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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL
IN THE ASPECT OF THE GRAVITATIONAL MODEL
OF INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION
OF THE COMPETITIVENESS OF THE POVIATS OF EASTERN POLAND
Spatial diversity and inequalities in the level of regional development belong to
the classical problems of research in economic geography and in regional economics.
The regions differ from each other in terms of growth conditions and combinations of
growth factors. Diversifying the development of individual units is a natural problem of
every state. It has an objective character and results from the differences in the geographical
space itself and the level of competitiveness [4].
Competitiveness is a long and complex process. Its shape and strength consists of
the region's environment, enterprises and investors, competing regions and the economic
profile and development perspectives. Increasing competitiveness is possible thanks to
the use of decision-making competences and financial possibilities.
The aim of the study is to indicate the possibility of using a synthetic measure to
recognize the intra-regional gravitational financial potential relative to the competitiveness
of the counties of eastern Poland.
The gravitational model and the multidimensional analysis method were used for
the analysis. Using them makes it possible to replace the description of the examined objects
with the help of many features using aggregate size. The indicated method allows for
arranging objects, sorting them into groups, as well as indicating the scale of internal
differentiation [1–3]. The assessment was made on the basis of selected diagnostic
variables of 101 poviats of the Eastern Poland macroregion. Data for the study concern
the years 2009, 2013, 2016 and come from the Local Data Bank. The set of variables
included a description of the financial situation, economic potential, demographic
potential, and infrastructure.
Eastern Poland is a macroregion covering five voivodeships: Lubelskie, Podkarpackie,
Podlasie, Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie. It constitutes the area with the lowest
level of economic development in Poland. The character of the problems adversely
3
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affecting the socio-economic situation and the development prospects of this area are to
a large extent structural and historical.
The synthetic measure of the financial potential according to the average value of
the years 2007–2016 was in the range of 0.24 (gołdapski poviat – Warmińsko-Mazurskie
Voivodeship, kazimierski – Świętokrzyskie, hrubieszowski – Lubelskie) to 0.49 (białostozki – Podlaskie). Poviats with a higher degree of synthetic financial situation are at
the same time better in terms of the measure of development.
The model of potential gravity indicates that there is a relationship between
the occurrence of cents of regional development and the spatial distribution of the potential
of the environment. A strong center is in functional interaction with its surroundings.
Peripheral areas in relation to the central center are characterized by poor competitive
potential [5]. The gravitational effect connecting two units is directly proportional to
the product of their competitive potential and inversely proportional to the square of
the geographical distance separating these regions. It allows to make an assessment between
the gravitational potential and the spatial diversity of the level of competitiveness [6;7].
The obtained results of the gravitational effect are enhanced by the results obtained
using a synthetic measure. The analysis allowed dividing the poviats into 4 groups in 2009,
the first group for the measure of development, with the highest gravity potential
(4 Lubelskie units, 6 Podkarpackie, 2 Świętokrzyskie voivodships). The weakest group
consists of 10 units of the Lubelskie Voivodeship, 4 Świętokrzyskie and 18 WarmińskoMazurskie Voivodships. In 2016, the best group was composed of 8 Lubelskie, 10 Podkarpackie and 4 Świętokrzyskie units; the weakest 1 in Lubelskie, 6 in Podlaskie, 2 in
Świętokrzyskie and 13 in Warmińsko-Mazurskie.
The activities of poviats have the character of a multi-criteria category. They are
affected by disability benefits, finances, economic and infrastructure potential, and natural
resources. They form the basis for the operation of local government units and the condition
for carrying out the tasks imposed on them. The directions of the poviat's activity as a local
multidimensional system of interdependent and related economic, social, infrastructural and
natural factors testify to the multidimensional character of the development process.
The management of financial resources is of special importance in the functioning of
poviats. They affect the economic situation of the local government, the conditions for
the implementation of tasks. The income situation and financial independence of the poviats
was related to the economic situation of the region.
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Karach D. D., Kurinna I. G.
Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine)
NECESSARY STRATEGIES FOR INCREASING
ENTERPRISES PROFITS
In an economy that is constantly confronted with huge failures and numerous
changes, cost containment is becoming a widespread topic among business owners.
Today, cost containment strategies are based on specific resources that have
the ability to fully enhance operational capabilities so that businesses can keep pace
with the extremely rapid development of the market.
Under the influence of technology, changing consumer expectations and
implementing strategies to contain costs in business, business models and ways of
competing companies change.
One of the cost containment strategies really redefines the current business
strategy and costs associated with this strategy. In the past, the ability of business to
deliver the form of strategic change and the implementation of the operational
capabilities needed to achieve these changes has always been extremely difficult.
Now enterprises have practical tools and convincing drivers to ensure optimal cost
savings. In order to create changes and include costs in the business:
- regulation – the regulations include capital requirements, compliance costs,
and business behavior testing, which is often intrusive;
- market conditions: declining prices, cost pressures, and poor investments
create complications, which leads to lower profitability;
- customer expectations – today customers are extremely demanding. They
have high expectations about value and service. In addition, taking into account
the digital revolution, they relate to instant satisfaction.
To avoid costs, you need to make sure that the business is working on rethinking
the strategy. The new strategy should be aimed at differentiating positive costs from
negative costs. The goal should be getting closer to customers, keeping their
expectations, but doing so is not aggressive, it allows the company to cut costs and
increase profitability.
No matter what kind of business is a part, there is a likelihood of many
unnecessary expenses. The next cost-containment strategy is to ensure that these
5
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unnecessary costs are identified. The best way to succeed in this direction is to
consider long-term business goals. This will help to avoid waste.
Another cost-effective strategy is to determine the factors associated with high
business costs. These may be over payers, theft of workers and customers, and reduced
volumes of goods. To do this you need to install a surveillance system or use employee
checks. If cost reduction is a problem, you need to consider reshuffling stock
procedures, inventory and identifying profitable ways to deal with damaged objects.
Consequently, «the survival and overall success of the company will depend
heavily on internal transformation. This transformation should focus on the competitiveness and core costs associated with the business base. We need to think
extremely strategically and radically. Align business expenses with business strategy.
It is necessary to identify the factors and components of the business that add
value and make adjustments to eliminate the rest» [2].
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Арбеков М. О., к. ф.-м. н. Іванов Р. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ
На сучасному етапі розвитку зміна пріоритетів у системі культурних
цінностей українців зумовлює трансформацію концепції використання їх вільного
часу. В умовах вивільнення частини доходів із бюджету на релаксацію, особливої
актуальності набуває ринок розваг. Послуги цієї індустрії дуже різноманітні та
характеризуються комплексністю, тому що здатні задовольнити різні потреби
людини і мають величезний емоційний вплив на людину, сприяють її особистісному розвитку[1].
На загальну соціально-економічну результативність суб’єктів індустрії
розваг, зокрема торгівельно-розважальних центрів, безпосередньо впливає
степінь оптимальності їх розташування, обґрунтування якої на території міста
(регіону) передбачає врахування таких факторів, як споживча привабливість,
концентрація робочих місць, густина населення, транспортна доступність, тип
просторової структури міста, особливостей оподаткування, енергопостачання
та землекористування (ціна або орендна плата землі) та ін. [2]. Так задачу
розміщення розважальних центрів на території міста було розглянуто
в роботі [3].
Крім того, особливості діяльності конкретних суб’єктів часто спонукають
до розв’язування специфічних управлінських задач.
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Об’єктом дослідження стало ТОВ «МІРАЛДІ ВС», яке є провідною Українською компанією у сфері надання послуг пов’язаних з технічним забезпеченням
культурно-масових заходів.
За час свого функціонування підприємство досягло певного рівня виробництва, рентабельності, прибутковості та, відповідно, якості послуг. Проте,
більш глибокого дослідження потребує вивчення шляхів підвищення прибутку
підприємства, його планування та прогнозування на тривалі періоди часу, що
неможливо без забезпечення стійкого рівня якості продуктів та послуг, що
надаються підприємством.
Для вирішення цієї задачі кампанії необхідно було визначити параметри,
що найбільше впливають на результативність діяльності ТОВ «МІРАЛДІ ВС»,
серед запропонованих керівництвом:кваліфікація персоналу;стан виробничого
обладнання;дотримання виробничої технології;цінова стратегія; маркетингова
політика.
Для визначення рівня значущості кожного з вказаних параметрів було
створено експертну групу, що складається з восьми осіб. До складу експертної
групи увійшли представники майже усіх підрозділів (директор; головний
бухгалтер; технічний директор; начальники та співробітники технічних відділів).
На основі рангових оцінок досліджуваних параметрів членами експертної
групи було встановлено, що найбільший вплив на якість послуг, які надає
підприємство має стан виробничого обладнання, а величина дисперсійного
коефіцієнту конкордації характеризувала рівень згоди експертів як високий.
Відомо, що однією з найбільш ефективних форм організації процесу
підтримки виробничого обладнання у стані, що сприяє забезпеченню високої
якості продукції (послуг) є система планово-попереджувального ремонту (ППР) [4],
яке виконує такі функції: міжремонтне обслуговування,періодичні огляди.
У цьому випадку періодичність їх проведення можна визначити на підставі
критерію очікуваних значень, порівнюючи витрати на ППР з можливими втратами
від виникнення аварійної ситуації.
Використання адміністрацією ТОВ «МІРАЛДІ ВС» отриманих аналітичних
результатів в поточній діяльності дозволило збільшити прибутковість на 10% та
мінімізувати ризики невиконання зобов’язань перед замовниками.
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Арбеков М. О., д. е. н. Шерстенников Ю. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Одним з найбільш важливих факторів розвитку малого бізнесу є фінансова
зацікавленість акціонерів у розвитку свого підприємства. Для оцінки економічної
привабливості малого підприємства необхідно використовувати методики,
засновані на економіко-математичному моделюванні динаміки розвитку
малого підприємства.
Особливості функціонування малих підприємств обумовлюють значні
кредитно-інвестиційні ризики в сфері малого бізнесу. Для того щоб подолати ці
ризики й вижити в складних умовах невизначеності, малим підприємствам
необхідні інвестиції. З іншого боку, наявність ризиків у малому бізнесі знижує
інвестиційну привабливість малих підприємств. Ця обставина вимагає створення
схем і механізмів, що забезпечують стабільність роботи малого підприємства
в умовах швидко мінливої кон'юнктури ринку[1; 2].
Метою даної роботи було виконати чисельне дослідження динаміки фонду
нагромадження малого підприємства залежно від частки x чистого прибутку, яка
реінвестується на розвиток підприємства. Поставлене завдання – знайти
значення x , для різних обріїв планування, при яких фонд нагромадження
досягає максимального значення. Виконати розрахунки для різних значень
фондовіддачі.
На рис. 1–2 показані результати розрахунків фонду нагромадження F T як
функції x для різних обріїв планування T від 12 (один рік) до 72 (6 років).
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f = 0,1 при різних Т:
T = 12 – пунктирна лінія; T = 24 - крапкова; T = 36 – суцільна.
Рис. 2. Фонд нагромадження як функція x для f = 0,1 при різних Т:

Рис. 1. Фонд нагромадження як функція

x

для

x
Рис. 2. Динаміка фонду
нагромадження:
Т=48 – пунктирна лінія;
Т=60 – крапкова; Т=72 – суцільна

Рис. 1. Динаміка фонду
нагромадження:
Т=18 – пунктирна лінія;
Т=24 – крапкова; Т=36 – суцільна

За результатами розрахунків можуть бути зроблені наступні висновки.
Якщо акціонерів цікавить одержання прибутку в короткостроковій перспективі
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(12–24 місяця), то максимальний фінансовий результат, тобто фонд нагромадження, який може бути використаний для виплат дивідендів, буде отриманий
при x = 0 . Це означає, що в цьому випадку на розвиток підприємства прибуток
витрачати не слід. Усі кошти повинні бути спрямовані до фонду нагромадження.
Причому цей результат слушний для обох розглянутих значень фондовіддачі.
Якщо ж акціонерів цікавить одержання доходів у середньостроковій
перспективі (3–5 років) і, тим більше, у довгостроковій (більш 5 років), то
з малюнків 2–4 бачимо, що для кожного обрію планування Т є своє значення x ,
при якому досягається максимальний фінансовий результат.
За результатами роботи можуть бути зроблені наступні висновки.
1. Запропонована економіко-математична модель, яка може бути теоретичною
основою методики планування інвестиційної діяльності акціонерів.
2. Розрахунки показали, що для одержання максимального економічного
ефекту, зі збільшенням обрію планування повинна збільшуватися частка
прибутку, що направляється на розвиток основних виробничих фондів малого
підприємства.
Список використаних джерел:
1.
2.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
З УРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЇ
При плануванні розвитку малого підприємства, виникає необхідність
ураховувати витрати на амортизацію основних виробничих фондів. Облік
амортизації легко виконати в стаціонарних умовах, тобто коли обсяг
виробництва фіксований і практично не міняється від місяця до місяця
в розглянутому періоді часу. У тому випадку, коли має місце істотний ріст обсягів
виробництва для правильного прогнозування розвитку підприємства й, зокрема,
обліку амортизації необхідно використовувати динамічну модель малого
підприємства.
Основні принципи застосування економіко-математичного аналізу до
діяльності малих підприємств закладені в роботах [1; 2]. Запропоновані методи
дозволяють досліджувати динаміку розвитку підприємства за допомогою диференціальних рівнянь, що містять набір найбільш істотних змінних, які відображають
вплив як зовнішніх факторів (наприклад, динаміки інвестицій), так і внутрішніх
характеристик підприємства (собівартість, фондовіддача і т.д.). При цьому
підприємство описується з використанням інтегрованих показників: ухвалюються
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гіпотези про монопродуктовості підприємства, незмінності й одиничності
застосовуваної технології і т.д. Облік амортизації виконаний в [2].
У зазначених роботах ретельно досліджується аналітична структура
отриманих розв'язків. У справжній роботі автор ставить завдання виконати
кількісний аналіз стосовно до реальних параметрів малого підприємства й застосувати методи економіко-математичного моделювання до чисельного дослідження динаміки малого підприємства. У справжній роботі використовується
модель із роботи [1].
Метою даної роботи є чисельне дослідження динаміки резервного фонду
(фонду нагромадження) малого підприємства залежно від величини витрат на
амортизацію. Ставилося завдання – розрахувати динаміку резервного фонду,
для різних обріїв планування. Розрахунки виконувалися для різних значень
фондовіддачі.
На рис. 1–2 показані результати розрахунків фонду нагромадження по
формулі (12) для різних обріїв планування T від 12 (один рік) до 72 (6 років).
Фонд нагромадження обчислювався як функція параметра q . Параметр
q змінювався в межах 0 £ q £ 0.2 .
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Рис. 1. Фонд нагромадження як функція

FT

q Рис. 2. Фонд нагромадження як функція q
для f = 0,1 при різних Т:

для f = 0,1 при різних Т:
Т = 12 – пунктирна лінія; Т = 24 – крапкова;
Т = 36 – суцільна

Т = 48 – пунктирна лінія; Т = 60 – крапкова;
Т = 72 – суцільна

Ціль розрахунків з'ясувати наскільки важливу роль відіграє якість устаткування, що здобувається, і яку стратегію слід вибрати підприємству при
придбанні встаткування. За результатами розрахунків можуть бути зроблені
наступні висновки. Якщо акціонерів цікавить одержання прибутку в короткостроковій перспективі (12 місяців), то вплив амортизації можна не враховувати.
Якщо ж акціонерів цікавить одержання доходів у середньостроковій
перспективі (3–5 років) і, тим більше, у довгостроковій (більш 5 років), то
з малюнків 1–4 бачимо, що залежно від обрію планування Т резервний фонд
при збільшенні q суттєво зменшується. Так для T = 72 (місяця) резервний фонд
зменшується в 2,51 раз при збільшенні q від 0 до 0,02.
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Висновки:
1. Запропонована економіко-математична модель, яка дозволяє розраховувати
динаміку розвитку малого підприємства з урахуванням витрат на амортизацію.
2. Розрахунки показали, що для одержання максимального економічного
ефекту, зі збільшенням обрію планування повинні підвищуватися вимоги до
якості встаткування з метою зниження видатків на амортизацію.
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ВПЛИВ ТЕМПІВ ЗМІНИ ФОНДОВІДДАЧІ НА ЕКОНОМІЧНУ
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Метою даної роботи було чисельне дослідження темпів зміни фондовіддачі
підприємства за умови отримання разового кредиту (на придбання і впровадження
нової технології), який виплачується протягом 24 місяців. Було поставлено
завдання визначити вплив термінів виходу нового обладнання на проектну
фондовіддачу та на економічну ефективність підприємства.
Вважаємо, що мале підприємство розвивається за рахунок внутрішніх
джерел (прибутку) (див. [2]). Основні виробничі фонди – єдиний фактор, що
визначає випуск продукції. Виробнича діяльність описується однофакторною
виробничою функцією, а темпи розвитку підприємства визначаються динамікою
розвитку основних виробничих фондів.
Застосовувана модель матиме дві істотні відмінності від моделі [2]: 1) ми
будемо враховувати ризик, пов'язаний з реалізацією виробленої продукції; 2)
фондовіддача, яка використовується в нашій моделі, не буде постійною в часі
(на відміну від моделі [2]), а буде наростати від нуля до деякого максимального
значення за характерний час Т. Друга відмінність є особливо важливою для
інноваційних процесів. Т це час, необхідний для впровадження нової технології
і навчання персоналу підприємства. У роботі [2] час Т фактично дорівнював
нулю. У даній роботі ставиться завдання дослідити економічну ефективність
проекту саме в залежності від Т (час вимірюємо у місцях).
Отримана наступна система рівнянь:
M (t ) = a 0 f (t ) × A(t ) ,
(1)
(1 - c - p ) f
.
a0 =
1 + t × (1 - x )
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dA
= a × A(t ) - x × D (t ) .
(2)
dt
де f (t ) – показник фондовіддачі (за один місяць t );
A(t ) – вартість основних виробничих фондів;
c – питома собівартість випуску продукції у вартісному вираженні;
p – ризик підприємства, тобто математичне очікування частки нереалізованої
продукції;
M (t ) – чистий прибуток малого підприємства за вирахуванням податкових
відрахувань;
t – ставка оподаткування на прибуток;
x – частка чистого прибутку, що відраховується на реінвестування (0 £ x £ 1) ;
D(t ) – частина боргу, що виплачується в момент часу t .
У рівнянні (1) фондовіддача є функцією часу:
æ
æ t öö
f (t ) = f m × ç1 - expç - ÷ ÷ .
(3)
è T øø
è

Рис. 1. Криві

f (t ) : суцільна лінія – T = 0,2 ; точкова – T = 1 ; пунктирна – T = 2 .

f m – планове значення фондовіддачі. Це значення досягається за характерний час Т.
Оскільки всі розрахунки проводилися для трьох значень параметра Т ( T = 0.2; 1; 2 ),
то для ілюстрації залежності (3), функція f (t ) (для f m = 1 ) показана на рис. 1 при

