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МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ
ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
УДК 336:519.866

Смачило Т. В.

Запропоновано вдосконалення відомих методів моделювання динаміки структури фондів виробничого підприємства на основі врахування апріорних відомостей про
організацію виробничого процесу та звітних значень модельованих величин за попередні періоди. Описано метод, який дозволяє автоматизувати обчислення параметрів
моделі структури фондів підприємства і дає інструменти для імітації структурних зміщень потоків фондів підприємства шляхом обчислення значень відповідних коефіцієнтів через їх апроксимацію багатовимірними степеневими поліномами.
Ключові слова: економіко-математичні методи та моделі, диференціальне рівняння, багатовимірний степеневий поліном, концептуальна модель підприємства.

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
УДК 336:519.866

Смачило Т. В.

Предложено совершенствование известных методов моделирования динамики
структуры фондов производственного предприятия на основе учета априорных сведений об организации производственного процесса и отчетных значений моделируемых величин за предыдущие периоды. Описан метод, который позволяет автоматизировать вычисление параметров модели структуры фондов предприятия и дает
инструменты для имитации структурных смещений потоков фондов предприятия путем вычисления значений соответствующих коэффициентов через их аппроксимацию
многомерными полиномами степеней.
Ключевые слова: экономико-математические методы и модели, дифференциальное уравнение, многомерный полином степени, концептуальная модель предприятия.
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MODEL OF DYNAMICS OF STRUCTURE OF ENTERPRISE FUNDS
Smachylo Т. V.

UDC 336:519.866

In the article perfection of the known methods of design of dynamics of structure of
funds of productive enterprise on the basis of account of a priori information about
organization of productive process and current values of the designed sizes for previous
periods is offered. A method which allows to automatize the calculation of parameters of
model of structure of enterprise funds is described. It gives instruments for the imitation of
structural displacements of streams of enterprise funds by the calculation of values of
corresponding coefficients through their approximation by the multidimensional polynomials
of degree.
Key words: economic mathematical methods and models, differential equalization,
multidimentional polynomial of degree, conceptual model of enterprise.
Діяльність підприємства пов’язана з виробництвом
і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем продукції, необхідної споживачу. Вона
характеризується регулярністю, свободою у виборі напряму та методів діяльності, самостійністю у прийнятті
рішень (у рамках законів і норм), а також відповідальністю
за прийняття рішень та їх використання. Крім того, виробнича діяльність не виключає ризику та збитків. У кінці
кінців, підприємство чітко орієнтовано на отримання прибутку й задоволення суспільних потреб. Це важлива передумова та причина прояву інтересу до результатів виробничої діяльності. Реалізація цього принципу на
практиці залежить не тільки від наданої підприємствам
самостійності та необхідності фінансувати свої витрати
без державної підтримки, але й від тієї частки прибутку,
яка залишається в розпорядженні підприємства після
сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти
товари, отримувати прибуток, знижувати витрати.
Саме тому для прийняття тих чи інших рішень в
управлінні підприємством важливо здійснювати різні види
економічного аналізу. Аналіз пов’язаний з повсякденною
фінансово-економічною діяльністю підприємств, їх колективів, менеджерів і власників.
Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу потрібно, передусім, вміти реально оцінювати економічне становище
підприємства, як свого, так і конкурентів.
Основним засобом для оцінки економічного становища підприємства є аналіз забезпечення виробництва,
насамперед, за рахунок підвищення його ефективності і
більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Діяльність підприємств оцінюється за ефективністю виробництва продукції, яка залежить від використання
та відтворення фондів. Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання фондів, тому
пошук найкращих умов їх використання є актуальною
проблемою.
Для виробничого підприємства важливо вдосконалити розробку планів-прогнозів його розвитку, які б виявляли тенденції щодо зміни виробничого процесу, допомагали формувати тактичні завдання та стратегічні цілі
розвитку підприємства. Ефективним інструментом, який
дозволяє розв’язувати такі завдання, є методи економікоматематичного моделювання.
Питання моделювання розвитку економічних систем взагалі і в тому числі моделювання розвитку підпри-

ємства принципово новим вважати не можна. Сьогодні з
цього питання існують розробки Горєлової Г. В. та Захарової О. Н. [1], Попкова В. В. та Батуріна А. Н. [2], Лєпи Р. Н.
[3 – 5], Андрієнко В. М. [6], Пушкаря О. І. [7; 8].
З огляду на це поставлено завдання вдосконалити
відомі методи моделювання динаміки структури фондів
виробничого підприємства, враховуючи апріорні відомості
про організацію виробничого процесу та експериментальні
(звітні) значення модельованих величин за попередні періоди.
Один із можливих способів розв’язання цього завдання ґрунтується на поєднанні методів концептуального
опису діяльності підприємства та методів "чорної скриньки", тобто опису підприємства за деякими спостережуваними величинами.
У роботі [9] запропоновано модель роботи підприємства у формі системи звичайних диференціальних рівнянь:
n
dy1
1 j C ij y i
dt
i 1
............................ ,

dy n
dt

(1)

