції  (відвідування,  наявність  конспекту  лекцій,
робота на лекції)

до 10 балів

2
Практичні  заняття  (відвідування,  наявність
конспекту, робота на практичному занятті)

до 50 балів

3
Виконання  контрольних  робіт  за  змістовними
модулями

до 20 балів

4 Складання іспиту до 20 балів
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Разом до 100 балів
На  кожному  практичному  занятті  студент  може отримати  максимальну

оцінку – 10 балів (5 практичних завдань х 10 балів), тобто загалом максимальна

кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50.

Практичне  заняття  складається  з  трьох  складових  і  оцінюється  за

10-бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту

– максимальна кількість балів 2, розв’язування задач – максимальна кількість

балів 4; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 4. 

4  бали  –  студент  дає  обґрунтовані,  глибокі  й  теоретично  правильні

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати

порівняльний  аналіз  різних  теорій,  концепцій,  робити  логічні  висновки  та

узагальнення;  здатність  висловлювати  та  аргументувати  власне  ставлення  до

альтернативних  поглядів  на  певне  питання;  використовує  фактичні  та

статистичні  дані,  які  підтверджують  тези  відповіді  на  питання;  правильно

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє

знання  законодавчих  і  нормативних  актів  України,  підручників,  посібників,

лекційного курсу;

3  бали  –  студент  у  цілому  володіє  знанням  матеріалу  на  рівні  вимог,

наведених  вище,  але  у  розкритті  змісту  питань  ним  були  допущені  окремі

помилки;

2 бал – студент слабо володіє знанням матеріалу, у розкритті змісту питань

ним  були  допущені  окремі  суттєві  помилки  у  формулюванні  термінів  і

категорій,  у  розв’язуванні  задач  або відповідях на  тестові  завдання;  питання

викладене не глибоко, у занадто стислій формі;

0  балів  –  студент  не  відповідає  на  поставлене  питання  або  відповідає

неправильно.  Відповідь  містить  зайвий  матеріал,  що  не  відповідає  смислу

питання і  свідчить про нездатність студента зрозуміти питання.  Неправильно

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді

на тестові завдання.

48



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Айдаров А. Оценка временных рисков при внедрении ERP-систем //

Корпоративные системы. – 2008. – № 5. – С. 59 – 61.

2.  Барвінський  А.  Ф.  Математичне  програмування:  навч.  посібник/

А. Ф. Барвінський, І. Я. Олексів, З. І. Крупна. – Львів: Університет «Львівська

політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+»), 2004. – 448 с.

3. Боровик О.В. Дослідження операцій в економіці: навчальний посібник /

О. В. Боровик, Л. В. Боровик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

4. Веревченко А. П. Информационные ресурсы для принятия решений / А.

П. Веревченко, В. В. Горчаков, И. В. Иванов. – М.: Омега, 2002. – 560 с.

5.  Вітлінський В.  В.  Математичне  програмування.  /  В.  В.  Вітлінський,

С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.

6.  Друкер  П. Ф.  Задачи  менеджмента  в  ХХІ веке:  учеб.  пособ.  /

Пер. с англ.– М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 272 с.

7.  Федоренко  І.  К.  Дослідження  операцій  в  економіці:  підручник  /

І. К. Федоренко, О. І. Черняка. – К. : Знання, 2007. – 558 с. 

8.  Єгоршин  О.О.  Математичне  програмування:  підручник./

О. О. Єгоршин. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 384 с.

9. Каранфілов М. С. Інформаційні системи в державному менеджменті:

навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ М. С. Каранфілов. – К.: КНЕУ,

2003. – 167 с.

10.  Комплексная  автоматизированная  система  управления  IT  –

предприятие  (ERP):  краткое  описание  –  К.:  Корпорация  «Информационные

технологии», 2007. – 126 с.

11.  Кучма  М.  І.  Математичне  програмування:  приклади  і  задачі:  навч.