де

вказанних значеннях Т

Висновки. Проведені розрахунки показали істотну залежність економічної
ефективності від часу впровадження інноваційних технологій. При зменшенні
термінів впровадження від 4 тижнів до 1 тижня зростання економічної ефективності становить 11–16%.
Список використаних джерел:
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2015. – № 3. – С. 36–41.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Метою досліджень у даній роботі було: 1) побудова економіко-математичну
модель малого (середнього) підприємства випускаючого два види продукції;
2) дослідження диверсифікації основних засобів підприємства залежно від
частки прибутки виділюваної на реінвестування.
Розглядалася наступна модель малого підприємства. Підприємство розбудовується за рахунок внутрішніх джерел (прибутки). Основні виробничі засоби –
єдиний фактор, що визначає випуск продукції. Мале підприємство функціонує при
незмінній технології, що означає сталість його фондовіддачі. З урахуванням
зроблених передумов виробнича діяльність описується однофакторною виробничою функцією, а темпи розвитку підприємства визначаються динамікою розвитку основних виробничих засобів. Застосовувана нами модель відрізнятися від
моделі [1] тим, що ми розглядаємо підприємство, що провадить два види продукції.
Основні виробничі засоби A малого (середнього) підприємства, що випускає
два види продукції, можна розділити на три частини:
A = A0 + A1 + A2 ,
(1)
де A0 – основні засоби, які використовуються для виготовлення обох видів
продукції (на початкових стадіях проведення); A1 , A2 – основні засоби які
використовуються винятково для проведення продукції першого й другого виду,
відповідно.
У розглянутому випадку, залежність між основними змінними малого
підприємства представляється наступною системою рівнянь:
2

P (t ) = å Pi (t ) ,

(2)

Pi (t ) = f i × Ai (t ) ,

(3)

i=0

2

M tot (t ) = å (1 - ci ) Pi (t ) ,

(4)

i =0

M (t ) = M tot (t ) - N (t ) ,
(5)
N (t ) = t × (1 - x 0 - x1 - x 2 ) M (t ) ,
(6)
dAi
= x i × M (t ) ,
( i = 0,1,2 ).
(7)
dt
де P (t ) – випуск продукції в момент t у вартісному вираженні; fi –
показник фондовіддачі для i -го виду засобів (за один місяць); A(t ) – вартість
13
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основних виробничих засобів; ci – питома собівартість випуску продукції
(обумовлена i -им виробничим фондом) у вартісному вираженні; M tot (t ) –
загальний прибуток малого підприємства; M (t ) – чистий прибуток малого
підприємства за винятком податкових відрахувань; N (t ) – сума податкових
відрахувань; t – ставка оподатковування на прибуток; x i – частка чистого
прибутку, що відраховується на реінвестування для i -го виробничого
фонду (0 £ x £ 1) .
Для продукції уздовж технологічного ланцюжка має місце співвідношення
(аргумент t у функціях указувати не будемо):
~
p0 A0 = ~
p1 A1 + ~
p2 A2 ,
(8)
де ~
pi – продуктивність i -го виробничого фонду. Співвідношення (8)
запишемо у вигляді:
A0 = p1 A1 + p 2 A2 ,
(9)
~
~
де pi = pi / p0 . Із системи (2) – (7), з обліком (9), знаходимо:
(1 - c0 ) pi f 0 + (1 - ci ) f i
M = a1 A1 + a2 A2 , де ai =
(10)
1 + t × (1 - x 0 - x1 - x 2 )
Для розрахунків по формулах (9), (10) обрані наступні значення
параметрів, характерні для малих підприємств (див. [2]): c1 = 0,8 ; c2 = 0,9 ;
p1 = 0,5 ; p2 = 0,5 ; f 0 = 0,08 (нагадаємо, що показник фондовіддачі ми беремо
розраховуючи на один місяць); f1 = 1,2 f 0 ; f 2 = 1,3 f 0 . На малюнку представлені
результати розрахунків динаміки вартості основних виробничих засобів для
першого виду продукції A1 (t ) при p1 = 0,5 , p2 = 0,5 . Для параметра x1 були
обрані значення характерні для малих підприємств. Для параметра x 2 вибиралися відповідні максимальні значення.

Р

x1 = 0,15 ; x 2 = 0,517 ;
крапкова – x1 = 0,5 ; x 2 = 0,167 ; штрихпунктирна – x1 = 0,6 ; x 2 = 0,067
Рис. 1. Динаміка фонду A1 (t ) : суцільна лінія –

На Рис. 1. Показана динаміка фонду виробництва першого виду продукції
A1 (t ) при різних значеннях параметру реінвестування.
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Висновки. Побудована економіко-математична модель малого (середнього)
підприємства випускаючого два види продукції. На основі побудованої моделі
виконане чисельне дослідження динаміки розвитку основних виробничих засобів
підприємства залежно від частки прибутки виділюваної на реінвестування.
Список використаних джерел:
1.
2.

Егорова Н. Е., Хачатрян С. Р. Застосування диференціальних рівнянь для аналізу динаміки
розвитку малих підприємств, що використовують кредитно-інвестиційний ресурс // Економіка
й математичні методи. – 2006. – № 1. – С. 50–67.
Малі підприємства Дніпропетровської області в 2005 році: Статистичний збірник. – Дніпропетровськ: Головні управління статистики в Дніпропетровській області, 2006. – 165 с.

Бондарева А. А., д. е. н. Шерстенников Ю .В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ
ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
У роботі було поставлено завдання визначення найбільш оптимальної
стратегії погашення кредитної заборгованості протягом 24 місяців. Для даного
завдання застосовувалась наступна модель малого підприємства [1; 2]:
~
A0 = A0 + K 0
(1)
P(t ) = f × A(t ) ,
(2)
M tot (t ) = (1 - c) × P(t ) - pP (t ) ,
(3)
M (t ) = M tot (t ) - N (t ) ,
(4)
(5)
N (t ) = t × k1 (1 - x ) M (t ) ,
dA
= x × ( M (t ) - D (t )) ,
(6)
dt
де f – показник фондовіддачі (за один місяць);
A(t ) – вартість основних виробничих засобів;
~
A0 – вартість основних виробничих засобів у момент t = 0 ;
с – питома собівартість випуску продукції у вартісному вираженні;
p – ризик підприємства, тобто математичне сподівання частки нереалізованої
продукції;
M tot (t ) – загальний прибуток малого підприємства;
M (t ) – чистий прибуток малого підприємства за винятком податкових
відрахувань;
N (t ) – сума податкових відрахувань;
t – ставка оподатковування на прибуток;
x – частка чистого прибутку, що відраховується на реінвестування
(0 £ x £ 1) ;
15
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k1 – коефіцієнт, що відображає частку реінвестованих коштів прибутку, що не
мають пільг по оподатковуванню (не всі реінвестовані кошти звільняються від
податків), що оцінюється статистичним шляхом 0 £ k1 £ 1 ;
D(t ) – частина боргу, що виплачується в момент часу t .
2
1.6
A5 ( t)

5
4
3

A4 ( t) 1.4
A3 ( t)

2
1

A2 ( t) 1.2
A1 ( t)

A7 ( t) 1.8

5

A5i( t)

1.6

A4i( t)

4
3

A3i( t) 1.4

2

A6 ( t)

1

1.2

1
0

10

1

20

0

10

t

20
t

Рис. 1. Динаміка виробничих засобів:
1 – DA1 (t ) ; 2 – DA2 (t ) ; 3 – DA3 (t ) ; 4 –

Рис. 2. Динаміка виробничих засобів за
умови неспадання:

~

~

1 – DA6 (t ) ; 2 – DA3 (t ) ; 3 – DA4 (t ) ;

DA4 (t ) ; 5 – DA5 (t )

~

4 – DA5 (t ) ; 5 – DA7 (t )

Визначимо величину «економічна ефективність проекту» (Е), як суму
вартості виробничих засобів наприкінці другого року DA(24) й результуючого
сальдо S : E = DA(24) + S . Саме величину Е обираємо як критерій оптимальності
проекту. Розглянемо наступні стратегії виплати зовнішнього боргу K 0 за 24 місяця.
1) Весь одержуваний за місяць t прибуток іде на погашення частини боргу.
2) Борг виплачується рівними частинами протягом 24 місяців.
3) Сума виплачуваного боргу лінійно росте з часом:
D(t ) = b1 × t .
E = 1,3693 + 0,0295 = 1,3988 .
4) Сума виплачуваного боргу квадратично росте з часом:
D (t ) = b2 × t 2 .
E = 1,4344 . S = 0,0669 - 0,05 - 0,0525 = -0,0356 .
5) Сума виплачуваного боргу кубічно росте з часом:
D (t ) = b3 × t 3 .
E = 1,3087 .
Економічна ефективність менша ніж в випадку стратегій III і IV.
6) Сума виплачуваного боргу становить фіксовану частину прибутку:
D (t ) = d × DM (t ).
E = 1,222 .
7) Виплата боргу за схемою «кредитні канікули».
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Розрахунки показали, що найбільш ефективною є схема «кредитних
канікул». Динаміка основних засобів показана на рис. 1 і 2.
Висновки:
1. Виконано чисельне дослідження динаміки розвитку малого підприємства за
умови одержання разового кредиту виплачуваного протягом 24 місяців.
2. Запропоновано емпіричну схему обліку ризиків, що пов'язані з кон'юнктурою ринку.
3. Як критерій оптимальності в роботі запропонований критерій «економічної
ефективності» (Е), що дорівнює сумі виробничих засобів (у вартісному вимірі)
і результуючого сальдо малого підприємства.
4. Проведено аналітичний і чисельний аналіз різних стратегій погашення
кредитної заборгованості малим підприємством.
5. Порівняння отриманих результатів показало, що найбільш ефективною
стратегією погашення кредитної заборгованості є схема «кредитних канікул».
Список використаних джерел:
1.
2.

Мазур О. Інноваційне підприємство в структурі малого бізнесу в Україні // Економіка України. –
2015. – № 3. – С. 36–41.
Егорова Н. Е., Хачатрян С. Р. Динамические модели развития малых предприятий, использующих
кредитно-инвестиционные ресурсы. / Препринт # WР/2001/118. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – 44 с.

Візір Д. М., к. е. н. Волкова В. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ РЕКРУТИНГУ
У сучасних умовах ведення будь-якого бізнесу постає питання автоматизації
всіх бізнес процесів, адже цей напрям впливає на отриманий прибуток. Інноваційні
компанії прагнуть інвестувати отримані кошти в розвиток та ріст бізнесу. Ріст
компанії не можливий без росту персоналу, тому постає гостре питання щодо
підбору правильних людей в колектив [1].
Проблема підбору персоналу, його оцінка та автоматизація цих процесів
завжди є центром уваги вчених та менеджерів з підбору персоналу. Дані
питання висвітлено у працях В.Р. Весніна, Р. Беннета, О.О. Гетьман, Х.Т. Грехем,
К.М. Дідур, П.Ф. Друкера, О.П. Єгоршина, С.А. Іванової, А.Я. Кібанова, О.В.
Крушельницької, А.В. Лобзи, А. Мескона, С.К. Мордовіна, Ю.Г. Одєгова, Р.М.
Федоряка та іншихвчених і практиків [1–3].
Автоматизація бізнес процесів в сфері рекрутингу має ряд переваг:
- відсутність великої кількості резюме;
- мобільність;
- доступ до бази даних резюме 24/7;
- зменшення бюрократії;
- доступність інформації;
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- для забезпечення роботи відділу підбору персоналу потрібно менше
працівників.
Рекрутинг – це процес пошуку необхідних спеціалістів для закриття вакантної
посади. Слово походить з англійської «recruiting», що означає пошук.
Функцію рекрутингу в залежності від структурі компанії можуть виконувати:
- директор або власник компанії;
- менеджер з підбору персоналу, HR-менеджер;
- відділ кадрів;
- рекрутинговеагенство.
Останнім часом гостро постає питання щодо збереження інформації про
кожного кандидата на вакансію. Адже в компанію надходять резюме у різних
цифрових форматах, а саме види можливих резюме вказані на рис. 1.

Рис. 1. Види резюме [3, с. 25–27]

Для автоматизації процесу збереження резюме в базі даних, необхідно
розробити базу, яка буде мати наступні характеристики та можливості:
- правильно визначати прізвище ім’я та по-батькові в файлі резюме
незалежно від формату;
- підтримувати exe, doc, xls, txt;
- розподіляти резюме в залежності від вакансії;
- формувати списки майбутніх співбесід;
- можливість ставити статус кожного кандидата.
Усі ці функції може виконувати програмне забезпечення «cleverstaff», яке
до того ж може забезпечити належне зберігання даних та задовольняє усім
вище перерахованим критеріям.
Для швидкого підбору необхідних кадрів менеджери з персоналу зазвичай
використовують резерв. Резерв кандидатів – це така база даних, у якій забрані
контакти та основні відомості про людей, які працюють у компанії, або були на
співбесіді раніше та можуть зайняти вакансію. При цьому для закриття певної
вакансії використовують також зовнішні джерела пошуку. До переваг такого
пошуку можна віднести [4]:
- широкий вибір спеціалістів на ринку праці;
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- співробітники, залучені ззовні, мають неупереджену думку стосовно усіх
етапів виробництва та можуть дати незалежну оцінку можливим прорахункам та
помилкам;
- неупередженість під час вибору кандидатів а вакантні посади, а отже,
запобігання конфліктам через непотизм.
Зовнішні джерела пошуку персоналу мають і певні недоліки[4]:
- значні фінансові витрати;
- залучення співробітників за допомогою зовнішніх ресурсів може спричинити плинність кадрів;
- можливе погіршення морально-психологічного клімату у колективі;
- через проблеми з адаптацією в колективі присутній ризик не проходження
випробувального терміну спеціалістом;
- порівняно довгий період адаптації працівника.
Компанії, які намагаються зайняти лідируючі позиції на ринку, прагнуть
автоматизувати усі бізнес процеси, особливо в сфері рекрутингу та підбору
персоналу, адже «кадри вирішують усе».
Список використаних джерел:
1.
2.
3.
4.

Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади. навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов та ін. – К.: Професіонал, 2006. − 576 с.
Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : монографія /
А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2005. – 230 с.
Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 463 с.
Следь О. М., Нечаєва А. В. Аналіз особливостей застосування сучасних методів підбору
персоналу. URL:: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1724 (дата звернення 15.03.2019).

