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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ 

ПІДПРИЕМСТВА НА РОБОЧУ СИЛУ 

 

Успішне функціонування основних засобів і виробничих потужностей 

залежить від того, на скільки повно реалізуються екстенсивні та інтенсивні 

фактори поліпшення їх використання. Екстенсивне поліпшення використання 

основних засобів і виробничих потужностей припускає, що, з одного боку, буде 

збільшено час роботи діючого устаткування в календарний період, а з іншого 

— підвищена питома вага діючого устаткування в складі всього устаткування, 

наявного на підприємстві. Найважливішими напрямками збільшення часу 

роботи устаткування є [1]: 

1) скорочення та ліквідація внутрішньо змінних простоїв обладнання 

шляхом: підвищення якості ремонтного обслуговування обладнання, 

своєчасного забезпечення основного виробництва сировиною, матеріалами, 

паливом, напівфабрикатами, забезпечення виробництва робочою силою; 

2) скорочення цілоденних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта 

змінності його роботи. Повне використання всього фонду часу роботи діючого 

парку устаткування дозволяє без додаткових капітальних вкладень збільшити 

обсяг продукції і знизити її собівартість. Збільшення часу роботи окремих 

верстатів, апаратів сприяє зростанню випуску продукції і зниження 

фондомісткості в тому випадку, якщо дана стадія процесу є «вузьким місцем» в 

загальній технологічній процедурі. Збільшення часу роботи устаткування по 

всьому технологічному «ланцюжку» також веде до зростання обсягу 

виробництва і зниження фондомісткості продукції [3]. 

Проте останнє залежить, головним чином, від того, як або за рахунок чого 

будуть скорочуватися простої обладнання. Першочерговим резервом є 

ліквідація позапланових простоїв через відсутність сировини, енергії, затримки 

збуту продукції. Коефіцієнт змінності можна підвищити за рахунок додаткової 

чисельності верстатників, вивільнення зайвого устаткування [2]. 

Невикористання, великої кількості засобів праці знижує можливості приросту 

виробництва, веде до прямих втрат уречевленої праці внаслідок їх фізичного 

зносу, так як після тривалого зберігання обладнання часто приходить в 

непридатність. З іншої сторони ж обладнання при доброму фізичному стані 

виявляється морально застарілим і списується разом з фізично зношеним. 
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Значно більші можливості інтенсивного шляху підвищення ефективності 

основних засобів і виробничих потужностей. Він припускає підвищення 

ступеня завантаження основних засобів в одиницю часу. Підвищення 

інтенсивного завантаження устаткування може бути досягнуто при модернізації 

діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їх роботи [6]. 

Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує 

збільшення випуску продукції без зміни складу основних засобів, зростання 

чисельності працюючих і при зниженні витрат матеріальних ресурсів на 

одиницю продукції [7]. Інтенсивність використання основних засобів 

підвищується шляхом технічного вдосконалення знарядь праці і технології 

виробництва, шляхом ліквідації «вузьких місць» у виробничому процесі, 

скорочення термінів досягнення проектної продуктивності техніки, підвищення 

кваліфікації і професійної майстерності робітників. Розвиток техніки і 

пов’язана з цим інтенсифікація процесів не обмежені. Тому не обмежені і 

можливості інтенсивного підвищення використання основних засобів і 

виробничих потужностей [2]. Істотним напрямком підвищення ефективності 

використання виробничих потужностей є удосконалення структури основних 

виробничих фондів. Оскільки збільшення випуску продукції досягається тільки 

у провідних цехах, то важливо підвищувати їх частку в загальній вартості 

основних засобів. Збільшення основних засобів допоміжного виробництва веде 

до зростання фондомісткості продукції, так як безпосереднього збільшення 

випуску продукції при цьому не відбувається. Але без пропорційного розвитку 

допоміжного виробництва основні цехи не можуть функціонувати з повною 

віддачею [6]. 

Тому встановлення оптимальної виробничої структури основних засобів 

на підприємстві є досить важливим напрямком поліпшення їх використання. На 

успішне вирішення проблеми поліпшення використання основних засобів, 

виробничих потужностей і росту продуктивності праці значно впливає 

створення крупних виробничих об’єднань. Разом з цим необхідно більше уваги 

звернути на розвиток спеціалізації виробництва і технічного переозброєння 

діючих підприємств, результатом діяльності цих підприємств є створення 

невластивої їхньому профілю продукції, створення спеціалізованих 

промислових об’єктів, які тяжіють до великих індустріальних центрів у 

невеликих і середніх містах, де є резерви робочої сили. Проводячи курс на 

розвиток спеціалізації діючих підприємств, варто мати на увазі, що це спрощує 

їхню виробничу структуру, вивільняє робочу силу з допоміжних і 
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обслуговуючих підрозділів, комплектує тим самим другі зміни основних цехів і 

підвищує коефіцієнт змінності [9].  

Прискорені темпи механізації підйомно-транспортних, вантажно-

розвантажувальних і складських робіт є основою для ліквідації наявної 

диспропорції в рівні механізації основного і допоміжного виробництва на 

промислових підприємствах, вивільнення значної кількості допоміжних 

робітників, забезпечення поповнення основних цехів робочою силою, 

підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємств і розширення 

виробництва на діючих підприємствах без додаткового залучення робочої сили. 

У великих містах, що мають дефіцит робочої сили, рішення проблеми 

поліпшення використання основних засобів і виробничих потужностей діючих 

підприємств шляхом їхньої реконструкції, розширення, механізації й 

автоматизації виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці 

має особливо важливе значення. Творче і сумлінне відношення робітників до 

праці є важливою умовою поліпшення використання основних засобів і 

виробничих потужностей. Відомо, що від досконалості системи морального і 

матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання 

виробничих потужностей і основних засобів. Аналіз техніко-економічних 

показників промислових підприємств, що працюють у нових умовах 

планування й економічного стимулювання, свідчить, що новий економічний 

механізм, у тому числі введення плати за виробничі фонди, перегляд оптових 

цін, застосування нового показника для визначення рівня рентабельності, 

створення на підприємствах заохочувальних фондів, сприяють поліпшенню 

використання основних виробничих фондів [8] 

Для нормального функціонування підприємства, необхідна наявність 

певних засобів і джерел. Основні фонди, що складаються з будівель, споруд, 

машин, устаткування та інших засобів праці, які беруть участь у процесі 

виробництва, являють самою головною основою діяльності фірми. 

Підвищення ефективності використання основних засобів має велике 

значення. Підприємства, що мають основні засоби, повинні не тільки прагнути 

їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати наявні. Для 

визначення тісноти зв’язку між показниками, що не знаходяться у 

функціональній залежності, широко використовується метод кореляційного та 

регресійного аналізу. Тіснота зв’язку між досліджуваними явищами 

вимірюється коефіцієнтом кореляції (для прямолінійної залежності). 

Економіко-математичні моделі прогнозу будуються у вигляді рівнянь регресії, в 
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яких в якості залежної змінної величини (функції) виступає економічний 

показник, в даному випадку, витрати на модернізацію, в якості незалежних 

змінних (аргументів) - формують його фактори - час [5]. 

Залежно від характеру участі основних засобів у процесі відтворення 

вони підрозділяються на виробничі і невиробничі. Накопичення основних 

засобів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, 

додають праці творчий характер, підвищують культурно-технічний рівень 

суспільства. 
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