посібник / М. І. Кучма. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 344 с.

49



12.  Карпенко  А.  В.  Дослідження  операцій:  підручник.  /  За  наук.  ред.

В.  В. Пасічника.  – 2-е видання,  виправлене та доповнене.  – Львів:  Магнолія

2006, 2007. – 480с.

13. Современные компьютерные технологии / Под ред. А. И. Пушкаря. –

Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 464 с.

14. Стадник Ю.А. Особливості  впровадження інформаційних систем на

підприємствах України /  Ю.А. Стадник //  Науковий вісник НЛТУ України. –

2009. – № 4. – С. 79 – 86.

Допоміжна
15. Корольов О. А. Економетрія: навч. посіб. / О. А. Корольов. – К. : Київ. нац.

торг.-екон. ун-т, 2000. – 660 с.
16. Лавріненко Н. М. Основи економіко-математичного моделювання: навч.

посіб. / Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін, В. В. Фортуна. – Львів: «Магнолія 2006»,

2010. – 540 с.
17. Назаренко О. М. Основи економетрики: підручник. / О. М. Назаренко. – К.

: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.
18.  Ульянченко  О.  В.  Дослідження  операцій  в  економіці:  підручник  для

студентів  вузів./  О.  В.  Ульянченко.  –  Харківський  національний  аграрний

університет ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
19. Черемис А. Методи оптимізації в економіці: навч. посіб. / А. Черемис,

Р. Юринець, О. Мищишин. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 152 с.

20.  Чернов  В.  П.  Математические  модели  и  методы  в  экономике  и

менеджменте / В. П. Чернов. - СПб. : СПбГУЭФ, 2010. - 235 с.

21. Экономико-математические методы и модели : учебн. пособие /  Н. И.

Хлод, А. В. Кузнецов, Я. Н. Жихар и др. ; под общ. ред. А. В. Кузнецова. – [2-е изд.].

- Мн. : БГЭУ, 2000. - 412 с.

22. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебн. пособие

для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др. ; под ред. В. В.

Федосеева. - М. : ЮНИТИ, 2001. – 391 с.

50



Методичні  вказівки  щодо  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни

«Мікроекономічне  моделювання  підприємницької  діяльності»  для  студентів

денної  та  заочної  форм  навчання  зі  спеціальності  073  −  «Менеджмент»  за

освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»

освітнього ступеня «Магістр»

Укладачі: д. е. н., проф. М. М. Хоменко,

                 к. е. н., доц. Л. М. Хоменко,

       к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна

Відповідальний за випуск доц. Л. М. Сакун

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

51


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
	ЩОДО ПРАКТИЧНих занять
	«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
	КРЕМЕНЧУК 2018
	Голова методичної ради __________________ проф. В. В. Костін


	Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, виконання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.
	Підбиття підсумків практичної роботи
	Практичне заняття № 4
	1. Айдаров А. Оценка временных рисков при внедрении ERP-систем // Корпоративные системы. – 2008. – № 5. – С. 59 – 61.
	4. Веревченко А. П. Информационные ресурсы для принятия решений / А. П. Веревченко, В. В. Горчаков, И. В. Иванов. – М.: Омега, 2002. – 560 с.
	6. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: учеб. пособ. / Пер. с англ.– М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 272 с.
	9. Каранфілов М. С. Інформаційні системи в державному менеджменті: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ М. С. Каранфілов. – К.: КНЕУ, 2003. – 167 с.
	10. Комплексная автоматизированная система управления IT – предприятие (ERP): краткое описание – К.: Корпорация «Информационные технологии», 2007. – 126 с.
	13. Современные компьютерные технологии / Под ред. А. И. Пушкаря. – Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2004. – 464 с.
	14. Стадник Ю.А. Особливості впровадження інформаційних систем на підприємствах України / Ю.А. Стадник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 4. – С. 79 – 86.