Візір Д. М., к. ф.-м. н. Огліх В. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
РЕКРУТИНГОВІ АГЕНТСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЖВАВЛЕННЯ
МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА КАПІТАЛУ
В умовах прискорення процесів глобалізації, які торкаються усіх аспектів
людських взаємовідносин, в тому числі, ринку праці та розвитку засобів масової
комунікації, процеси руху робочої сили та спеціалістів потребують більш
детального розгляду та уваги. Водночас, українська економіка переживає певні
кризові явища у даному секторі. Ми маємо зважати на різке падіння реальних
середніх заробітних плат, зокрема через валютні коливання, а також безпрецедентний рівень підвищення відтоку закордон як кваліфікованих кадрів з вищою
освітою так і робітничих спеціальностей. В умовах падіння рівня життя населення
та військових конфліктів на території країни розгляд питань, які стосуються
сучасних тенденцій та змін які відбуваються на вітчизняному ринку праці стає
особливо актуальним, адже вже на сьогодні спеціалісти констатують дефіцит
кваліфікованих кадрів на ринку праці [1].
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Розвиток інтернет-технологій в цілому з одного боку та посилення
спеціалізації в окремих галузях господарювання з іншого, обумовили розвиток
на сучасному ринку праці суб’єктів господарювання, які займаються підбором
кадрів для окремих підприємств. Де-юре, конституцією України гарантовано
право громадянина на працю, а реалізація цього права підкріплена державною
службою зайнятості, яка має свою розгалужену мережу представництв. Де-факто,
такі установи є неефективними в умовах висококонкурентного ринкового
середовища та низької поінформованості населення. Спеціалісти з пошуку
роботи у такому відомстві не зацікавленні на пряму у належному задоволенні
потреб працедавця, а отже не можуть гарантувати якісне та довгострокове
працевлаштування робітнику.
Прискорення кадрових процесів на підприємствах та нестача робітників
змушує підприємства звертатись до підрядників для пошуку персоналу та закриття
окремих вакансій. До таких послуг звертаються навіть компанії, що мають свій
відділ з підбору персоналу. Фірми, що займаються підбором персоналу на
замовлення роботодавця мають назву «рекрутингові агентства».
Згідно з визначенням, яке дає тлумачний словник, агентство з підбору
персоналу (рекрутингове агентство) – це посередник на ринку праці, організація,
що надає послуги роботодавцям з пошуку і підбору персоналу. Роль будь-якого
посередника на ринку праці полягає в пошуку роботодавця і здобувача, чиї
інтереси збігаються, узгодженні їх вимог один до одного і умов співпраці в рамках
трудових відносин [2].
На сьогодні, такі агентства розвиваються та розширюють спектр пропонованих послуг та сервісів. Такі фірми, наприклад, надають гарантію роботодавцеві
на закриття певної вакансії, а у разі, якщо працівник з тих чи інших причин
протягом «гарантійного терміну» звільнив займану посаду, підприємство-підрядник зобов’язується закрити вакансію безкоштовно. Такий сервіс є напрочуд
привабливим для роботодавця і являє собою продукт конкурентного ринкового
середовища, який мотивує підприємців поліпшувати якість послуг, які надаються.
За даними держкомстату, в Україні на третій квартал 2018 року зафіксовано
1 548,5 тис. безробітних, що складає близько 9% від усього економічно
активного населення. В таких умовах, поява ефективних посередників на ринку
праці є більш ніж виправданою. Про це свідчить також постійно висхідний
попит на послуги таких рекрутингових агентств.
Діяльність таких посередників на внутрішньому ринку є також позитивним
явищем для національної економіки, адже вони стають реальною альтернативою
агентствам, що працюють на закордонних підрядників, бо діяльність останніх
сприяє відтоку робочої сили з країни. Причин цьому є декілька: по-перше,
люди часто звертають увагу на можливість трудової міграції в тому числі через
незадовільні умови праці, низьку заробітну платню та обмеженість пропозиції
на деякі спеціальності в основному на керівні посади. Останнє стало наслідком
падіння ділової активності в Україні у 2014–2016 роках. По-друге, через низьку
адаптивність старшої вікової групи до зміни каналів пошуку працівників. Як було
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зазначено вище, стрімкий розвиток інтернет-технологій вніс певні корективи до
підходів щодо пошуку та підбору персоналу. Зокрема, все більшої популярності
набувають інтернет-ресурси, які слугують майданчиком для пошуку роботи.
А втім, за даними державної служби зайнятості, понад 20% економічно активних
громадян жодного разу не використовували Інтернет для пошуку роботи.
В основному це є представники робітничих спеціальностей та люди старшої
вікової групи [3].
Отже, в умовах кризових явищ у національній економіці та промисловості,
а також посиленого відтоку робочої сили закордон, уряд має вжити оперативних
заходів щодо регулювання ринку праці та посередників на ньому, аби не
допустити погіршення економічної ситуації в Україні, розвитку злочинних схем
з торгівлі людьми та порушення конституційного права громадян на гідну
працю. Аналіз проблем має бути здійснено на засадах моделювання процесів на
ринку праці методами еволюційної та поведінської економіки, теорії ігор.
1.
2.
3.
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АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Страхування є невід’ємним елементом повноцінного функціонування
економічних систем країн з розвиненою ринковою економікою. Страхування як
важлива складова ринку фінансових послуг виконує цілий ряд функцій, завдяки
яким забезпечується та стимулюється розвиток підприємництва, торгівлі та
економіки в цілому. Страхові компанії сприяють зростанню економіки, посилюють
соціальний захист громадян, зменшуючи навантаження на бюджет країни.
Аналіз та визначення факторів, що впливають на показники діяльності
страхової компанії, проводилось в рамках дослідження, що складалось з розробки
наступного комплексу задач:
- визначення конкурентних переваг страхової компанії на основі розрахунку
інтегрованого показника ймовірності придбання страхового поліса;
- визначення факторів, що впливають на показники діяльності страхової
компанії;
- визначення положення страхової компанії в конкурентному середовищі.
Діяльність страхової компанії в конкурентному середовищі може бути описана
за допомогою цілого ряду n показників xi,i=1,…n, що є складовими відповідного
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вектору: X = (x1, x2, …, xn). Х – інтегрований показник діяльності страхової
компанії. У зв’язку з достатньо великою кількістю показників, що використовуються для розрахунку інтегрованого показника, виникла необхідність у застосуванні факторного аналізу, котрий дозволяє зменшити розмірність даних, зберігаючи
одночасно основну частину найбільш важливої інформації. Остаточно отримаємо
вектор F = (f1,f2 …fm), де fі, (і=1,…m, m<n) – фактори, що суттєво впливають на
результати діяльності страхової компанії.
Факторний аналіз проведено із застуванням методу головних компонентів
середовищі IBM SPSS[3, 4]. Вихідними даними для розрахунків послужили
показники звітностей дванадцяти найбільших страхових компаній України:
Мет Лайф, Уніка, PZU Україна, ТАС, АСКА, АХА Страхування, Княжа, Інго,
Кремінь, Альянс, Арсенал страхування, Українська страхова група. Усі дані
є у відкритому доступі та приводяться на веб-ресурсах страхових компаній.
Для кожної страхової компанії було зібрано інформацію, що представлена
показниками у кількості 21, умовно віднесеними до п’яти наступних блоків:
1. Надійність.
2. Якість послуг.
3. Конкурентоспроможність.
4. Характеристика ринку страхових послуг.
5. Соціальна активність.
Розрахунки в рамках задачі визначення факторів, що впливають на показники
діяльності страхової компанії, проводилися в наступній послідовності:
- розрахунок середніх значень змінних та їх дисперсії;
- знаходження матриці стандартизованих значень ознак;
- формування кореляційної матриці парних кореляцій;
- знаходження та розв’язок характеристичного рівняння кореляційної
матриці;
- розрахунок власних значень та власних векторів кореляційної матриці
задачі;
- знаходження та розрахунок лінійних комбінацій головних компонент
задачі;
- розрахунок дисперсії факторів та відносної важливості головних
компонент задачі;
- визначення кількості новостворених факторів;
- аналіз поясненної сукупної дисперсії, яка дає можливість оцінити ту
частину інформації, що зберігається в новостворених факторах;
- знаходження матриці факторних навантажень.
- розрахунок коефіцієнту інформативності та інтерпретація головних
компонент задачі;
- перерахунок та знаходження значень отриманих факторів.
Результати проведеного аналізу показали, що має сенс перейти від
кількості факторів 21 до наступної множини з п’яти новостворених факторів:
популярність, політика, виплати, активність, нестабільність, історія. Отримані
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фактори мають змістовне навантаження та концентровано відображують
діяльності страхової компанії.
Запропонований підхід щодо визначення факторів, які найбільш суттєво
впливають на показники діяльності страхової компанії, може бути використано
при прийнятті управлінських рішень компанією та при аналізі її діяльності
зацікавленими сторонами.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
В КОНКУРЕНТНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Розвинений ринок страхових послуг у будь-якій країні має стратегічне
значення та беззаперечно є одним з факторів розвитку національної економіки.
Страховий ринок в Україні поступово стабілізується та показує стійке високе
зростання: наявні 37 ліцензованих видів страхової діяльності, нараховується
33 компанії, які страхують життя, та 261 компанія, що займається ризиковим
страхуванням. Це обумовлено тим, що за допомогою страхування відбувається
страховий захист підприємств та організацій, відшкодування збитків та особисте
матеріальне забезпечення фізичних осіб, акумулювання та інвестування тимчасово
вільних грошових коштів в економіку.
Таким чином, питання розвитку страхових компаній, визначення їх позиції та становища в висококонкурентному ринковому середовищі є вкрай актуальними.
Визначення положення страхової компанії в конкурентному ринковому середовищі проводилось в рамках дослідження, що складалось з розробки наступного
комплексу задач:
- визначення конкурентних переваг страхової компанії на основі розрахунку інтегрованого показника ймовірності придбання страхового поліса;
- визначення факторів, що впливають на показники діяльності страхової
компанії;
- визначення положення страхової компанії в конкурентному ринковому
середовищі.
Необхідність розв’язання задачі визначення положення страхової компанії
в конкурентному ринковому середовищі в першу чергу пов’язана з викликами
та вимогами цього ринку, а також з пошуками компаніями слабких сторін, котрі
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потрібно усунути, та сильних сторін, конкурентних переваг, які необхідно розвивати.
Алгоритм задачі визначення положення страхової компанії в конкурентному середовищі складається з наступних кроків:
1. Обрання міри відстаней та обчислення матриць відстаней між об’єктами.
2. Вибір методу кластеризації для задачі визначення положення страхової
компанії в конкурентному середовищі.
3. Прийняття рішення щодо кількості кластерів на основі отриманих результатів.
4. Інтерпретація та профілізація кластерів шляхом перевірки центроїдів
кластерів.
5. Оцінка надійності та достовірності проведеної кластеризації страхових
компанії в конкурентному середовищі.
З метою визначення груп найближчих конкурентів проведено кластерний
аналіз із використанням нейронних мереж (самоорганізаційних карт Кохонена)
в середовищі Matlab [1–3]. Основна перевага нейронних мереж – гнучкість,
адаптивність та висока ефективність. Проте існують і певні недоліки. Необхідність
великої кількості інформації про попередню поведінку системи та спеціального
програмного забезпечення. Нейронні мережі нездатні пояснити, яким чином
розв’язується задача. Внутрішнє представлення результатів навчання часто
складно або неможливо аналізувати.
Сформулюємо задачу кластеризації. Задано множину об’єктів I={i1, i2, …, in},
кожен з яких характеризується вектором pj (j=
) атрибутів (параметрів):
pj={pj1, pj2, …, pjn}. Необхідно побудувати множину кластерів S і відображення
множини I на множину S, тобто F: I→S. Тобто задача кластеризації полягає
у побудові множини S={s1, s2, …, sk, …, sz}, де sk={ij, ip | ijϵI, ipϵI, d(ij,ip)<σ}–
кластер (вид, різновидність компанії), який містить в собі «схожі» об’єкти
множини I; σ – величина, яка визначає міру близькості для включення об’єктів
в один кластер; d(ij,ip) – міра близькості між об’єктами (відстань) (j=
).
Якщо d(ij,ip) менше деякого значення σ, то об’єкти вважаються близькими
і об’єднуються в один кластер. В іншому випадку – об’єкти суттєво різняться
і відносяться до різних кластерів.
Вихідними даними для розрахунків послужили показники звітностей
дванадцяти найбільших страхових компаній України, а також результати
розв’язання задачі визначення факторів, що найбільш суттєво впливають на
показники діяльності страхової компанії у кількості шість. Кластерний аналіз
дозволив розбити 12 страхових компаній на 4 кластери, в яких знаходяться
найближчі конкуренти.
Характеристика та аналіз кластерів дозволяє отримати практичні рекомендації
щодо коригування роботи страхової компанії з метою покращення становища
у висококонкурентному ринковому середовищі.
Результати роботи можуть бути застосовані для аналізу параметрів, що
впливають на результати діяльності страхової компанії, розрахунку показників
24

Том 7

конкурентоспроможності, під час вибору стратегії конкурування страхової
компанії.
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ВІДБІР ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ
КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ PR-КАМПАНІЙ
Світовий досвід використання public relations свідчить про те, що вони
з успіхом застосовуються у різних областях, пов’язаних з просуванням на ринках
нових товарів та послуг, запобіганням або вирішенням кризових ситуацій, організаціями спеціальних подій, пошуком спонсорів тощо. Засновник сучасних public
relations Едвард Бернейс назвав їх «мистецтвом у науці». І дійсно, вони у більшості
своєї характеризуються високим рівнем креативного мислення проектувальників
та неординарними підходами виконавців.
Процеси вдалого створення та реалізації PR-кампаній набувають все
більшого поширення в Україні, тому дослідження підходів щодо їх планування
та реалізації є достатньо актуальними. При цьому успішність та ефективність цих
кампаній в значній мірі залежить від влучно підібраного комплексу PR-заходів, що
має вирішальне значення для успішної реалізації PR-програм.
Питання еволюції РR та його засобів, обґрунтування теоретичних принципів
їх застосування, основних напрямків розвитку та удосконалення комунікацій
розглянуті у працях таких вітчизняних та закордонних фахівців: І. Альошина
Д. Белл, І. Биков, Дж. Гелбрейт, У. Дайзард, Ю. Зубарєва, В. Іноземцев,
Б. Кристальний, І. Мелюхін, Ю. Мурашко, В. Симоненко, Г. Смолян, М. Тихонов,
А. Урсул, Ф. Шарков. Не дивлячись на велику кількість літератури з PR, інтерес до
цієї теми потребує більш докладних досліджень. Важливою є проблема дослідження критеріїв відбору засобів комунікації для різних PR-заходів і програм. Це визначає необхідність проведення більш змістовних досліджень в даному напрямку.
Мета дослідження – визначення критеріїв відбору засобів комунікації для
різних PR-заходів і програм задля підвищення ефективності комунікаційної
політики підприємств.
Наведена мета досягається за допомогою розв’язання низки завдань:
- з’ясування понять PR-заходів і програм як складових PR-кампанії;
- аналіз існуючих засобів комунікації для різних PR-заходів і програм;
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- дослідження критеріїв відбору засобів комунікації для різних PR-заходів
і програм.
З метою опанування змісту та сутності PR-заходів та програм проаналізовано
існуючі різновиди PR-кампаній та головні відмінності PR-кампанії від інших
засобів просування. Під час проведення аналізу існуючих засобів комунікації та
їх особливостей використано методи системно-структурного, ситуаційного та
компаративного аналізу. Аналіз та систематизація наукових доробок закордонних
та вітчизняних вчених дозволив виявити основні вектори впливу PR-заходів та
їх головне призначення. Останнє полягає у наступному:
- здійснення управління процесом вирішення проблемних ситуацій, розвиток та удосконалення відповідних комунікацій;
- встановлення та підтримка довготривалих ефективних взаємозв’язків
«організація ‒ громадськість»;
- передбачення тенденції розвитку;
- проведення постійного моніторингу суспільної думки та визначення
можливих варіантів своєчасного реагування на її зміни.
З’ясовано, що вибір засобів комунікації залежить від того, які PR-кампанії
планується проводити, а саме: за масштабом впровадження; за термінами проведення; за сферами реалізації (політична, економічна, соціальна, культурна), за критерієм цілеспрямованості (зовнішні або внутрішні); за критерієм функціонального типу цільової аудиторії (націлені на клієнтів, партнерів, конкурентів,
спонсорів) [1; 2].
Проведений компаративний аналіз засобів комунікації для різних PR-заходів
та програм в контексті їх дієвості та забезпечення стійкого поступу підвищення
ефективності комунікаційної політики підприємств дозволив зробити висновок
щодо загальних правил їх використання. В роботі зроблено акцент на критеріях
відбору засобів комунікації. Результатом проведеного аналізу стало формування
наступних загальних критеріїв відбору засобів комунікації для різних PR-заходів
і програм:
- спроможність певного засобу комунікації сприяти досягненню основної
мети здійснення РR-кампанії та її цілей;
- здатність до виконання функцій, закладених при плануванні та розробці
певної PR-програми;
- можливість певних заходів ефективно сприяти поліпшенню іміджу
підприємства;
- здатність продукувати нові точки зору та сприяти усвідомленню інших
перспектив розвитку підприємства;
- потенційні можливості доведення до аудиторії нової інформації;
- спроможність впливати на масову поведінку аудиторії;
- своєчасність, або швидкість охоплення аудиторії;
- величина цільової аудиторії;
- ступінь охоплення цільових аудиторій комунікацією;
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- рейтинг

відповідної комунікації;
- вартість використання засобу комунікації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Побудова моделі фінансової стійкості підприємств є важливою задачею
сьогодення. В результаті використання такої моделі можливе отримання відповідей
на ряд теоретичних та практичних питань, таких як взаємозалежність фінансових
показників при збереженні певного рівня фінансової стійкості, надання рекомендацій кожному окремому підприємству щодо подальшого управління
фінансовою стійкістю, та ін. Було проведено дослідження [1], в результаті
якого вдалося побудувати штучну нейронну мережу, котра класифікує підприємства на фінансово-стійких та потенційних банкрутів. В результаті роботи [2]
отримано рівняння межі фінансової стійкості (1).

де

– вхідний сигнал, який передається нейроном

вхідного шару,

–

вага синаптичного зв'язку між нейронами та ,
та
– параметри зсуву
суматорів,
– вага синаптичного зв'язку між нейронами та , (
).
Нашим завданням на даному етапі є дослідження гіперповерхні фінансової
стійкості. Для отримання найбільш повного уявлення про зазначену гіперповерхню
пропонується дослідити її наступним чином. При пошуку кожної точки один
з показників
можемо залишати вільним і, використовуючи чисельний метод,
шукати його значення. Для цього інші показники повинні жорстко задаватися
при пошуку кожної з точок. Таким чином, для окремої точки можемо знайти
значення одного з показників при заданих значеннях всіх інших показників при
умові виконання рівності (1). Для пошуку кожної наступної точки можемо
поступово змінювати значення одного з фіксованих показників у встановлених
межах та з встановленим кроком. Після завершення перебору всіх значень одного
з фіксованих показників можемо переходити до перебору значень іншого.
В результаті отримаємо множину точок, що лежать на гіперповерхні фінансової
стійкості, та розташовані доволі близько одна до одної.
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Для прикладу розглянемо залежність значень показника К1 ( ) – мобільності
активів від значень показника К2 ( ) – оборотності власного капіталу. Значення
будемо змінювати в діапазоні від -0,8 до 14 з кроком 0,4. Значення всіх інших
показників (від
до
) послідовно будемо встановлювати рівними 0; 0,5; 1.
Таким чином, при кожному рівні фіксованих показників отримаємо точки.

Рис. 1. Точки, що належать лінії рівня за Рис. 2. Точки, що належать лінії рівня за
умов
умов