n
ni

C ni y i

i 1

де y1,…,yn – змінні стану моделі, які відповідають різним
елементам структури фондів підприємства;
n – кількість модельованих елементів структури фондів;
Cij>0 (i, j=1,…,n) – коефіцієнти, які відображають вплив
j-го елементу структури основних фондів на швидкість
зміни i-го такого елементу;
δij=±1 (i, j=1,…,n) – позначає знак доданка.
Особливість підходу [9] полягає в тому, що модель
(1) визначають на основі глибокого структурного аналізу
впливу одних складових структури фондів на інші складові. Власне в роботі [9] продемонстровано спосіб здійснення такого аналізу структури підприємства.
У роботі [10] цей підхід застосовано для експериментального дослідження виробничого тендера. Порівнюючи результати робіт [9] і [10], автор зауважує, що модель (2) відзначається високою практичною ефективністю,
що робить її придатною для оперативної розробки планівпрогнозів роботи підприємства. Проте суттєвим недоліком щодо її практичного застосування є концептуальна
складність встановлення числових значень її параметрів
Cij (i, j=1,…,n).
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Тому пропонується спосіб автоматизації обчислення параметрів Cij(i, j=1,…,n) на основі звітних даних, відомих за попередні періоди.
У моделі (1) кожен з параметрів Cij (i, j=1,…,n) має
концептуально визначений зміст, а саме: додатний параметр Cij показує частку j-го ресурсу (станом на кінець попереднього періоду), яка буде спрямована на формування
i-го ресурсу (в майбутньому періоді). Від’ємний параметр
Cij показує частку i-го ресурсу, який буде витрачено на
формування j-го ресурсу. Нульове значення параметра Cij
відповідає ситуації, коли i-й ресурс не витрачається на
формування j-го ресурсу, і навпаки.
Автор зауважує, що практично нульові значення
мають лише деякі з параметрів Cij(i, j=1,…,n). Отже,
коефіцієнти Cij(i, j=1,…,n) становлять своєрідну матрицю
інцеденцій, яка відображає функціональний причиннонаслідковий зв’язок між елементами структури фондів
підприємства.
Усі ненульові елементи матриці Cij(i, j=1,…,n) мають
сенс частки i-го (або j-го) елементу фондів, який витрачається на формування j-го (або i-го) елементу фондів. Тому
ці коефіцієнти мають відповідати умовам збереження
кількості фондів:
n

коефіцієнтами (6). Для цього достатньо нормувати величини (4) на одиницю:

~
yi t k , ~
yi t k , i 1,...,n; k

Cij

1; для всіх

ij

1 i, j 1,..., n ;

m

yi tk

min
a

n

i 1

j 1

Cij

1; для всіх

ij

1 i, j 1,..., n .

Умови (2) і (3) задають обмеження, при яких система рівнянь (1) відповідає моделі структури фондів підприємства. У роботах [1; 2] встановлення значень параметрів Cij (i, j=1,…,n) та дотримання умов (2), (3) виконано
в рамках розробленої концептуальної моделі підприємства.
Автор зауважує, що значення параметрів Cij
(i, j=1,…,n) неважко визначити за експериментальними даними.
Справді, нехай із звітних даних відома зміна величини i-го фонду ∆yi(tk) (i=1,…,n) за попередні проміжки часу
tk(k=1,…,m). Також відомі значення фондів на кінець k-го
попереднього відрізку часу yi(tk) (i=1,…,n; k=1,…,m), де m –
кількість попередніх проміжків часу. Тоді коефіцієнти
Cij(i=1,...,n) є функціями від таких елементів:

yi t k , yi t k , i 1,...,n; k

1,...m ,

(4)

тобто

C ij

Для ідентифікації параметрів Cij (i, j=1,…,n) достатньо застосувати метод найменших квадратів:
m
a

k 1

yi tk
yi tk

2

Pij y1 tk ,..., yn tk

(9)

n

n

i 1

j 1

Eij Pij
n

n

i 1

j 1

Eij Pij

1;
1;

ij

ij

1 i, j

1,...,n ,

(10)

1 i, j

1,...,n

(11)

при довільних значеннях y1,…,yn, і вирахувати калібрувальні значення коефіцієнтів Cij за формулою:

Cij

Eij Pij y1 ,..., y n .

(12)

Таким чином, описаний метод дозволяє автоматизувати обчислення параметрів моделі структури фондів
підприємства і дає інструменти для імітації структурних
зміщень потоків фондів підприємства шляхом обчислення
значень відповідних коефіцієнтів через їх апроксимацію
багатовимірними степеневими поліномами.
Застосування розробленого методу дозволяє автоматизувати задачу проектування структури фондів виробничого підприємства з урахуванням реальних минулих
тенденцій його роботи. Запропонований метод придатний
для розроблення програмно-інформаційної системи підтримки прийняття рішень під час управління виробничим
підприємством.
____________

f y1 ,..., y n ,

(5)
де f – деякі невідомі функції. Оскільки економічні величини
не зазнають розривних змін (принаймні поки економічний
об’єкт перебуває в одному й тому ж динамічному стані),
функції f апроксимують багатовимірні степеневі поліноми
Pij:
Cij Pij y1 ,..., y n , i, j 1,...,n ,
(6)

min

,

Домножуючи відповідні параметри полінома ij на
коефіцієнти денормування d, знаходимо поліноміальне
наближення коефіцієнтів (6), задане поліномами Pij.
Другою умовою застосування цих відомих значень
Cij, апроксимованих формулою (6), є дотримання умов (2)
і (3). Для цього достатньо знайти калібрувальні коефіцієнти Eij, які відповідають рівнянням

(2)
(3)

Pij y1 tk ,..., yn tk

yi tk

k 1

j 1

n

(8)

та вирахувати коефіцієнти денормування d для всіх параметрів a багатовимірного полінома Pij. Тоді параметри
апроксимації
для нормованих даних (9) знаходимо із
задачі:

n

i 1

1,...,m

,

(7)

де a – параметри багатовимірного полінома Pij. Спосіб
розв’язання задачі (7) описано в роботі [11].
Щоб практично скористатися розв’язком задачі (7)
необхідно досягнути спільної області значень величин (4)
для ідентифікаційної задачі (7) та моделюючої задачі (1) з
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