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Оптимізація структури продукції, що 
виробляється, за критерієм 

максимізації прибутку



Актуальність теми

Реалії сьогодення вимагають від підприємств постійно бути
на сторожі, постійно шукати способи оптимізації використання
виробничих ресурсів з метою максимізації рівня прибутку. Одним із
способів збільшення прибутків є оптимізація структури продукції, що
виробляється.

Інформаційно-методичне забезпечення оптимізації
структури продукції, що виробляється є вкрай обмеженим. Крім того,
враховуючи необхідність обробки значної кількості інформації,
актуальним є розробка програмних засобів саме для оптимізації
структури продукції, що виробляється, за критерієм максимізації
прибутку.



Предметом дослідження є комп’ютерні інформаційні технології 
оптимізації структури продукції, що виробляється, за критерієм 
максимізації прибутку.

Мета дослідження полягає в розробці нових програмних засобів, 
математичної моделі, які дозволять оптимізувати структуру продукції, 
що виробляється.

Об’єктом дослідження є комп’ютерні інформаційні технології 
оптимізації структури продукції, що виробляється.



Завдання наукового дослідження

o проаналізувати існуюче програмне забезпечення оптимізації 
структури продукції, що виробляється; 

o проаналізувати методи і моделі оптимізації структури продукції, 
що виробляється, за критерієм максимізації прибутку;

o розробити алгоритм та створити програмне забезпечення 
оптимізації структури продукції, що виробляється, за критерієм 
максимізації прибутку; 

o здійснити програмну реалізацію системи оптимізації структури 
продукції, що виробляється, за критерієм максимізації прибутку.



АКТУАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ В ХАРЧОВОЇ 
ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ



КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ 



ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОСНОВНИХ 

ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

Програмний продукт Функціональні можливості Переваги Недоліки

MATLAB

- матриці та лінійна алгебра;

- обробка даних;

- розв’язання диференційних рівнянь;

робота з матрицями.

- Потужний

математичний

апарат;

- не має інтеграції з

корпоративними системами

управління виробництвом

надає лише інструменти для вирішення 

оптимізаційної задачі

Excel

- лінійне та нелінійне моделювання;

- представлення даних в виді графіків;

- представлення даних в табличній формі.

- потужні

обчислення.

- інструмент широкого профілю

- не пропонує рішення конкретної

оптимізаційної задачі



Зведення математичної моделі до 
задача лінійного програмування

Задача математичного програмування 
виду:

називається  задачею лінійного 
програмування (ЗЛП).
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Припустимо, що
n – кількість послуг що надає 
підприємство

- обсяги продукції,
тоді план роботи підприємства 
можна охарактеризувати вектором

По х однозначно знаходиться 
вектор y=F(x), що описує обсяг 
комплексу робіт, та число f(x), яке 
відповідає затратам.
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Обґрунтування використання 
симплекс методу

Основний метод рішення ЗЛП - симплекс-метод - базується на
ідеї послідовного поліпшення рішення. Очевидно, що для реалізації цієї
ідеї метод повинен включати три основних елементи:
o спосіб визначення вихідного допустимого базисного рішення (ДБР);
o правило переходу до наступного “кращого” ДБР;
o критерій, по якому можна визначити оптимальність знайденого

рішення або необхідність його подальшого поліпшення.



Технологічна інформація

Обмеження Інформація про ціни

Формування 
моделі

Розрахунок
(Simplex-метод)

Формування 
результату



Морфологічний склад виробу
з альтернативами



Вхідні данні



Вхідні данні



Приклад результату розрахунку



AНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАПУСКУ СТАРТАП-ПРОЕКТУ
«ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ, ЗА КРИТЕРІЄМ 

МАКСИМІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ»

№
п/п

Техніко-економічні 
характеристики ідеї

(потенційні) 
товари/концепції 

конкурентів
W

(слабк
а 

сторон
а)

N
(нейтр
альна 
сторон

а)

S 
(сильна 
сторона)Мій 

проект

Побу
дована 
модель в 
Excel

1 Швидкість 
розрахунку моделі 0,6 с 3 год х

2

Повноцінна 
інтеграція з системою 
управління 
підприємством (ERP)

х

3
Необхідність 

додаткового навчання 
кваліфікованих кадрів

х

4
Індивідуальний та 

гнучкий підхід до 
кожного клієнта

х

№
/

п
Показники стану ринку (найменування) Характеристика

Кількість головних гравців, од 1
Загальний обсяг продаж шт В Україні 

знаходиться близько 100 
потенційних покупців

Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає
Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень)
Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації
Необхідна ліцензія 

на систему IT-Enterprise
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), %
63



Висновки

• В результаті досліджень була виявлена необхідність
розробляти комп’ютерну інформаційну систему для оптимізації
структури продукції, що виробляється, за критерієм
максимізації прибутку.

• На основі методів оптимізації, а саме Simplex методу була
розроблена програмна система для оптимізації структури
продукції, що виробляється.

• Створена програмна система здатна досить швидко
продемонструвати економічний ефект для користувача.
Програмний продукт може бути широко застосований на
Українських підприємствах, що значно покращить їхні позиції
на ринку.
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