Отже, на графіках 1–3 бачимо
точки, розташування яких дає досить
точне уявлення про вигляд ліній рівня
гіперповерхні фінансової стійкості на
координатній площині
,
. Слід
зазначити,
що
знайдені
точки
відображають
лише
положення
гіперповерхні (межі), що відділяє
напівгіперпростір
стабільних
Рис. 3. Точки, що належать лінії
підприємств від напівгіперпростору
рівня за умов
потенційних банкрутів. Тобто,
не можна стверджувати, що кожна з отриманих точок може відображати
положення підприємства.
На графіках 1–3 бачимо як поступово змінюється залежність значень
показника мобільності активів від значень показника оборотності власного
капіталу по мірі зміни значень всіх інших показників. По мірі збільшення
фіксованого значення інших показників спостерігаємо відносну зміну поведінки
кривої на проміжку
Таким чином, ми бачимо, що теоретичне підприємство, яке воліє знаходитись
на межі фінансової стійкості, має нелінійно збільшувати показник мобільності
активів при зростанні показника оборотності власного капіталу, але лише до
певного значення другого (близько 9-ти). Подальше збільшення показника
оборотності власного капіталу має супроводжуватись зменшенням показника
мобільності активів. Причому, такий характер взаємозалежності цих двох
показників є однаковим для різних рівнів значень інших показників, але по мірі
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зростання інших показників значення показника мобільності активів стає меншим
для будь-якого відповідного значення показника оборотності власного капіталу.
Слід зазначити, що в розглянутому випадку всі інші показники дорівнюють
одній й тій самій величині, що є скоріш теоретичним прикладом. На практиці
існує велика кількість різних комбінацій значень показників, що використовуються
в дослідженні. Подальший розгляд цих комбінацій з метою дослідження гіперповерхні фінансової стійкості є наступним кроком даного дослідження.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В наш час ринки майже усіх видів продукції стрімко розвиваються та
можуть пропонувати споживачеві душе широкий спектр послуг. Через велику
кількість суб’єктів діяльності, для утримання своїх конкурентних позицій дуже
важлива стійкість компанії, постійні зміни та максимальне врахування всіх
потреб споживача, з метою обернути їх на свою користь. Балансове дотримання
оптимальних характеристик продукції і дозволяє продуктивно спілкуватись із
споживачем. В свою чергу, саме досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції, яка орієнтована на певний ринок, і дає змогу підвищувати
конкурентний потенціал підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства – це відносна характеристика, яка
в певній мірі відображає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреб людей і по
ефективності виробничої діяльності.
Конкурентоспроможність підприємства визначається багатьма показниками,
такими як:
- економічний потенціал (активи, основний капітал, обсяг продажів і т. п.);
- фінансовий стан підприємства (платоспроможність, структура капіталу,
і т. д.);
- виробничий і збутовий потенціал (виробничі потужності, наявність
сировинної бази, рівень автоматизації виробництва і т. д.);
- менеджмент організації (склад та компетентність працівників, ринкова
стратегія, і т. д.);
- репутація організації та ін. [1].
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Але конкурентний потенціал підприємства визначається також такою
складовою, як конкурентоспроможність продукції – адже саме вона є точкою
контакту споживача з підприємством.
Конкурентоспроможність товару характеризується властивостями, які створюють інтерес для споживача, забезпечують задоволення його потреб, і здатністю товару бути проданим на певному ринку з певною вигодою для виробника.
Якщо розглядати конкурентоспроможність продукції, то її здебільшого характеризують ціна та якість виконання. Саме ці два показники визначають місце
компанії на ринку. Ціна – це грошовий вираз вартості, кількості грошей, що
сплачуються або одержуються за одиницю товару або послуги. Кожне підприємство намагається повністю компенсувати витрати, що пов’язані з виробництвом продукції, і отримати якнайбільший прибуток. Якість — це сукупність
властивостей і характеристик товару, які зумовлюють його здатність задовольняти
конкретні особисті чи виробничі потреби відповідно до свого призначення [2].
Проте часто виникає питання: що є важливішим для споживача, «якість» чи
«ціна»? Нажаль, дати однозначну відповідь дуже важко навіть фахівцям, оскільки
існує багато зовнішніх чинників, таких як: стан економіки, політичної ситуації,
стан певного ринку в певний проміжок часу і т. д. Також треба взяти до уваги
те, що ціна часто є протидіючим до ціни фактором, оскільки дорожчі товари,
в своїй більшості, мають вищі показники якості.
Говорячи про період кризи, на ринку визначальною основою для споживача є
цінова категорія. Цей фактор негативно позначається на діяльності підприємства,
оскільки покупець, який хоче зменшити ціну, змушує виробника зробити це,
що, в свою чергу, спричиняє економію в якості. Оскільки ринок перенасичений
суб’єктами діяльності, виробник часто погоджується з умовами клієнта задля
його втримання. Компанії досить важко виробляти якісний продукт, коли її
стримує ціна – в такому випадку підприємство не зможе максимально використати
свої потужності. Тому досить хорошим рішенням є орієнтація на якість: в такому
разі підприємство зможе в повній мірі надати свої послуги та виготовити конкурентоспроможний продукт, який буде підкріплений високим рівнем обслуговування [3]. В наш час споживач ладен заплатити за товар більше, якщо певні
властивості товару є суттєвими для нього.
Отже, в основі ефективного функціонування компанії обов’язково має
бути покладене балансове співвідношення показників ціни і якості: завищена
ціна спричинить зменшення кількості клієнтів, а її заниження – зменшення
прибутків. Найконкурентоспроможнішою буде така продукція, яка буде
найбільш гнучкою в умовах мінливості потреб споживача.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
Сучасний світ неможливо уявити без спорту, що став однією з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства. Стрімкий розвиток спорту викликав
науковий інтерес до вивчення даного феномену. Вченими досліджуються комунікативні можливості спорту, аналізуються розвиток та технології спортивного
маркетингу, спонсорства, паблік рілейшнз у спорті, взаємовідносини телебачення
і спорту та ін.. Однак деякі проблеми до теперішнього часу можна вважати не
достатньо вивченими.
Перш за все це стосується досліджень спортивно-оздоровчої сфери як
галузі економіки, зокрема, в умовах, коли нестабільна соціально-економічна
ситуація істотно впливає на неефективне функціонування та розвиток спортивнооздоровчої сфери.
Спортивно-оздоровчій сфері властиві всі атрибути нематеріального виробництва – вироблений галуззю продукт не має відчутної форми і предметного
втілення [1]. Однак це не означає, що його немає. Спортивно-оздоровча сфера
виробляє такі продукти, як здоров'я, довголіття, розвага, цікаве дозвілля. Окрім
підвищення якості продуктивних сил суспільства, спорт, як засіб соціальноекономічного зміцнення країни, проявляється й у багатьох інших сферах людської
діяльності [2].
Важливим напрямом в оцінці існуючих спортивно-оздоровчих комплексів
є виявлення їх соціально-економічної ефективності і методів її оптимізації.
Методи виявлення та оптимізації соціально-економічної ефективності функціонування конкретного спортивно-оздоровчого комплексу основані на показниках
економічної ефективності, рівні рентабельності, розмірі додаткового прибутку від
оренди,від надання платних додаткових послуг, співвідношення показників
пропускної спроможності і завантаженості споруди, показників розширення
обслуговуваного контингенту [3].
При цьому важливим фактором в просуванні спортивно-оздоровчих послуг
оцінка та оптимізація ефективності управління маркетингом. Так в роботі [4]
пропонується здійснювати оцінку результатів маркетингової діяльності спортивнооздоровчих та фізкультурних закладів на підставі зваженої бальної оцінки
(адитивна інтегральна функція) реалізації управлінських функцій: маркетингове
планування, організація стратегічного маркетингу, маркетинговий контроль,
стратегічний аналіз, регулювання.
Там же для вибору варіанту маркетингової стратегії (МС) для кожного
з альтернативних варіантів обчислюється оцінка ефективності стратегічного уп31
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равління маркетингом як співвідношення прогнозної бальної оцінки результатів
реалізації варіанту МС до відкоригованої бальної оцінки реалізації функцій
стратегічного управління маркетингом послуг сфери фізкультури та спорту.
На відвідуваність спортивно-оздоровчих комплексів і відповідно на соціально-економічну ефективність їх функціонування впливає степінь оптимальності
їх розташування, обґрунтування якої на території міста (регіону) передбачає
врахування таких факторів, як споживча привабливість,концентрація робочих
місць, транспортна доступність, тип просторової структури міста, особливостей
оподаткування, енергопостачання та землекористування (ціна або орендна
плата землі) та ін. [5].
Так задачу врахування транспортних особливостей розміщення об’єкту можна
аналізувати на підставі «методу центра тяжіння» [5], а маркетингові особливості –
використовуючи модель Рейлі-Конверса [6].
Отже методика виявлення соціально-економічної ефективності спортивнооздоровчих закладів з урахуванням їх розташування та відвідуваності полягає
в зіставленні показників їх заповнюваності, чисельності постійних та тимчасових
відвідувачів, кількості реалізованих послуг і відповідно об’ємів доходів та
прибутку, при фактичному та можливому оптимальному розташуванні.
Оцінки доцільності та ефективності реконструкції і модернізації заснована
на зіставленні об’єму необхідних витрат і можливого отримання економічного
і соціального ефекту та проводиться шляхом розв’язування задач дискретної
або неперервної умовної оптимізації.
Таким чином, комплексна оцінка результатів функціонування існуючих
спортивно-оздоровчих закладів, оптимальності їх розташування, результатів їх
модернізації здійснюється на основі прямих і непрямих показників ефективності із
застосуванням коректних методів та моделей.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
По мірі розвитку податкової культури в термінології все частіше використовується : «оподаткове планування», «уникнення податків», «податкова оптимізація». При цьому на думку авторів роботи [1] слід вирізняти поняття «оптимізації» та «мінімізації» податків.
Так, мінімізація податків передбачає всі можливі способи зниження
податкових платежів, від законної діяльності шляхом оптимізації до ухилення
від сплати податків [2], а під оптимізацією оподаткування слід розуміти
організаційні міри в рамках діючого законодавства, пов’ язанні с вибором місця,
часу та видів діяльності, створенням та супроводженням найбільш ефективних
схем,договірних взаємовідносин з метою збільшення грошових потоків за
рахунок мінімізації оподаткових платежів.
Оптимізація оподаткування передбачає мінімізацію податкових виплат
(в довгостроковому та короткостроковому періоді в будь-якій сфері діяльності)
та недопущення шрафних санкцій з боку фіскальних служб, що забезпечується
правильного нарахування і своєчасноюсплатою податків з огляду податкове
плануванням [3].
Найпоширеніші стратегії оптимізації оподаткування, які необхідні наведенні
у табл. 1. При цьому остаточний вибір залежить не лише від особливостей
конкретного підприємства, але й від ендогенних умов, інформація про можливість
виникнення яких часто відсутня або обмежена.
У цьому випадку задача може бути формалізована згідно з теорією прийняття
рішення в умовах ризику або невизначеності, яка передбачає побудову так званої
«матриці рішень» («матриці ефективності»), яка дозволяє оцінити результати
застосування кожної із стратегій для кожного з варіантів стану зовнішнього
середовища.
Таблиця 1. Стратегії оптимізації оподаткування
Назва
Реструктаризація ·
бізнесу
·

·

Особливостві
Перерозподіл обсягів обсягів надходження грошових коштів та використання «низькоподаткових» платників
єдиного податку.
Використання процедури реорганізації юридичної особи для «обходу»
факту поставки товарів з метою оподаткування податком на прибуток
і ПДВ [5].
Побудова схем взаємодії кількох
фізичних та юридичних осіб-підприємців
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Переваги
При реорганізації підприємства податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються, податковий
кредит не корегується [5]
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Продовження табл. 1
Назва
Використання
низькоподаткових суб’єктів

·

·

Особливостві
Переваги
Зниження податкового навантаження · Розмір мінімальної суми до
з податку з доходів фізичних осіб та сплати не фіксується
єдиного соціального внеску від заробіт- · При оформленні персоналу
ної плати кожного працівника 18% – як ФОП дозволяє успішно
ПДФО, військовий збір – 1,5%, фонд конкурувати безофіційного
оплати праці – 22%.
працевлаштування
Оформлення персоналу як ФОП, при · Ревізія витрат на обслугоцьому сплати тільки 5% від отрима- вування основних фонного доходу (або 3%, якщо платик дів [4].
ПДВ) [4].

Відзначимо, що таку постановку задачі можна класифікувати як матричну
гру, а замість множини станів можна розглядати множину реакцій (дій)
контрагентів (конкурентів). До того ж в окремих випадках доцільно замінити
«матрицю рішень» «матрицею ризиків», в якій замість показника ефективності
використовується показник фінансових втрат. На основі зазначеної матриці
обирається найкраще з запропонованих альтернативних рішень. При цьому
методики розрахунку диференціюються для задач прийняття рішень в умов
ризику і умов невизначеності [4].
Так для оцінки ефективності стратегій в умовах невизначеності можно
застосувати такі критерії, як: критерій Вальда, критерій Гурвіца (критерій
«оптимізму-песимізму» або «альфа-критерій»), критерій Севіджа [6] та ін.
Таким чином, оптимізація податків займає важливе місце в системі
фінансового управління суб'єктів господарювання. А її ефективність залежить
від здійснення відповідних заходів у межах діючого податковою законодавства [1].
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Завданням системного підходу є оптимізація системи в цілому, а не поращання ефективності підсистем, що входять до неї. Удосконалюючи систему,
шукають причини відхилень у межах цієї системи, не вважаючи за потрібне їх
розширити. При системному підході як правило, на початку утворення системи
розглядають можливість існування проекту та конфігурацію системи, намагаючись
усунути законодавчі і територіальні бар’єри, щоб запобігти дії побічних
ефектів.
Раціональна регуляторна політика є запорукою успішного реформування
економічних процесів, направлених на забезпечення стабільного економічного
розвитку економічних суб’єктів [1].
У свою чергу для підвищення ефективності та якості регуляторного впливу
на всіх рівнях важливим є дотримання принципів системного підходу, серед
яких в роботі [2] виділяють: цілісність (дозволяє розглядати систему одночасно
і як єдине ціле, і як підсистему вищих рівнів), ієрархічність (наявність елементів,
які знаходяться у підпорядкування елементів нижчого рівня елементам вищого
рівня), структуризація (дозволяє аналізувати елементи системи і їх взаємозв’язки
у межах конкретної організаційної структури), множинність (дозволяє використовувати розмаїття кібернетичних, економічних і математичних моделей для опису
окремих елементів і системи в цілому) та системність (об’єкт володіє всіма
ознаками системи). Так в роботі [3] наголошується, що звернення до системного
підходу управління підприємством та персоналом підприємства зумовлено: ускладненням ендогенної структури об’єктів управління; розширенням і розгалуженням
зв’язків; швидким і безперервним зростанням обсягів інформації; нестабільністю
екзогенного середовища; посиленням конкурентної боротьби.
А у дослідженні [4], в якому вивчається системний підхід до управління
безпекою підприємства, на думку авторів, яка охоплює аналіз потенційних економічних загроз; планування заходів протидії; контроль за виконанням вжитих
заходів; аналіз ефективності системи економічної безпеки, безпосередньо
прослідковується чотирифазна модель системного процесу управління безпекою: планування, реалізація, оцінка, корегування.
До того ж використання системного підходу дозволяє будувати моделі
реальних систем й на їх основі оцінювати показники функціонування і тим
самим знаходити найбільш ефективний та оптимальний варіант функціонування системи. Методика моделювання безпосередньо залежить від рівня
моделювання. Так, залежно від ступеня деталізації опису складних економічних
систем та їхніх елементів виділяють три основні рівні моделювання [5]: рівень
структурного або імітаційного моделювання складних систем із використанням
їхніх алгоритмічних моделей і застосування спеціалізованих мов моделювання,
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теорій множин, алгоритмів, графів, масового обслуговування, статистичного
моделювання; рівень логічного моделювання функціональних схем елементів
складних систем, моделі яких подаються у вигляді логічних рівнянь; рівень
кількісного моделювання принципових схем елементів складних систем, моделі
яких становлять системи лінійних та нелінійних алгебраїчних, диференціальних
або інтегро-диференціальних рівнянь.
Сукупність моделей економічної системи на структурному, логічному
і кількісному рівнях моделювання являє собою ієрархічну систему, яка розкриває взаємозв’язок різних сторін опису економічної системи й забезпечує
системний взаємозв’язок елементів і властивостей на всіх стадіях її створення
або дослідження.
Таким чином, саме системний підхід до економічної діяльності та її вивчення надає можливість деталізації причинно-наслідкових зв’язків між окремими частинами об’єкта, дозволяє розробляти науково обґрунтовані варіанти
розв‘язання господарських задач, визначати ефективність цих варіантів, що,
у своє чергу, стає підґрунтям вибору найбільш доцільних і ефективних управлінських рішень.
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МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ
Економічний розвиток впливає на життєдіяльність людини, виробництво
і споживання, що спричиняє збільшення побутових та промислових відходів.
Найбільше ця проблема постає перед країнами, що розвиваються, де ще не
сформовано екологічне законодавство, тому прискорення економічного зростання
вирішується за рахунок погіршення стану зовнішнього середовища [1].
За статистичними дослідженнями [2], на кожного українця припадає
приблизно 300 кг відходів на рік. У масштабах України – це 10 тисяч га
сміттєзвалищ. У цьому випадку постає, як задача оптимального руху відходів та
розміщення полігонів, так і необхідність оцінки їх забруднюючих характеристик,
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а існуюча ситуація в Україні створює необхідність у створенні власної системи
поводження з відходами, до якої слід залучити суспільство, підприємства,
державні та комунальні служби.
Так окремі автори [3] пропонують з метою розробки ефективної системи
управління твердими побутовими відходами (ТПВ) проводити моніторинг
накопичення, збору, транспортування та утилізації ТПВ із використанням ГІС-технологій. А у статті О. Березюка [4] удосконалено математичну модель визначення
концентрації забруднюючих речовин на полігонах твердих побутових відходів.
Одним з найперспективнішим методом утилізації відходів в Україні може
стати рециркуляція. Це вигідний метод, оскільки вторинна сировина не спалюється, а готується до повторного використання. В дослідженні [5] сформовано
математичну модель кінетичних закономірностей та швидкості деструкції гумотехнічних відходів, кінетичні параметри та швидкість реакції в якій можуть
бути використані для подальшого моделювання процесу утилізації та визначення
кінцевих продуктів розкладання відходів.
Зростання економіки часто супроводжується погіршенням екологічної
ситуації. А вибір конкретних методів утилізації залежить від відносин, які
склалися, вартості ресурсів, законодавства та інших факторів.
У роботі А. Інтимакової [6] запропоновано низку економіко-математичних
моделей, які дозволяють визначати оптимальну виробничу програму із врахуванням нормативів технологічного впливу на навколишнє середовище і витрат
на ліквідацію наслідків їх перевищення. Аналіз свідчить, що при «жорсткому»
екологічному законодавстві виробник змушений буде застосовувати більш
досконалі технології з метою зниження відходів та, відповідно, власних втрат.
Крім того, разом із системами сортування та роздільного збирання побутових
відходів поширюється підхід, який полягає в тому, що утилізацією сміття
займаються компанії виробники, але вартість переробки перекладається на
споживача і включається в ціну товару.
Перспективним слід вважати також моделювання ринку утилізації ТПВ,
прикладом чого можна вважати запропоновану в дослідженні [7] імітаційну
комп’ютерну модель сценарного дослідження зазначеної предметної області,
технологічної основою якої стало багатокрокове моделювання, як поєднання
дискретного та агентного моделювання.
Таким чином, використання методів математичного моделювання на усіх
стадіях та рівнях переробки відходів дозволяє підвищувати ефективність
прийняття управлінських рішень, спрямованих на зменшення матеріальних та
технологічних витрати з урахуванням екологічної та соціальної складових.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ЧИННИКІВ
НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Сільське господарство є однією із найважливіших галузей народного господарства України. Адже частка сільського господарства становить 15% ВВП,
більше 20% національного доходу, в аграрній сфері працює понад 20% зайнятого
населення [1].
Соціально-економічні особливості сільського господарства полягають в тому,
що підприємства, які виготовляють продукцію цієї галузі, мають різні організаційні форми господарювання: господарські товариства, приватні підприємства,
кооперативи, фермерські господарства, державні підприємства та підприємства
інших форм господарювання.
Для того, щоб оцінити, які фактори найбільше впливають на фінансові
результати підприємств можна побудувати множинну регресійну модель,
лінійна форма якої в загальному вигляді записується так :
Y = a 0 + a1 X 1 + a 2 X 2 + K + a k X k + e ,
(1)
де a0 , a 1 , a 2 , ak – параметри рівняння, X 1 , Xk , X 2 – значення факторних змінних,
e – вплив неоціненого фактору.
В дослідженні було відібрано два показники у динаміці – фонд заробітної
плати сільськогосподарських підприємств та прямі інвестиції у сільське господарство (табл. 1).
У результаті застосування матричного методу було отримано наступне рівняння:
Y= 13003,97+55,77
45,67 .
(2)
Оцінка параметра a 1 показує, що зростання фонду заробітної плати на
1 млн грн призводить до збільшення фінансового результату на 55,77 млн грн,
за незмінних прямих інвестицій;оцінка параметра a 2 показує що, якщо прямі
інвестиції зростуть на 1 млн дол., то фінансовий результат зменшиться на
45,67 млн грн.
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Коефіцієнт детермінації R дорівнює 0,8, що свідчить про адекватність моделі
та сильний зв’язок між факторними змінними та результативним показником.
Таблиця 1. Показники, відібрані для побудови множинної регресійної моделі
Фінансові результати
Фонд заробітної плати,
підприємств, млн грн
млн грн
2004
2768
395,592
2005
3702,4
496,869
2006
2731,8
583,905
2007
7924,2
669,228
2008
5662,3
862,083
2009
7996,6
852,78
2010
17291,8
1066,9056
2011
25565,9
1317,483
2012
26992,7
1455,6108
2013
15147,3
1525,914
2014
21677,4
1523,376
2015
103137,6
1884,1446
2016
90661
2425,1295
*Складено автором за даними Державної служби статистики [2].
Рік

Прямі інвестиціі
в с/г, млн дол
138,4
224
309,6
404,3
557,3
813,3
793
833,87
736
728,4
776,9
617
502,2

Застосування критерію Фішера, який описує статистичну значущість рівняння
в цілому, показало, що модель є адекватною та надійною з імовірністю 95%. При
цьому параметри a0 та a 2 є статистично незначущими. Отже, використовувати
модель (2) для прогнозування не доцільно.
У зв’язку з цим було розглянуто лінійну однофакторну регресійну модель
та оцінено вплив фонду заробітної плати на фінансові результати сільськогосподарських підприємств. Коефіцієнт кореляції складає 0,85, що свідчить про
прямий сильний зв’язок.
Рівняння регресії було побудовано у вигляді:
Y = –28382,4+46,50 x.
(3)
Оцінка параметра a 1 показує що, якщо фонд заробітної плати зросте на
1 млн. грн., то фінансовий результат збільшиться на 46,50 млн. грн. Коефіцієнт
детермінації дорівнює 0,72. Модель можна вважати адекватною.
Застосування критерію Фішера, який описує статистичну значущість
рівняння (3) в цілому, показало, що модель є адекватною та надійною з імовірністю 95%. Р-значення для обох параметрів менше, ніж 0,05. Це свідчить про
статистичну значущість параметрів моделі. Отже, за моделлю (3) можна здійснити
прогнозування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств.
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ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ
Teндeнцiі мaйбyтньoгo eкoнoмiчнoгo зpocтaння пpи всe щe віcoкoмy рівні
нecтaбiльнocтi, щo спостерігаютьcя в Укрaінi, визначаєте нeoбxiднicть poзpoбки
нoвіx пiдxoдiв i мeтoдiв cтімyлювaння eкoнoмiчнoгo poзвіткy. Вaжлівe мicцe
в цьoмy пpoцeci зaймaють мeтoд пoдaткoвoгo peгyлювaння. Адже опoдaткyвaння є
oдним з нaйeфeктівнiшіx iнcтpyмeнтiв peгyлювaння eкoнoмiчніx вiднocін
дepжaви, cyбьектiв гocпoдapcькoі дiяльнocтi i гpoмaдян [3]. Пpoтe, вpaxoвyючи
віcoкій piвeнь тiнiзaцiі eкoнoмiки Укpaіни в пoеднaннi з кaтacтpoфiчнім зyпінeнням
пpoміcлoвoгo віpoбніцтвa, пеpмaнeнтнім дeфiцітoм бюджeтніх кoштiв і кpітічнім
piвнeм зoвнiшнix бopгoвіx зoбoвьязaнь кpaіни в цiлoмy, гoвopіти пpo пpocтe
зніжeння пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння дo oптімaльнoгo piвня з мeтoю cтвopeння
cпpіятлівіx yмoв для eкoнoмiчнoгo зpocтaння нeдopeчнo, ocкiльки мoжe
віявітіcя нeдocіть peзеpвiв i пoтeнцiaл для фiнaнcyвaння, нexай i тімчacoвoгo
збiльшeння дeфiцітy бюджeтніx кoштiв, яким зaвжди cyпpoвoджyютьcя пoдiбнi
зaxoди.
Aнaлiзyючи opгaнiзaцiю пpoцeciв oпoдaткyвaння пiдпpіемcтв Укpaіни,
нaвiть в yмoвax cкopoчeння кiлькocтi пoдaткiв y 2019 poцi, мoжнa вiдзнaчіти иx
явнo віpaжeній фicкaльній xapaктep i cпpямoвaнicть нa зaбeзпeчeння пoтoчніx
дepжaвніx пoтpeб бeз ypaxyвaння eкoнoмiчніx нacлiдкiв тaкіx пpoцeciв для
пiдпpіемcтв, нaceлeння i eкoнoмiки кpaіни. Цe вce oбyмoвлюе вeлікy чacтінy пpoблeм yпpaвлiння пoдaткoвіми плaтежaми, пoдaткoвoгo peгyлювaння i cтімyлювaння
eкoнoмiчнoгo зpocтaння, щo poбіть aктyaльнім дocлiджeння мeтoдiв тa
iнcтpyмeнтiв пoдaткoвoі oптімiзaцiі [2].
Управління податковими платежами часто здійснюється за рахунок
адаптивних властивостей суб'єктів підприємництва на ендогенному рівні.
В цьому випадку оптімiзaцiя фiнaнcoвo-гocпoдaрськoі дiяльноcтi пiдпріемcтва
здійснюється рaxyнoк мiнiмiзаціі пoдaтковіx плaтежiв дo бюджетy, що мoжете
дocягатіся шляxoм зіставлення рiзніx вaрiантiв зacтocyвання cтaвoк i oбьектів
oпoдаткyвaння [2]. Пiдприємcтво caмocтiйнo мoжете регyлювати oбьекти
oпoдaткyвання, нaпріклaд, щoб зменшити cуму пoдaткiв (збoрiв), зменшується
cyмa нaрaxовaнoі oплaти прaці і ін ..
Крім того оптімiзaцiя oпoдaткyвaння підпріемcтвa пріпycкае виявлення
мoжлівocтей вікoріcтoвyвaння пiльгoвoгo oпoдaткyвaння. У практиці oпoдaткyвання зacтocoвyеться кілька фoрма пiльгyвaння пiдпріемніцькoі діяльнocтi дo якіx
вiдноcятьcя [1]: змeншeння cтавок пoдaткy; віключeння з oбклaдeння пeвніx
eлeмeнтiв oбьектy пoдaткy; звiльнeння від cплaти пoдaткiв oкpeміx ociб aбo
кaтeгopiй плaтнікiв; цiльoвi пoдaткoвi пільги, включaючи пoдaткoвi кpeдіти
(вiдcтpoчeння cтягнeння пoдaткiв).
При цьому пpи візнaчeннi кpітepiю пoдaткoвoі oптімiзaцiі нa oкpeмoмy
пiдпpіемcтвi (бeз ypaxyвaння ocoблівocтeй гocпoдapcькoі дiяльнocтi) в Укpaінi,
40

Том 7

нeoбxiднo вpaxoвyвaти cпeціфiкy і мexaнiзм дії нacтyпніx oбoвьязкoвіx плaтежiв:
пoдaткy нa дoдaнy вартість (ПДВ), пoдaткy нa пpібyтoк пiдпpіемcтв, пoдaткy нa
дoxoди фiзічніx ociб, збopiв дo пoзaбюджeтніx фoндiв Укpaіни. В цьому
випадку для бiльшocтi пiдпpиємcтв Укpaіни завдання податкової оптимізації
мoжнa формалізувати у вигляді завдання мінімізації цільової функції, в якій
в залежності від поставленого завдання показники економічної діяльності
і ставки податків представлені у вигляді констант, параметрів або змінних,
і системи обмежень на можливі значення змінних, обумовлених зазвичай
технологічними особливостями, нормативно-правовими актами, договірними
зобов'язаннями і ін ..
Податкове регулювання вважається інструментом управління економікою
в умовах ринку. При цьому завданням держави є побудова системи оподаткування,
спрямованої на оптимізацію видів і ставок податків, їх «справедливість»,
стимулювання інтересу до подальшого ведення і розширення виробництва.
У цьому випадку завдання формалізується у вигляді завдання мінімізації
податкового навантаження S, яке оцінюється відношенням всіх обов'язкових
податків і відрахувань до суми всіх обов'язкових податків і відрахувань і прибутку.
Невідомими є значення ставок оподаткування, які повинні знаходитися в межах
інтервалів, обумовлених наявною нормативно-правовою базою, забезпечувати
позитивний рівень прибутковості підприємницької діяльності і, з огляду на
зацікавленість держави в отриманні податків, гарантувати значення податкового
навантаження не нижче заданого рівня [4]. Так при ефективному виробництві
показник податкового навантаження має перебувати в межах від 0 до 1.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
Обґрунтована виробнича програма відіграє важливу роль в ефективному
функціонуванні підприємницьких суб’єктів. Зазвичай підприємці беруть до
уваги показники попередніх років та покладаються на власну інтуїцію. Такий
підхід має деякі загрози, оскільки в умовах жорсткої конкуренціїї, постійних
змін у кон’юнктурі ринку, законодавства та інших чинників, це може призвести
до банкрутства підприємства. Тому до складання виробничої програми слід
підходити з врахування всіх можливих чинників впливу на її величину та
застосовувати при цьому математичне моделювання.
На сьогодні існує ряд універсальних моделей, які дозволяють оптимізувати
виробничу програму. Розглянемо декілька з них.
Модель оптимізації виробничої програми, запропонована в роботі [1],
базується на застосуванні теорії нечітких множин та є розвитком методів лінійного
програмування.
Така модель може бути використана для розв’язання задач планування
виробництва продукції на підприємстві. Критерієм забезпечення виконання
виробничої програми служить обсяг запасів сировини для виробництва продукції.
Модель дозволяє отримати компромісний розв’язок задачі пошуку оптимального
обсягу виробництва продукції на основі, так званих, «песимістичного» та
«оптимістичного» розв’язків, використовуючи, відповідно, у обмеженні нижню
та верхню межі запасів сировини.
Компромісний розв’язок є наслідком вибору особою, що приймає рішення
певної допустимої для неї міри належності функції.
Ще одна модель оптимізації виробничої програми за допомогою нечітких
множин розкрито в праці [2], на прикладі прогнозування виробництва продовольчих товарів в Україні. Проведені розрахунки розробленої моделі з підстановкою реальних показників обсягів виробництва продовольчих продуктів показали,
що нечіткі інтервали достатньо добре описують показники виробництва продукції.
Економіко-математична модель оптимізації виробничої програми у класичній постановці задач лінійної оптимізації була використана у роботі [3]. За
допомогою цієї моделі можна знати шляхи збільшення прибутку підприємства за
рахунок проведення збутових та інвестиційних заходів і збільшення потужностей.
Результатом моделі є оптимальний план виробництва продукції та планування
необхідних заходів з метою розширення виробництва та збуту продукції.
Розглянуті моделі, які базуються на використанні методу нечітких множин, можна застосовувати для оптимізації виробничої програми підприємств
в умовах посиленої конкурентної боротьби та економії ресурсів.
Ще одним аргументом на користь застосування математичного моделювання
у прийнятті управлінських рішень є систематичне удосконалення і універсалізація
економічних моделей. Відповідно для розробки і широкого розповсюдження
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спеціалізованого програмного продукту, що дозволить зменшити трудомісткість
розрахунків, необхідно створити базу даних з існуючих математичних моделей
опису економічних процесів, що систематично здійснюються в практиці
господарювання.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ
ДОХОДІВ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
Дана робота присвячена порівнянню математичних моделей діяльності
домашніх господарств, а саме аналізу методів моделювання поведінки домашніх
господарств, оскільки домогосподарства є одним з найважливіших ринкових
інститутів, які відіграють значну роль у творенні економіки будь-якої країни.
Згідно з [1] математична модель – це система математичних співвідношень
в абстрактній формі, які описують досліджуваний процес або систему.
Головною задачею держави є досягнення оптимального рівня споживання
населення. Вирішення даної задачі можливо за допомогою розробки економікоматематичного інструментарію для визначення споживчих витрат і аналізу
показників кінцевого споживання. В роботі досліджується залежність витрат на
кінцеве споживання від ряду факторів: характеристик голови домогосподарства,
соціально-економічних характеристик домогосподарства, інфраструктури та
географічного розміщення домогосподарства.
Модель споживання має вигляд панельної регресії [2]:
,
(1)
де
– логарифм витрат домогосподарств на кінцеве споживання;
Xit – фактори, що впливають на зміну витрат на кінцеве споживання;
m – кількість факторів;
– випадкові ефекти по об'єктах;
–індекс за об'єктами;
t – індекс за часом.
Задля характеристики рівномірності розподілу доходів застосовується
крива Лоренца. Для її побудови необхідні споживачі даної країни або регіону,
які діляться на певну кількість груп, частіше рівних за чисельністю, але різних
за доходами. Потім підраховується частка національного доходу, яку отримує
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кожна група, рахунок ведеться, починаючи з групи з найменшим доходом в бік
його збільшення[3].
На графіку позначаються точки (рис. 1), які відповідають обчисленим часткам
у відсотках. Пряма лінія відповідає (бісектриса кута) рівномірному розподілу
доходу, у випадку якщо розподіл нерівномірний – виникає крива лінія.

Рис. 1. Криві Лоренца

Інша модель розподілу доходів, яка належить В. Парето (рис. 2), так само
призначена для аналізу характеру нерівномірності доходів у суспільстві [2].
Проведені в різних країнах і в різні періоди часу дослідження, дають змогу
визначити, що це співвідношення можна застосувати і тоді, коли мова йде про
доходи від капітальних вкладень і нерухомості. А показник α знаходиться
в інтервалі від 1.2 до 2.
Таким чином, більші значення α демонструють різку диференціацію доходів,
а відповідно менші значення α свідчать про більш рівномірно мірний розподіл
доходів у суспільстві.

Рис. 2. Модель розподілу доходів В. Парето

Для того, аби обрати конкретну модель розподілу доходів, а також спосіб
формування дохідних груп, визначаємо дані про доходи споживачів в даному
суспільстві країни або регіону.
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Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що представлені
в роботі економетричні моделі для витрат на кінцеве споживання домогосподарств
відрізняються певним урахуванням факторів, а саме: типом поселення та місцем
проживання домогосподарства, побутовими умовами та іншими характеристиками, які дозволяють визначити детермінанти споживання домогосподарств,
в тому числі для різних груп.
Список використаних джерел:
1.
2.
3.

Надеждин Е. Н. Математические методы и модели в экономике / Е. Н. Надеждин, Е. Е. Смирнова,
В. С. Варзаков. – Тула: Автономная Некоммерческая Организация Высшего Профессионального
Образования «Институт экономики и управления», 2011. – 166 с.
Мажара В. В.Математическое моделирование потребления домохозяйств / В. В. Мажара. –
Волград: Южный федеральный университет (Педагогический институт), 2009. – 321 с.
Исхаков Ф. В. Экономико-математические модели поведения домохозяйств на рынке труда /
Ф. В. Исхаков. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2005. – 30 с.

К. ф-м. н. Катан В. О., Бугера Н. Р.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиції – це один з найважливіших чинників економічного розвитку,
а інвестиційна політика – головна ланка економічної політики держави. Розвиток
будь-якого підприємства пов’язаний з інвестиційними активами. Ефективне
управління інвестиційними процесами є важливим методом вирішення соціальних,
виробничих та науково-технологічних проблем. Дана тема є доволі актуальною
в наш час, адже підвищення якості продукції та ефективності діяльності
функціонування підприємств стимулює активізацію інвестиційної діяльності та
пошук джерел інвестиційних ресурсів як для поточної господарської діяльності,
так і для подальшого розвитку підприємства. Одним з найрезультативніших
засобів дослідження, аналізу та прогнозування будь-якої економічної системи є
математичні моделі та методи. Тому дослідження і розробка змістовних
і раціональних математичних моделей інвестиційної діяльності є надзвичайно
важливою складовою функціонування підприємств.
Типовий комплексний аналіз інвестиційної діяльності прийнято проводити
у вигляді наступних кроків: перший крок-аналіз потреби підприємства в інвестиційних ресурсах. Потреба в інвестиційних активах залежить від характеру
інвестиційної стратегії, яку реалізує підприємство. За умов сучасності, рекомендовано здійснювати оцінку інвестиційних потреб з позиції традиційних
показників їх наявності та руху, технічного стану, складу і структури за класифікаційними групами. Найважливішою є інформація щодо: вибуття, зносу, коефіцієнтів оновлення, придатності та приросту основних засобів. Аналіз рівня
забезпеченості підприємства основними засобами виробництва проводять на
основі показників фондоозброєності і технічної озброєності праці. Загальну
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інформацію щодо змісту інвестиційної діяльності можна одержати на підставі
аналізу використання виробничих потужностей підприємства [1, c. 38].
Другий крок-аналіз інвестиційної діяльності. Узагальнюючи вже існуючі
підходи вітчизняних науковців, можна висунути наступні основні напрями
аналізу інвестиційної діяльності, а саме: а) аналіз динаміки загальних обсягів
інвестицій; б) аналіз структури інвестицій підприємства; в) аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства (за рахунок внутрішніх та зовнішніх
джерел). [1] На основі вище запропонованих джерел потрібно досліджувати
інвестиційні ресурси підприємства.
Вся сутність створення інвестиційних моделей полягає у виробленні єдиної
системи підходів, інструментів, процедур, методів і моделей, на основі яких
певна виробничо-економічна система може побудувати оптимальну інвестиційну
стратегію, яка буде враховувати умови невизначеності зовнішнього середовища
[2, с. 75].
Модель прийняття інвестиційних рішень у своїй структурі має включати
наступні елементи: 1) цілі або систему цілей, що відображають мету рішення
з допомогою визначеної сукупності цільових функцій чи пріоритетних співвідношень; 2) альтернативи,тобто моделі чи окремі сценарії дій, або ж комплекс цих
дій; 3) умови зовнішнього середовища,а також їх стан у майбутньому, фактори
впливу; 4) функцію корисності.
Побудова такої системи надає можливість розв’язати такі основні завдання
інвестиційного моделювання: формування мети інвестиційної діяльності та
побудова системи критеріїв її досягнення; побудова моделей зовнішнього
середовища, що включає в себе основні характеристики середовища, враховує
їхній взаємозв’язок і можливі майбутні стани;розробка моделі узагальненого
інвестиційного проекту, що описує основні функціональні характеристики
проектів, їхній взаємозв’язок із зовнішнім середовищем та системою цільових
критеріїв;розробка системи пріоритетів і відбору проектів інвестиційного
портфеля підприємства в умовах ресурсного дефіциту.
Розв’язавши ці завдання, можна сформувати оптимальний інвестицій
портфель. Певна інвестиційна модель може мати різноманітні форми свого
представлення. Найпоширенішою є матрична форма моделі. На першому етапі
будується вектор інвестиційних можливостей підприємства:
Х = {Хі, і =1, n },
(1)
де Хі – і-й інвестиційний проект.
На початку цього етапу визначаються потенційні можливості програми
інвестиційної діяльності, що є математичним сподіванням. На другому етапі
розробляються альтернативні стратегічні рішення для всіх інвестиційних проектів,
після чого визначаються кількісні параметри оцінки кожного проекту, а чисельність
альтернатив зводиться до мінімуму. Зменшення кількості альтернатив можна
досягнути за допомогою оптимізаційного моделювання. На третьому етапі
здійснюється побудова матриці прогнозних результатів реалізації проектів, яка
й буде системою реалізованих альтернатив:
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Y = {Yij, i =1, n, j =1,m },
(2)
де Yij – оцінка результату реалізації проекту Хі при значеннях параметрів
зовнішнього середовища Vj
На наступному етапі здійснюється кількісний аналіз доступних підприємству
внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів. За урахуванням цих обмежень
проводиться відбір проектів, сумарна корисність яких, із точки зору вибраної
системи критеріїв, приймається максимальною. Загалом, проекти {Хі, і =1, n}
можуть бути взаємозалежними. Дана проблема розв’язується шляхом
дослідження системи критеріїв на явище мультиколінеарності. Для побудови
моделі прийняті такі припущення: 1) представлені на вибір різні інвестиційні
об’єкти рівнозначні; 2) неможливо залучити фінансові ресурси в необмеженій
кількості за заданою відсотковою ставкою; 3) програма інвестування визначається
тільки на початок планового періоду, а початкові витрати при цьому не повинні
перевищувати заданий бюджет; 4) об’єкти інвестицій реалізуються, як єдине
ціле [2, с. 80–82].
Цільовою функцією у оптимізаційному моделюванні прийнято сумарну
вартість інвестиційної програми: Ζ = ∑Сі × хі → mах. При цьому враховуються
такі умови: 1) по використанню наявного обсягу бюджетних коштів:
∑Аіо × хі ≤ Q,
(3)
2)по реалізації інвестиційних об’єктів як єдиного цілого (неподільності
інвестиційних об’єктів):
хі=(1,якщо реалізація і -го інвестиційного об’єкта відхиляється якщо
реалізація /0, якщо реалізація і -го інвестиційного об’єкта відхиляється),
(4)
За таких умов економіко-математична модель матиме вигляд:
(5)
Ct=Aio+∑t=1T (lit – ait )(1+r)-t = -Aio+∑t=1T (lit – ait )·q-t,
де і – індекс інвестиційного об’єкта, і =1,n ;
Сі – вартість капіталу і-го інвестиційного об’єкта;
Аіо – затрати на придбання і-го інвестиційного об’єкта Aio=-(lit – ait ) ;
t – індекс планового періоду, t =1,T ;
lit( ait) – поступлення (виплати) для і-го інвестиційного об’єкта в момент часу t;
(1+r)-t =q-t -– коефіцієнт дисконтування для моменту часу t .
Отже, інвестиційно-привабливим є те підприємство, що володіє реальними
можливостями забезпечувати інвестиційні потреби розвитку: або за рахунок
прибутку, амортизації (внутрішніх джерел), або за рахунок кредитів, стратегічних
чи портфельних інвестицій (зовнішніх джерел). Отже, можна зробити висновок,
що інвестиційна діяльність є показником продуктивності функціонування
підприємства.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
Останнім часом кількість збанкрутілих підприємств стрімко зростає. Досить
часто фінансово неспроможними стають підприємства, які не мали до цього
передумов та були досить успішними. Взагалі, проблему банкрутства можна
віднести до глобальних, адже банкрутство підприємства означає не лише збитки
для його власників, а й для партнерів, кредиторів, виробничих партнерів,
споживачів. Окрім цього, через велику кількість збанкрутілих підприємств
зменшуються надходження до державного бюджету та скорочується кількість
робочих місць, що негативно впливає на економіку країни в цілому.
Тому, є дуже важливим кроком вчасно виявити негативну тенденцію
економічних та фінансових показників підприємства та при виявленні ймовірності
банкрутства, вчасно прийняти антикризові заходи в управлінні підприємством.
Визначенню ймовірності банкрутства підприємств приділяло увагу багато
відомих вчених. Проте, всі вони мають певні переваги та недоліки, які ми
можемо побачити у табл. 1.
Таблиця 1. Моделі прогнозування банкрутства підприємств
Модель
Двофакторна
модель
Альтмана
П’ятифакторна
модель
Альтмана
Модель
Таффлера

Модель Бівера

Модель
Спрінгейта
Модель Ліса

Переваги
Простота розрахунку, оскільки
використовуються лише 2 фактори
впливу
Простота і можливість застосування моделі за наявності обмеженої
інформації; чітке розмежування
аналізованої вибірки на банкрутів
та не банкрутів
Спрощеність розрахунків та висока
точність прогнозу ймовірності банкрутства компанії, що пов’язано
зі значною кількістю проаналізованих компаній

Недоліки
Не розглядається вплив багатьох показників, що робить аналіз не дуже точним

Складність інтерпретації підсумкового
значення; залежність точності розрахунків від вхідних даних; заснована на застарілих даних; не враховуються показники рентабельності
Обмеження сфери застосування; складність інтерпретації підсумкового значення; неможливість використання в українських умовах; залежність точності
розрахунків від вхідної інформації; використання застарілих даних
Використання показників рента- Відсутність підсумкового коефіцієнта,
бельності активів і розмежування складність інтерпретації підсумкового
термінів настання банкрутства під- значення
приємства
Достатньо високий рівень точності Не пристосована до українських підпрогнозу
приємств
Простота і швидкість розрахунків; Не пристосована до українських підпридоступність необхідних для розра- ємств; заснована на досвіді банкрутства
інших країн, розвиток яких відмінний
хунків даних
від розвитку України; неможливість
застосування до малих підприємств
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Продовження табл. 1
Модель
Модель Аргенті

Модель
Терещенко

Переваги
Врахування нефінансових показників і ризиків компанії (аналізуються внутрішнє середовище
підприємства)

Недоліки
Суб’єктивізм виставлення оцінок; відсутність підсумкового коефіцієнта; неможливість використання в українських
умовах (не враховує українські особливості економіки); відсутність статистичної бази
Урахування специфіки діяльності Можливість застосування тільки для
суб’єктів; орієнтована на украї- окремих підприємств; виникнення труднощів точної класифікації фінансового
нські підприємства
стану

Розглянувши усі переваги та недоліки моделей можна зробити висновок,
що більшість існуючих моделей прогнозування банкрутства створені на досвіді
зарубіжних підприємств та у інший час.
Це свідчить про те, що на даний момент, в Україні недостатньо вітчизняних
методів для оцінки ймовірності настання банкрутства, що свідчить про необхідність створення власного алгоритму прогнозування банкрутства підприємства
з урахуванням як вітчизняного, так і закордонного досвіду. Необхідно приділити
увагу розробці моделі, яка буде відповідати реаліям сьогодення і дасть змогу
своєчасно реагувати на фінансові загрози підприємства та дасть змогу вчасно
розробити ряд заходів з попередження банкрутства.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДОВ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
Невозможно представить современную экономику без прогнозов на будущее
или прогнозирования перспектив её развития. Наиболее распространенным
методом, применяемым в прогнозировании, является метод экстраполяции.
Экстраполяция – один из методов научного исследования, суть которого
состоит в распространении выводов, полученных в следствии наблюдения над
первой частью явления, на вторую его часть; метод научного прогнозирования
событий. Данный метод основывается на изучении устойчивых тенденций
экономического развития, сформировавшихся в прошлом и существующих
в настоящем, и проецирования их на будущее.
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Необходимыми элементами для применения данного метода являются
построение и анализ ряда динамики, который, в свою очередь, классифицирует
значения показателей отдельных периодов и описывает динамику их развития.
При использовании метода экстраполяции, важно учесть, что анализ ряда
динамики отдельного показателя имеет чисто описательный характер и не
объясняет причин тех или иных изменений тенденции.
Цель методов экстраполяции – описать возможное будущее состояние, при
условии, что развитие определенного процесса будет осуществляться с такой
же или похожей скоростью и схожим ускорением, что и в прошлом.
Различные методы экстраполяции довольно часто применяют на практике,
так как они довольно просты, не требуют для расчетов больших затрат и не
предполагают обработку обширной статистической базы. При использовании
методов экстраполяции необходимо учесть два допущения:
1) основные показатели и тенденции сохраняют свое проявление и не
терпят значительных изменений в будущем;
2) развитие выбранного исследуемого явления характеризуется плавной
траекторией, которую можно выразить и описать математически.
На данный момент выделяют три основополагающих группы методов прогнозирования, используемых при экстраполяции:
1) методы определения средних величин;
2) экстраполяция тренда;
3) экспоненциальное сглаживание.
Метод определения средних величин заключается в замене отдельных
значений варьирующего признака некоторой уравновешенной средней величиной.
Средние величины относятся к общим статистическим показателям, которые
дают общую характеристику массовых явлений, потому как строятся на основе
значительного объема отдельных значений варьирующего признака.
Условиями для использования данного метода является следующие:
1) Качественная однородность усредняемого признака, а также учет взаимосвязи между изучаемыми признаками.
2) Должно быть использовано значительное количество индивидуальных
значений, на основе которых вычисляют средние, и данные значения должны
относится к однородной совокупности.
Основой использования методов экстраполяции трендов является статистическое наблюдении динамики развития определенного показателя, определение
тенденции его развития, а также распространение полученной тенденции на
будущие периоды.
Иными словами, с помощью методов экстраполяции трендов, существующие
в прошлом закономерности развития определенного объекта проецируются на
будущие периоды. Данные методы применяются в случае краткосрочного
прогнозирования (до одного года), когда количество изменений показателей
минимальное. Прогноз делают для каждого объекта индивидуально и последовательно для каждого последующего периода времени.
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В математическом смысле данный метод означает проецирование закона
изменения функции из области ее наблюдения на лежащую вне отрезка
наблюдения область. Тенденция развития, описываемая некоторой функцией от
времени, называется трендом.
Наиболее распространенным методом из данной группы является метод
скользящей средней.
Суть метода скользящей средней заключается в том, что следующий по
времени показатель равен по своей величине, рассчитанной средней, за последние
три месяца.
Данный метод дает точечную прогнозную оценку и является более результативным при использовании в краткосрочном прогнозировании. Главное
преимущество данного метода в том, что он довольно прост в использовании
и не требует обработки значительной статистической базы.
Наиболее распространенным приемом, применяемым в прогнозировании,
является метод экспоненциального сглаживания.
Основой для применения данного метода является расчёт экспоненциальных
скользящих средних сглаживаемого ряда.
Главным достоинством и преимуществом прогнозной модели такого рода,
которая основана на экспоненциальных средних, есть ее способность адаптироваться к каждому последующему уровню процесса без значительной реакции
на разного рода отклонения.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
З року в рiк все бiльше зростає залежність фінансового стану підприємства
від складних організаційно-правових умов та інфляційних процесів. Тому важливого значення набуває повне вивчення кожної ланки фінансової діяльності, адже,
саме це може підвищити ефективність управління суб'єктами господарювання
та зменшити негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів [1].
При розробцi оцінки фінансового стану підприємства економiсти повинні
дотримуватися принципів обґрунтованості та об'єктивності, оскільки кожна
помилка у висновках може призвести до небажаних витрат або отримання низького
або ж нульового рівня прибутку. Незважаючи на велику різноманітність
фінансових процесів та економiчних показників, що характеризують фінансовий
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стан підприємства, обов’язковим є використання відповідних економіко-математичних моделей і методів. Саме за їх допомогою можна вирішувати складнi
завдання при розробцi оцінки фінансового стану підприємства з мінімальними
матеріальними та ресурсними витратами. Роботи зарубіжних і вітчизняних
економiстiв дозволяють краще зрозуміти специфіку побудови математичних
моделей для вирішення завдань фінансового аналізу, але ці підходи не здатні
повністю враховувати склад і розмірність набору оцінюваних параметрів, що
постійно змінюється [2]. Саме це робить актуальним порівняння математичних
моделей і методів, що застосовують оцінюючи фінансовий стан підприємств,
які вже використовуються багатьма фахівцями. При визначеннi розрізняють
такі моделі, якi аналізують фінансовий стан пiдприємств:
1) аналiз горизонтальний – визначає дельту абсолютних і відносних
значень різних статей балансу і показники фінансової звітності підприємства за
звітний період.
2) аналіз вертикальний- визначає питому вагу окремих статей у загальній
валюті балансу за звітний період.
3) аналіз факторний – визначає рівень і динаміку відносних показників
фінансового стану, розраховані як співвідношення окремих значень балансових
статей або абсолютних показників фінансової звітності, при порівнянні їх
з основними і нормативними даними.
4) аналіз тенденцій – порівнює кожну позицію звітності з показниками
попередніх періодів і визначає тенденцію, тобто основну тенденцію динаміки
показників.
5) аналіз порiвняльний – проводиться внутрішній аналіз консолідованих
показників за індивідуальними показниками підприємства та аналіз показників
цього підприємства з показниками конкурентів.
6) аналіз факторний у – виявляє причини зміни відносних і абсолютних
фінансових показників і визначає вплив факторів на зміну аналізованого
фінансового показника.
Всі вищезгадані моделі можна розділити на три основні типи: описові
(описові моделі), предикативні (предикативні моделі) і нормативні (порівняльні
моделі). Адже кожна модель описує фінансовий стан підприємства, використовуючи різні показники, з урахуванням тієї чи іншої ключової точки, необхідної
для аналізу, і, при цьому, опису або прогнозу фінансового стану підприємства.
Таким чином, для аналізу фінансового стану підприємства використовуються
різні моделі та методи. Їх кількість і діапазон дії залежать від мети і визначаються завданнями аналізу в кожній ситуації окремо.
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Однією з головних тенденцій розвитку сучасного світу є глобалізація,
Вплив глобалізаційних процесів на становлення та розвиток України за роки її
незалежності був доволі чутливим. Маємо враховувати те, що Україна є країною,
яка розвивається, а глобалізація створює чимало загроз та ризиків, що можуть
викликати різке зниження економічного потенціалу країни, вплинути на стабільність та можливість на рівних конкурувати з іншими учасниками міжнародного
поділу праці.
В умовах економічної кризи, війни на сході виклики глобалізації для нашої
держави набули особливо загрозливого характеру та потребують негайного
подолання. Отже, проблема забезпечення економічної безпеки України набуває
нового суттєвого змісту [1].
Для того, щоб досягти стабільного економічного зростання та зменшити
ризик економічної небезпеки необхідно підтримувати правильну динаміку та
рівень розвитку інноваційної сфери, технологій та наукомістких галузей. Забезпечення стрімкого та динамічного економічного розвитку потребує відповідного рівня технічного, технологічного, наукового, кадрового забезпечення,
необхідного для розробки та запровадження нових інноваційних проектів та
відповідного захисту наукової, інноваційної, інтелектуальної та інформаційної
власності підприємств та їх розробок. Це є вкрай значущим питаннями інноваційної безпеки, як складової економічної безпеки підприємств [2].
Основними напрямком інноваційної діяльності було створення інноваційних видів продукції, на другому місці за сумарними натуральними показниками
виступають освоєння нових технологічних процесів [3].
А втім, питома вага підприємств, що впроваджують інновації не стрімко
зростає. На рис. 1 можна побачити тенденцію впровадження інновацій на промислових підприємствах за період з 2000 по 2017 роки.
Технологічне відставання країни накопичується тривалий час, але дається
взнаки в критичний момент, яких на сьогодні Україна переживає чимало. Вітчизняним виробникам в умовах складної зовнішньо та внутрішньо-економічної
і політичної ситуації доводиться конкурувати з провідними інноваційноорієнтованими транснаціональними корпораціями світу. Сучасними загрозами
інноваційної безпеки України є:
− недостатній рівень фінансування наукових досліджень,наукового-технічних
робіт (НТР) та вищої освіти;
− зниження експорту та зростання імпорту наукоємких товарів;
− низька якість бізнес-клімату, яка проявляється в:
- слабкому розвитку інфраструктури, трансферу технологій;
- слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери;
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- недосконала стимулююча та податкова політика держави;
- повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності;
− відсутність перспектив реалізації інноваційних розробок в Україні та
масова міграція висококваліфікованих фахівців за кордон.

Рис. 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах

На сьогодні забезпечення інноваційного розвитку є основою безпеки науково
технічного прогресу та економічної безпеки підприємств. Для мінімізації загроз
інноваційного характеру акцент маємо зробити на:
- питаннях інтелектуальної власності, результатів наукових розробок
досліджень та промислових зразків адже результати інноваційної діяльності
підприємства не є достатньо захищеними з точки зору економічної безпеки,
права та власності
- створенні інноваційного сегменту економіки FinTech, який поєднає
технологічну та фінансову сфери, в якій учасники ринку застосовують інформаційні та технологічні розробки для створення інноваційних продуктів, які не
притаманні традиційному сектору фінансових послуг;
- розвитку технологій подвійного призначення;
- використанні потенціалу внутрішнього ринку високотехнологічної
продукції;
- стимулюванні розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;
- підсиленні координації між органами управління інноваційною сферою;
- чіткому виконанні державних стратегій і програми;
- здійсненні системного моніторингу рівня інноваційної безпеки й аналізу
загроз;
- активній участі у міжнародних коопераціях та інноваційних проектах.
Список використаної літератури:
1.

Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів[Електронний ресурс]/
Левчук О. В. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/10.pdf
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Інноваційна небезпека як невід’ємна складова економічної безпеки та ефективного проектноорієнтованого розвитку сучасних підприємств[Електронний ресурс]/ Кириченко О. С. Режим
доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28783/25811
Впровадження інновацій на промислових підприємствах Режим доступу [Електронний ресурс]:
http://www.ukrstat.gov.ua/
Науково-технологічний потенціал ті інноваційна безпека України / [Електронний ресурc]/ Сухоруков
А. І. Олейніков О. О. Режим доступу: http://inventture.com.ua/main/analytics/security/ invsecurity

К е. н. Кірдан О.П.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Формування та розвиток ключових компетентностей майбутніх економістів
є невід’ємним складником професійної підготовки у системі неперервної освіти.
Поява інноваційних практик детермінована новими життєвими, професійними та соціальними викликами, потребою освоєння та продукування нового
досвіду. Відтак одним із дієвих сучасних способів розвитку фахівців та керівників
є практика корпоративної освіти, яка набуває поширення та стає значущим
фактором розвитку організацій у загальносвітовому масштабі. Вона підкріплюється
наскрізною тенденцією сучасної економіки – поєднанням ефективності та
конкурентоспроможності цифрової економіки та автоматизації процесів з якістю
людського капіталу.
В сучасній економічній періодиці нинішню професійну діяльність майбутнього економіста достатньо часто пойменовано як VUCA – діяльність в умовах
стійкої нестабільності та невизначеності (англ. Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity). Саме тому інноваційні практики підготовки майбутніх економістів
у системі неперервної освіти зорієнтовані на підготовку до прийняття нестандартних рішень, активного створення «команд професіоналів», використання
проектної технології навчання та ін.
Нині ми є свідками «розмивання» меж професії економіста та відповідних
посад, схрещення та сплав різнорідних компетенцій, які мають поєднуватися
в особистості майбутнього економіста. Наприклад, менеджер повинен вільно
спілкуватися з висококваліфікованими фахівцями чи робітниками без посередників, а дизайнер – розуміти економіку управління підприємством, вміти
налагоджувати бізнес-процеси та ін. Тобто необхідними нині є професіоналиекономісти, що успішно поєднують компетенції, які раніше вважались
несумісними; спроможні брати на себе відповідальність за формулювання
завдань та прийняття рішень; виступають не просто комунікаторами у структурі
організацій та установ, а модераторами діяльності колективів цих організацій.
До того ж, на думку американського футуролога Т. Фрея, до 2030 р. у світі
стане менше на 2 млрд вакансій, бо професії застаріють [1].
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Моделювання інноваційних технологій професійної підготовки майбутнього
економіста детермінували, на наш погляд, такі основні чинники: змінились
завдання професійної діяльності фахівців-економістів та способи набуття
нового досвіду. З появою Інтернету як інформаційно-цифрового середовища
відбулися зміни не тільки способів передачі інформації, змінились люди, які
виросли в умовах нової цифрової економіки та цифрового інформаційного
середовища. Нинішнє покоління студентів – люди, які «народилися з гаджетом
у руці», вони використовують соціальні мережі, онлайн-відео, блоги та ін.
Студенти мають сформовану цифрову компетентність, звикли сприймати
візуалізовану інформацію, надають перевагу мультимедійному інформаційному
середовищу. Особливістю нинішніх здобувачів вищої освіти є те, що вони
мають звичку знаходитись у постійному контакті зі своїм колом спілкування,
неперервно бути «на зв’язку», звикли до потоку сенсорних стимулів та сенсорного
різноманіття. Саме таким запитам відповідає технологія інтерактивного
навчання, яка передбачає основні інноваційні практики (формати)
професійної підготовки майбутнього економіста – тренінг, наставництво,
навчання дією, коучинг (індивідуальний та командний), менторинг, ділові та
імітаційні ігри, фасилітація та ін.
Список використаних джерел:
1.

Головні тренди в освіті: до чого готуватися вчителям і учням. Електронний ресурс. – Режим доступу:
https://osvitoria.media/opinions/golovni-trendy-v-osviti-2018-chogo-gotuvatysya-vchytelyam-ta-uchnyam/

Коваль О. С., к. е. н. Волкова В. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Вимоги сучасного світу зумовлюють необхідність системного та комплексного підходів до процесів виробництва, своєчасного забезпечення його
необхідними ресурсами, транспортування та просування готової продукції до
споживача Все це має бути виконано якісно, вчасно та ефективно для підприємства.
Тому подальше зростанням ролі логістичних процесів в управлінні підприємством
є об’єктивним трендом. Логістика координує діяльність всіх структур сучасного
підприємства, починаючи із закупівлі ресурсів, їх розподілу на виробництво,
зберігання та завершуючи транспортуванням готової продукції (табл.1). Навіть
стислий перелік задач, наведених в таблиці, свідчить про чималу їх кількість та
різноманітність.
Дослідження проблеми організації системи логістики на підприємстві
зустрічається в працях відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких
важливо відмітити роботи Д. Бауэрсокса, Т. Клосса, Ю. А. Анікіна, В. В. Левкіна,
В. С. Лукінського [2], А. М. Гаджинського [3]. Однак питання розробки моделей
раціонального управління логістичними процесами на підприємстві висвітлені
не в достатній мірі та потребують уточнення.
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Таблиця 1. Функціональні області логістики
№ Область логістики
1. Закупівельна
логістика

Ціль
Задоволення потреб виробництва
в матеріалах з максимальною економічною ефективністю
Оптимізація матеріальних потоків
всередині підприємства

2.

Виробнича
логістика

3.

Розподільча
логістика

4.

Збутова логістика

5.

Транспортна
логістика
Логістика
управління
запасами
Інформаційна
логістика

Організація транспортування готової продукції
Формування запасів та їх контроль

Логістика
сервісного
обслуговування

Забезпечення ефективного рівня задоволення потреб клієнтів

6.
7.
8.

Забезпечення процесу раціонального розподілу наявних ресурсів та
сировини
Забезпечення процесу просування
готової продукції до покупця

Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством

Задачі
Дотримання термінів, регулярний аналіз, вибір та організація
поставок
Календарне планування; визначення оптимальних планів виробництва
Планування, організація та управління розподільчими процесами
Обробка замовлень, вибір упакування, відвантаження продукції
Маршрутизація
оптимальних
транспортних перевезень.
Оперативний облік, зберігання
та ефективне використання
запасів
Автоматизоване
введення
даних, збір та обробка інформації
Аналіз обслуговування та підвищення якості надання сервісних послуг

Джерело: сформовано автором на основі [1–3].

Проблеми, пов’язані з логістикою, в повній мірі постають не тільки перед
крупними кампаніями, які можуть собі дозволити користуватися послугами
логістичних центрів або створювати окремі потужні логістичні підрозділи, але
й перед малими підприємствами. В цьому випадку останні мають розв’язувати
першочергові завдання з логістики. На основі проведеного аналізу виокремлено
комплекс взаємопов’язаних задач, на основі яких має сенс моделювати процес
логістичної діяльності таких підприємств (рис. 1).
\

Рис. 1. Комплекс задач логістичної складової діяльності малого підприємства
(джерело: розроблено автором)

Задача «Виробити чи придбати?» стосується вибору альтернативного
варіанту постачання ресурсів, необхідних підприємству, шляхом закупівлі чи
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власного виробництва. Для цього ретельно прораховуються усі витрати на
придбання матеріалів у постачальника або на власне виробництво, проводиться
їх порівняльний аналіз та обирається найкращий варіант з точки зору
мінімізації витрат.
Задачі вибору та оцінки постачальника полягає у виділенні множини потенційних постачальників A = {a1, a2, …,an}, множини критеріїв С = {с1, с2, …,сm},
які містять їх характеристики. Задачі зводиться до упорядкування елементів
множини А в порядку збільшення переваг залежно від значимості параметрів
множини С. Розв’язання задачі потребує застосування експертних методів та
нечіткої логіки, оскільки характеристики постачальників містять як кількісні,
так і якісні показники.
Задача АВС-аналізу дозволяє розподілити всю номенклатуру ресурсів на
три нерівномірних з точки зору важливості забезпечення процесу виробництва
множини А, В та С. Саме для множини є необхідним розв’язання задачі «якраз
вчасно».
Задача поставки «якраз вчасно» полягає в синхронізації процесів поставки
ресурсів в необхідній кількості лише на той момент, коли ланки логістичної
системи мають в них потребу з метою мінімізації витрат, пов’язаних
зі створенням запасів:

де

- залежність затрат виконання i-ої операції циклу від її тривалості;
– параметри, які характеризують тривалість i-ої операції.
Комплекс запропонованих задач дає можливість підприємству скоротити
виробничі затрати, підвищити ефективність управління запасами. Це сприяє
збільшенню логістичного потенціалу підприємства, що в свою чергу призводить
до зростання організаційно-економічної стійкості та конкурентоспроможності
підприємства на ринку.
Список використаних джерел:

1.
2.
3.

Заборская Н.К. Управление потоковыми процессами в экономике: учебное пособие по курсу
«Логистика»/Н.К.Заборская, Л.А. Бескровная, Л.Э. Жуковская– Одесса: ОНАС им. А.С. Попова,
2013.‒208 с.
Лукинский В. С. Моделии методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / под ред.
В. С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).
Гаджинский А. М. Логистика: учебник/ А. М. Гаджинський. ‒ 15-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. ‒ 472 с.
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Кожем’яка М. А., к. ф.-м.н. Іванов Р. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
В сучасному економічному просторі України представлена велика кількість
підприємств, які, при розроблені стратегії управління і регулювання процесу
виробництва, зіштовхуються із проблемою відсутності комплексу раціональних
рішень щодо визначення системи логістичного управління запасами, яка буде
характеризуватися достатньо високою стійкістю до дій зовнішнього і внутрішнього середовищ і матиме відносно просту структуру.
За нинішніх ринкових умов перед підприємствами постає задача оптимізації
запасів: зменшення витрат суб’єктів господарювання, підвищення результативності ресурсів та отримання максимального прибутку. Внаслідок досягнення
поставлених цілей логістична система підприємства зорієнтується на знаходженні
найбільш раціональних шляхів оптимізації запасів та їх адаптації до специфіки
функціонування промислових підприємств. Одним з підходів до підвищення
рівня ефективного управління матеріальними запасами є умова запровадження
інтегрованого підходу логістичного управління в системі [1].
Запаси – один з найбільш дорогих активів підприємства і складають до
40% вартості інвестованого капіталу. Основною метою управлінням запасами
підприємства – задача зниження загальних щорічних витрат на утримання
запасів до мінімуму за рахунок задовільного обслуговування вимог споживачів.
Ефективне управління запасами − знижує тривалість виробничого і операційного циклів, зменшує поточні витрати на зберігання, із поточного господарського обороту вивільняється частина фінансових коштів за рахунок реінвестування в інші активи. Основа процесу управління запасами на підприємствах –
формування обсягу та складу запасів на оптимальній основі. Оптимальний
розмір і точка замовлення необхідної величини ресурсів розраховуються з умов
мінімізації сумарних витрат системи управління запасами. Сумарні витрати
системи управління запасами є сумою витрат на придбання, на оформлення
замовлення, на зберігання, витрат від дефіциту.
Регулювати рівень запасу можна 3-ма основними способами:
1. Зміною розміру замовлення.
2. Зміною періоду замовлення.
3. Одночасною зміною розміру та періоду замовлення [2].
Основні параметри, які враховуються при ухваленні рішення: величина
виробничих запасів, яка співвіднесена з пороговим рівнем запасів; ступінь
необхідності в той чи інший час конкретних видів запасів для підприємства;
кількість споживачів матеріальних ресурсів у технологічних процесах підприємства; терміновість ухвалення рішення по задоволенню потреб у ресурсах;
значущість окремих груп ресурсів у загальній сукупності запасів.
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Система управління запасами передбачає встановлення рівня оцінки матеріально-технічних ресурсів з ціллю визначення відхилень від норми та прийняття
оперативних рішень напрямлених на їх усунення. До основних показників
стану запасів відносять [2]:
1) потреба в запасах;
2) коефіцієнт завантаження запасів;
3) рентабельність запасів;
4) доля перехідного запасу;
5) швидкість обігу запасу;
6) тривалість обороту запасу.
Завдання підвищення оптимізації матеріальних ресурсів (запасів) на підприємстві та ефективності управління ними в умовах сучасної ринкової економіки
є досить актуальним, оскільки величина наявних запасів прямо пропорційно
впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. Забезпечення високого
рівня якості продукції та надійність її поставок учасникам ринку (споживачам),
неможливо без створення запасів готової продукції, а також необхідної кількості
наявних на складах запасів матеріалів, сировини, продукції незавершеного виробництва та інших ресурсів, потрібних для безперебійного функціонування
виробничого процесу.
Контроль за запасами необхідно здійснювати відповідно до таких принципів [3]:
1) проводити закупку лише тих видів матеріалів, що використовуються
у процесі виробництва;
2) величина запасу кожного виду встановлюється з урахуванням середнього
виробничого запасу сировини і матеріалів, який містить поточну потребу,
підготовчий та гарантійний запаси;
3) у процесі зберігання запасів використовувати сучасні ресурсозберігаючі
технології,
4) проводити регулярний облік та маркування запасів;
5) встановлення єдиного принципу відпуску сировини, матеріалів у виробництво – за методом середніх цін, LIFO, або FIFO.
Мета управління запасами полягає не просто в їх мінімізації учасником
ринку, а в максимізації його сукупної прибутку від всієї діяльності, що вимагає
як мінімізувати, так і, в якійсь ситуації, збільшити запаси. Неможливо розглядати
запаси тільки в як відокремлений, самостійний об'єкт управління на ринку. В кінцевому рахунку, їх розмір завжди підпорядкований загальним цілям комерційної
діяльності конкретного суб'єкта ринкових відносин.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах розвиток економіки України характеризується погіршенням та занепадом господарської діяльності більшості підприємств. Таке
становище виникає через те, що на підприємствах невчасно враховують внутрішні
та зовнішні фактори, які забезпечують сприятливі умови ефективного функціонування виробництва. Аби уникнути загострення даної ситуації, доцільно
удосконалювати підходи до планування діяльності підприємств та забезпечити
формування нової стратегії їх розвитку.
Нині актуальною проблемою сучасної економіки вважається необхідність
визначення та удосконалення економічного аспекту управління розвитком
підприємства на підставі урахування оцінки технічного стану, використання та
виявлення виробничих ресурсів та шляхів їх підвищення, а також виявлення
важливих чинників, які впливають на зміну рівня ефективного функціонування
виробництва. Одним з наявним інструментом вирішення даної проблеми – є
аутсорсинг. Аутсорсинг – передача компанією частини її завдань або процесів
стороннім виконавцям на умовах субпідряду з метою скорочення витрат [1].
Варто зазначити, що аутсорсинг розвинувся не тільки в діяльності підприємницьких структур чи окремих підприємств, а активно використовується у функціонуванні громадських організацій та навіть державних органів влади [2].
Важливою причиною використання аутсорсингу у діяльності вітчизняних
підприємств є фінансово-економічна криза. Підприємства не можуть утримувати самостійно кваліфікованого працівника і відповідно змушені наймати його
ззовні, або працівник компанії стає фрілансером, і крім надання тих самих послуг
для попереднього працедавця, виконує схожі функції і для інших компаній.
З точки зору адміністративних витрат та оптимізації оподаткування, а також
неповної зайнятості окремих працівників, які наймані ззовні, виходить значна
економія у діяльності організацій. Згідно з оцінками підприємства, які передали
на аутсорсинг окремі функції або непрофільні види діяльності, мають змогу
отримати економію від 10 до 40 % [2].
Для розробки ефективного процесу економічного розвитку підприємства
використовують метод аутсорсингу, з метою максимізації операційного прибутку
підприємства в плановому році.
Метою використання такого процесу є максимізація валового (маржинального) прибутку за весь період аутсорсингу на підприємстві. Виникає необхідність
визначити план оптимізації з урахуванням вже існуючих і використовуваних
продуктів та послуг підприємства, а також величину валового (маржинального)
прибутку на основі заданої цільової функції [3]:
,
(1)
де

– ціна виробу або послуги i;
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– середні змінні витрати на одиницю виробу або послуги i;
– шуканий об’єм продажу продукції і послуг виробу i.
Для досягнення поставленої мети використовується загальна оптимізаційна
модель операційного планування (рис. 1).

Рис. 1. Матрична модель калькулювання повної собівартості підприємства

На основі проведених розрахунків моделі використання аутсорсингу можна
зробити висновок, що такий механізм дає можливість покращити поточний процес
економічного розвитку підприємства на сьогоднішній момент часу (рис. 2).

Рис. 1. Порівняння результатів

Аутсорсинг є сучасною формою співпраці між різними суб’єктами ринку,
що дає змогу отримати взаємовигідні результати як у короткотерміновому, так
і довготерміновому періоді. Така кооперація має усі шанси та можливості для
інтенсивного розвитку як у розвинених країнах, так і в Україні. Важливо при
цьому підібрати для кожної угоди та обставин оптимальну форму аутсорсингу.
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МЕТОД СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ДІАГРАМ ЦИКЛІЧНОЇ ПРИЧИННОСТІ
Системне мислення – це поєднання підходу до вирішення проблеми та набору
інструментів, засобів і методів, які дають способи розуміння складних систем та їх
властивостей, а також як ці частини пов’язані між собою, і досліджувати їх
колективну динамічну поведінку [1]. У науковій літературі до основних принципів
системного мислення пропонується відносити: принцип генеральної мети; принцип
ієрархії; принцип функціональності; принцип розвитку; принцип децентралізації;
принцип невизначеності; принципи єдності та зв’язаності [3]. Отже, суть системного мислення полягає в тому, що зі складними проблемами найкраще боротися,
спираючись на цілісне бачення. Тільки такий широкий погляд допомагає уникнути
небезпек замкнутого мислення, при якому тимчасове рішення проблеми «тут»
просто відсуває її «туди», а також організаційної короткозорості, при якій, вирішивши проблему «зараз», ми отримуємо значно серйозніші проблеми «потім».
Системний підхід по Д. Шервуду (на основі діаграм циклічної причинності) –
широкий, цілісний погляд на проблему. Відомо, що багато систем демонструють
властивості, не притаманні будь-якої з його частин. Тому вивчення окремих
складових, яким би вичерпним воно не було, не дозволяє виявити визначальні
характеристики системи [4].
Для вивчення складних систем комплексно використовують інструменти
системного мислення, основними з яких є:
- діаграми циклової причинності, що дозволяють описати складні системи
у вигляді ланцюжка причинно-наслідкових відносин;
- комп’ютерні моделі динаміки системи, що дозволяють вивчити залежність
від часу поведінки складної системи, зробивши ряд припущень.
Діаграми циклічної причинності – наочний метод відображення складності,
що виникають в роботі підприємства. Їх використання допомагає визначити
найкращий спосіб впливу на систему. В результаті їх застосування можна уникнути
прийняття невдалих рішень, зокрема таких, які швидко усувають проблему, але
в довгостроковій перспективі можуть призвести до зворотних результатів.
Однак у цих діаграм є один недолік. Вони статичні і, представляючи на
папері структуру системи, не можуть описати, як її властивості розвиваються
з часом. Але це можуть зробити комп’ютерні імітаційні моделі, в основі яких
використовується змодельовані діаграми циклічної причинності, пристосовані
до імітаційних можливостей комп’ютера.
При побудові діаграми циклічної причинності головним є розуміння ланцюжка обумовленості, послідовність і взаємодія численних окремих причиннонаслідкових зв’язків, що лежать в основі системи.
Ці ланцюжки обумовленості відображаються в діаграмі циклової причинності, де кожна з причинно-наслідкових зв’язків виражається за допомогою
напівкруглої стрілки (рис. 1).
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Напрямок кожної стрілки вказує на причинно-наслідкові зв’язки. Зв’язки
бувають тільки двох типів: позитивні (П або «-») та негативні (Н або «+»). Якщо
посилення причини тягне за собою посилення наслідку, то зв’язок позначається
як П. Якщо посилення причини тягне за собою ослаблення слідства, то зв’язок
позначається як Н.

Причина

Наслідок

Рис. 1. Ланцюжок обумовленості [4]
Діаграми циклічної причинності систем складаються в основному з замкнутих, безперервних ланцюжків, відомих як петлі зворотного зв’язку.
Зворотній зв’язок – це потік інформації всередині системи, який проявляється
у взаємодії суб’єкта й об’єкта управління [2]. Зворотній зв’язок також є основою
характеристики багатьох систем, що самоорганізуються – самокорекції. Існує
два типи петель зворотного зв’язку: підсилююча та врівноважуюча. Підсилюючі
петлі характеризуються парним числом зав’язків Н (нуль вважається парним),
а врівноважуючі петлі – непарним.
Дія підсилюючої петлі передбачає, що з кожним витком початковий ефект
наростає. Підсилюючі петлі в залежності від обставин поводяться як кола процвітання або як порочні круги. Дія врівноважуючої петлі відрізняється: система
прагне до мети. Системне мислення та використання діаграм циклічної причинності має безліч переваг. Закликаючи поглянути на речі широко, з точки зору як
масштабу, так і часу, системне мислення дозволяє уникнути недалекоглядності та
вузькості погляду.
Діаграми циклічної причинності також можуть бути засобом пошуку
альтернативних варіантів рішень, так як за їх допомогою можна виявити та
оцінити наслідки. Це дозволяє уникнути поспішних рішень, про які пізніше
довелося б шкодувати.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Розроблена економіко-математична модель, яка дозволяє оцінити вплив
інноваційних технологій на динаміку фонду нагромадження підприємства.
Розрахунки показали, що для одержання максимального економічного ефекту,
якість виробничих фондів має бути максимально високою.
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується високим
рівнем зносу основних виробничих фондів. Заміна застарілого обладнання
новим приводить до підвищення ефективності виробництва, зокрема, до
збільшення показника фондовіддачі обладнання.
Для комплексної оцінки економічної ефективності від впровадження
новітніх технологій необхідно залучати методи економіко-математичного
моделювання. Основні принципи застосування економіко-математичних
методів до аналізу діяльності підприємств закладені в роботі. За допомогою
запропонованих методів можливо досліджувати динаміку розвитку підприємства за
диференціальними рівняннями, що містять набір найбільш істотних змінних, які
відображають вплив як зовнішніх характеристик (наприклад, динаміки інвестицій),
так і внутрішніх факторів підприємства (собівартість, фондовіддача й т.д.). У зазначеній роботі в основному досліджується аналітична структура отриманих рішень.
Кількісний аналіз стосовно до реальних параметрів малого (середнього)
підприємства практично не виконувався.
У даній роботі ставилося завдання застосувати методи економіко-математичного моделювання до чисельного дослідження впливу росту показника фондовіддачі, що має місце при впровадженні інноваційних технологій, на динаміку
розвитку малих та середніх підприємств. Метою роботи було чисельне дослідження динаміки фонду нагромадження підприємства залежно від зміни показника
фондовіддачі. Ставилось завдання – проаналізувати динаміку підприємства при
різних горизонтах планування й при різних значеннях собівартості продукції.
Метод дослідження й вибір моделі базується на положеннях системного підходу до
аналізу динаміки розвитку малого підприємства. Розглядалася наступна модель
підприємства. Вважалося, що підприємство розвивається за рахунок внутрішніх
джерел, тобто прибутку. Основні виробничі фонди – це єдиний фактор, що
визначає випуск продукції. Виробнича діяльність описується однофакторною
виробничою функцією, а темпи розвитку підприємства визначаються динамікою
розвитку основних виробничих фондів. Прибуток підприємства є внутрішнім
джерелом, що формує фонди його розвитку й визначає силу дії позитивного зворотного зв'язку. У цьому контексті фонди розвитку будуть розглядатися як внутрішній
інвестиційний фактор розвитку малого підприємства.
Для даного завдання залежність між основними змінними моделі малого
підприємства представляється наступною системою рівнянь:
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P (t ) = f (t ) × A(t ) ,
(1)
A(0) = A0 ,
M tot (t ) = (1 - c) × P (t ) ,
(2)
M (t ) = M tot (t ) - N (t ) ,
(3)
N (t ) = t × (1 - x ) M (t ) ,
(4)
dA
= x × M (t ) ,
(5)
dt
де P(t ) – випуск продукції в момент t (змінна t нумерує місяці) у вартісному
вираженні; f (t ) – показник фондовіддачі (за один місяць t ); A(t ) – вартість
основних виробничих фондів; A0 – вартість основних виробничих фондів

у момент t = 0 ; с – питома собівартість випуску продукції у вартісному вираженні;
M tot (t ) – загальний прибуток малого підприємства; M (t ) – чистий прибуток
малого підприємства за винятком податкових відрахувань; N (t ) – сума податкових відрахувань; t – ставка оподатковування на прибуток; x – частка чистого
прибутку, що відраховується на реінвестування (0 £ x £ 1) .
Підприємство створює резервний фонд F у вигляді рахунку в банку.
Динаміка фонду F визначається наступним рівнянням:

dF
= kF + (1 - x ) M ,
dt

де k – ставка банківського відсоток по вкладах.
З (1) – (5) знаходимо:
M (t ) = a0 × A(t ) ,
де a0 =

(6)

(7)

(1 - c) × f
.
1 + t × (1 - x )

З (5) і (7) було отримано рівняння:

де a = x × a0 .
Розв'язок рівняння (8) є:

dA
= a × A.
dt

(8)

A = A0 e a ×t .
(9)
Надалі, будемо вважати A0 = 1 , тобто грошові суми записувати в одиницях A0 .
Рівняння (6), з урахуванням (7) і (9), за початкової умови F (0) = 0 , має
розв'язок:

FT =

(

)

(1 - x ) a0 kT
e - e aT .
k -a

(10)

Аналіз статистичних даних для малих підприємств промисловості Дніпропетровської області (див. [2]) приводить до висновку, що реалістичні значення
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фондовіддачі (розраховуючи на один місяць) для окремих підприємств перебувають в області значень 0,05–0,2. При виконанні розрахунків припускалося, що
фондовіддача, для розглянутого підприємства, знаходиться в зазначеній області
значень (0,05–0,2). Вважаємо також, що підприємство є прибутковим, тобто
питома собівартість c його продукції знаходиться в області значень: 0,3 < c < 0,8 .
Значення ставки оподатковування на прибуток визначається законодавцем
і дорівнює: t = 0,25 .
За результатами розрахунків можуть бути зроблені наступні висновки. Для
невеликих горизонтів планування (12 місяців) фонд нагромадження слабко
залежить від показника фондовіддачі. Це означає, що для короткострокових
проектів видатки на придбання нового обладнання будуть, швидше за все,
невиправданими. У цьому випадку планування діяльності підприємства повинне
базуватися на обладнанні, що фактично є в наявності. Для порівняно великих
горизонтів планування (36 місяців) фонд нагромадження істотно залежить від
показника фондовіддачі: при f = 0,18 для T = 36 фонд нагромадження майже
в 2 рази перевищує початкове значення вартості основних виробничих фондів.
Це означає, що при великих горизонтів планування підприємство буде мати
достатній фонд нагромадження для відновлення основних виробничих фондів.
У цьому сенсі довгострокові проекти виявляються кращими для розвитку підприємства й для впровадження інноваційних технологій. З результатів розрахунків
за (10) випливає, що при великій питомій собівартості ріст фонду нагромадження
буде досить слабким. Це означає, що власних коштів для заміни обладнання
в підприємства, швидше за все, не вистачить. У цьому випадку, підприємство
для відновлення основних виробничих фондів буде змушено звернутися до
залучення зовнішнього кредиту.
Розрахунки показали, що для одержання максимального економічного ефекту,
якість виробничих фондів (показник фондовіддачі) повинна бути максимально
високою. Це означає, що підприємство повинне прагнути до впровадження
високоефективних інноваційних технологій.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ
ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Присутність в Інтернет-просторі є обов’язковою складовою формування
іміджу закладу, сходинкою на новий щабель в бізнесі,. Зрозуміло, що сьогодні не
лише просування закладу та залучення нових клієнтів, а й співпраця з існуючими
передбачає наявності віртуального офісу. Водночас маємо визнати, що переходу
в цифровий простір лише через розміщення інформації на сайти фірми сьогодні
недостатньо. Його наявність не гарантує ефективної роботи з клієнтами.
Якісне інформаційно-аналітичне забезпечення для підтримки користувачів
порталу та підтримки прийняття рішень є ключовим фактором, що впливає на
розвиток фірми. Розробка стратегічних і тактичних рішень щодо переходу до
цифрових технологій ведення бізнесу це потенціал вдосконалення, фінансової
стійкості та економічної безпеки.
Застосування різноманітних видів інтернет-комунікацій направлено не
лише на отримання клієнтами, особливо молоддю, та керівництвом закладу
об'єктивної інформації про стан справ на об’єкті і відстежувати статистику та на
формування інструментарію для продажу товарного продукту та надання послуг
для численної аудиторії, можливість перебувати в постійному контакті зі споживачем. Вони є потужним важелем діяльного економічного та технологічного
розвитку, інструментами, яким притаманні значний рівень привернення уваги на
шляху формування ціннісних настанов в соціокультурній сфері спрямованими на
розвиток економіки та інфраструктури. Ефективність зростає завдяки виразному
синергетичному ефекту, який виникає як результат поєднання таких потенцій, як
- швидка реакція на потреби споживача завдяки наявній можливості
оновлювати інформацію та форму подачі в он-лайн режимі;
- широкий охват аудиторії;
- відносно невисока вартість у поєднанні з можливістю її цілеспрямованого
надання в наглядному вигляді користувачам комп’ютерних технологій;
- наявність спеціальних сервісів, які дозволяють простото та швидко
оцінити результативність.
А втім результативність зросте лише, якщо власники бізнесу здійснять
детальний аналіз бізнес процесів, виявлення проблемних зон, чітко визначать
пріоритети та сформують вимоги до сервісів комунікаційного порталу та способів
ведення рекламної кампанії.
Важливим кроком на шляху переходу у інтернет-простір є розробка Webсайту, який залежно від означених вимог та можливостей може мати різні
форми, яким притаманні позитивні і негативні риси.
На ранньому етапі розвитку фірми може бути сформовано сайт-візитку,
який в лаконічній, але ємній формі характеризує діяльність фірми, її переваги
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та продукти. Незважаючи на нескладність розробки сайту такого виду, його
незначну вартість від дозволяє почати залучати клієнтів. Хоча недостатня кількість
інформації, недовіра до простих рішень та малий функціонал зменшують
переваги.

Рис. 1. Форма сайту компанії у інтернет-просторі

Частково вирішує ці проблеми розробка офіційного сайту, що сьогодні
є обов’язковою прикметою організації, яка поважає себе, клієнтів та співробітників. На тлі наявності більш високого рівня довіри до офіційних джерел
інформації, відображаючи актуальні формальні данні з’являється можливість
зв’язку між клієнтами й співробітниками.
Торговий майданчик, який дозволяє реалізувати значний обсяг товарів та
залучити до надання послуг може бути реалізований у формі каталогу, без
надання можливості оформлення та оплати замовлення, або інтернет-магазину.
Для просування окремого продукту або проекту, акції може бути застосовано
використано переваги промо-сайту. Хоча незначна кількість інформації про
компанію, відсутність сервісів у достатніх обсягах може бути нейтралізована
через під’єднання до офіційного сайту.
Зрозуміло, що найбільше функціоналу може бути реалізовано лише через
розробку корпоративного порталу. Хоча маємо зазначити, що його реалізація на
якісному рівні є вкрай витратною і складною справою. Наявність функціоналу
широкого спектру, форумів, зв’язків з адміністрацією, особистих кабінетів,
каталогу, промо створює додаткові конкурентні переваги на шляху реалізації
місії фірми.
Маємо нагадати, що яку форму сайту не було обрано маємо постійно робити
зусилля спрямовані на підвищення ефективності використання адаптуючи до
викликів та вподобань сьогодення, постійно відслідковуючи бажання та запити
споживачів. Збільшення конкурентоспроможності фірми та посилення лояльності
покупців може бути досягнуто через застосування інтегрованих маркетингових
технологій, що дає змогу здійснювати конвергенцію системи керування, підтримки
прийняття рішень через можливість аналізувати ефект від проведення рекламної
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кампанії в режимі реального часу, брендинга, розповсюдження інформації
і продажів застосовувати сучасні комунікаційні технології в мережі Інтернет,
проводити дослідження контенту та принципів його споживання, враховувати
переваги інформаційних комунікацій.
К. ф.-м. н. Огліх В. В.*, к. т. н. Шаповалов О. В.**
* Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна),
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ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ
СУСПІЛЬНИХ ЗОН ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Україна у своєму розвитку перебуває на етапі турбулентності та реформування, якому притаманне поєднання трансформацій у економічній, технологічній, безпековий, інформаційно-цифровій, екологічній та інших сферах. Для
істотних змін на ринку споживчих послуг України властиве поєднання низки
процесів, а саме появи нових видів послуг, в більшості своїй пов'язаних з розвитком високих технологій, та якісних змін у царині вже існуючих послуг. Маємо
засвідчити, що зміни не оминули галузь громадського харчування, і, зокрема,
ринок ресторанних послуг та у суспільних зон, який є перспективним напрямком довгострокових інвестицій.
Ресторанний бізнес набув нового дихання завдяки капіталовкладенням
із середнім прибутком в 15–20%. Водночас, постійні якісні зміни у поєднанні
зі складністю прогнозування можливих альтернатив його розвитку через вкрай
складно передбачувану споживчу поведінку постійних та потенційних клієнтів,
вимагають значної уваги підприємців задля досягнення високої ефективності
бізнесу та випередження конкурентів. Складність полягає у тому, що зміни
у протікають скоріше, ніж процес їх сприйняття та прийняття. Економічному
світу нового тисячоліття притаманні якісні зміни у динаміці економічних,
соціальних, суспільних процесів, які визначають динаміку прийняття рішень
економічними агентами.
Евроінтеграційний рух України на тлі безвізового режиму розширив коло
суспільних цінностей, піднявши на більш високі щаблі якість проведення
вільного часу. Це в свою чергу вплинуло на сприйняття ресторанних послуг.
Пройшла трансформація в системі ставлень до ресторану від закладу «для
обраних» до сприйняття його як місця проведення дозвілля та прийняття їжі
високої якості [1; 2].
Значна тривалість робочого часу в загальному обсязі зайнятості людини,
інтенсифікація праці, зміни в видах та умовах діяльності обумовили скорочення
частки домашньої праці, призвели до того, що люди почали все частіше обідати
та вечеряти поза домом, проводити зустрічі з друзями у суспільних зонах.
Ефект демонстраційного споживання є результатом сформованої потреби
у підтвердженні свого статусу. Як наслідок розширився набір товарів розкоші
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задля демонстрації того, що економічний агент є не гірше, а в багатьох випадках
навіть і краще за інших. Також необхідно враховувати, що незначні прояви
«розкішної поведінки» є елементами самоідентифікації у сучасному «шаблоні»
конвенціальної поведінки [3–5]. Ця зміна в системі факторів впливу на суспільну
економічну поведінку, яка є результатом впливу образів зі засобів масової інформації, щільно пов’язана зі збільшенням рівня диференціації доходів населення.

Рис. 1. Зміни в системі факторів впливу на суспільну економічну поведінку

Розуміння перспектив розвитку суспільних зон та ресторанного бізнесу
органічно пов’язано зі споживанням та споживчім вибором. Місткість галузі
визначається кон’юнктурою ринку, на яку в свою чергу впливає як фактори, які
досліджуються в рамках теорії раціонального споживача та теорії корисності,
так і набором суб’єктивних факторів. Тобто при формуванні «моделі нового
сучасного споживача» слід відокремлювати та досліджувати:
як раціональні фактори:
- доходи та величину сім’ї;
- місце проживання, рівень освіти та культури, звички проведення свят,
сферу діяльності, домовленості щодо реалізації традицій;
- об’єктивні норми споживання з урахуванням оптимального розподілу
сімейного бюджету, витрати на підтримання рівня комфортного проживання та
можливості натурального виробництва продуктів;
- приналежність до тієї чи іншої категорії споживача тощо;
так й ірраціональні фактори:
- відхилення від раціонального у поведінці окремих споживачів, викликане
їх особливими потребами, особистими бажаннями, наслідуванням, навіюванням
капризами, зараженням, смаками, які супроводжують ірраціональну поведінку;
- масштаби відокремленості споживачів та поширеність ірраціональної
споживчої поведінки, яка підсилюється впливом натовпу;
- суб’єктивні складові споживчої поведінки обумовлені солідарністю
людей схожих за соціальним статусом, але за окремими обставинами, мають
мотиви конвенціального характеру:
71

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2019: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

- або мають ресурси до проявів розкоші,
- або знаходяться у скрутних обставинах.
Тобто споживча поведінка є результатом усвідомленого поєднання раціонального, розумного ірраціонального особистого та колективного інтересу людей.
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МАТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РИНКУ СФЕРИ ПОСЛУГ
Розвиток підприємств ресторанного бізнесу проходить в умовах несталості,
динамічності, невизначеності економічного середовища та ірраціональності
споживача послуг. Формування стратегії розвитку, яка відповідає місії та цілям,
має забезпечити розвиток конкурентних переваг, підвищення прибутковості та
зростання ринкової вартості підприємства. Враховуючі специфіку ресторанної
сфери [1–3], якій притаманні мінливий багатообразний ірраціональний контингент
для надання послуг, широке коло постачальників продукції, велика кількість
обслуговуючого персоналу, готівкові розрахунки тощо, слід звернути увагу на
своєчасне виявлення і нейтралізацію загроз. В то же час, загальна Здатність
економічної системи повертатися на визначену стратегією траєкторію розвитку
після сходу з неї під дією внутрішніх впливів, кризових факторів, які формуються
у зовнішньому середовищі та адаптуватися до мінливої демонстративної
споживчої поведінки клієнтів є чинником сталого розвитку бізнесу [4; 5].
Для того щоб сформувати фінансовий, організаційний, соціальний, виробничо-технічний, інформаційний інструментарій забезпечення комплексного
всебічного розвитку маємо конкретизувати способи та засоби, які дозволяють
скерувати, ефективно організувати процеси функціонування, прийняття рішень,
діяльності та набуття навичок співробітниками закладу на ринку ресторанних
послуг.
Складність полягає у тому, що сьогоденню притаманне якісне перетворення
споживчої поведінки клієнта сфери громадського харчування. Маємо чітко
усвідомлювати його індивідуальність, інакше кажучи суб'єктивні характеристики, звички та прерогативи, вплив навколишнього соціального середовища та об'єктивні чинники (демографічні, економічні, національні, природнокліматичні).
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Рис. 1. Споживач у системі закладів ресторанного господарства

Тобто формування стратегічних напрямів і тактичних рішень слід здійснювати з урахуванням факторів у системі суспільних відносин, які визначають, як
структуру споживання, так й прийняття самостійних рішень про напрямки
використання своїх коштів у межах домогосподарства. Тому глибокого аналізу
потребує сукупність показників, які характеризують:
- соціально-демографічні характеристики та діяльність споживача, включаючи його споживчий вибір, мотив і ціль відвідування закладів ресторанної
сфери;
- модель поведінки клієнта;
- критерії та попит на товари і послуги;
- споживчу структуру;
- способи використання доходів.
Економічна діагностика має відповідати таким характеристикам:
- всебічність дослідження, яке проводиться задля визначення причиннонаслідкових зв’язків;
- орієнтація аналізу на внутрішнє та зовнішнє середовище для усвідомлення
економічного стану на ринку ресторанних послуг, інформації про нові тенденції
споживацької поведінки та попиту, конкурентів, кон’юнктуру ринку тощо;
- комплексність досліджуваних факторів та умов господарювання задля
виявлення недоліків у ланцюгу «споживач – суспільство – громадське харчування
– ресторанний бізнес»;
- цілеспрямованість.
Маємо ствердити, що у дослідженні, за допомогою якого визначають
попит на послуги, пропозицію послуг, аналізують суб’єкта отримання послуг
наряду з традиційним фінансово-економічним аналізом, має бути застосований,
як інструментарій багатофакторного статистичного аналізу факторів, так і експертні
методи, нейро-нечіткі технології, методи прогнозування та теорія гри.
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Зокрема, за допомогою факторного аналізу можна визначити структуру
зв’язків між факторами та встановити за якими слід проводити аналіз ринку
ресторанних послуг і споживачів, здійснити їх скорочення. Застосування багатомірної статистичної процедури кластерного аналізу дозволить упорядкувати
об’єкти (споживачів, заклади харчування) у однорідні групи. Для оцінки ірраціональної поведінки споживачів послуг закладів ресторанного господарства
доцільно застосувати інструментарій нечіткої логіки. За допомогою дискримінантного аналізу на підставі деяких ознак економічний суб’єкт може бути
зарахований до однієї зі заздалегідь заданих груп. Застосування економікоматематичного інструментарію дозволить істотно покращити якість прийнятих
управлінських рішень.
1.
2.
3.
4.
5.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМИ
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Маємо констатувати загострення проблем в системі освіти на тлі соціальних,
політичних, економічних змін сучасного соціуму та державної політики.
Сьогодення висуває нові вимоги до освітніх установ. Це в свою чергу, вимагає
від них встановлення стратегічного курсу та визначення механізму керування
процесом досягнення нової якості освіти з урахуванням потреб суспільства
у соціально успішних особистостях. Тобто заклади вищої освіти мають вибудовувати моделі ефективного керування якістю освітніх послуг, які:
- враховують специфіку функціонування конкретного закладу освіти
в конкретних умовах в режимі розвитку,
- засновані на моніторингу поточних, кінцевих результатів і перспектив
освіти за новими стандартами.
Маємо розуміти, що якість освітніх послуг, які надаються закладом вищої
освіти визначаються здатністю системи задовольнити наявні та потенціальні
потреби держави, суспільства, ринку, особистостей до людського капіталу, до
знань, умінь та компетентностей, які набувають в процесі навчання (рис. 1).
Багатогранне поняття якість освіти відображає єдність місії та цілей,
планів стратегічного розвитку, тактичних рішень, науково-дослідного сектору,
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підходів і методів навчання, які застосовуються в навчальному процесі матеріально-технічної бази, методичного й інформаційного забезпечення, соціальнокультурного середовища, моніторингу та результативності. Відповідного рівня
якості можна досягти лише, якщо:
- направити зусилля на досягнення лідерських позицій та акредитації
через орієнтацію на потреби споживачів освітніх послуг, створення сприятливого
внутрішнього середовища, в якому співробітники налаштовані на самоконтроль
і досягнення, заохочення до підвищення кваліфікації та самовдосконалення
рис. 2;
- керувати на засадах процесного підходу, через розробку ефективної
системи планування, моніторингу, реалізації, аналізу результативності через
рейтинги, діагностику задоволеності студентів, працедавців, замовників наукових
і освітніх послуг та зворотного зв’язку;
- розглядати заклад освіти з позицій поєднання системного, синергетичного та інформаційного підходів.

ЯКІСТЬ

Рис. 1. Система якості освітніх послуг
(джерело: складено авторами)

В умовах ринку освітніх послуг заклади освіти мають зрозуміти, що конче
необхідно як можна скоріше впроваджувати систему керування дослідницького
характеру на засадах структурування функцій якості (Quality Function Deployment –
QFD). Тобто має бути здійснено акцент на структуризації потреб і побажань
споживачів освітніх послуг, що формують соціальне замовлення, в якості яких
одночасно виступають держава, суспільство, працедавці, студенти та їх батьки,
науково-педагогічні працівники. Означені потреби мають бути трансформовані
в цілі та характеристики процесу навчання рис. 2. Структурування функцій
якості кваліфікованою командою викладацького складу та керівництва закладу
шляхом поетапного розгортання функцій і операцій діяльності дасть змогу
забезпечити необхідний рівень якості на кожному етапі моделювання.
У разі виникнення суперечливих вимог, вони мають бути оптимізовані,
задля задоволення найбільш цінних з них. Побудова дома якості передбачає
75

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2019: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

виявлення споживчих властивостей, визначення кінцевих характеристик, які тією
чи іншою мірою можуть вплинути на задоволеність споживачів освітніх послуг.

Рис. 2. Модель-схема освітнього процесу.
(джерело: складено авторами)

Гарантувати отримання кінцевого результату, відповідного очікуванням споживача
освітніх послуг, можна лише якщо врахувати позитивні та негативні зв’язки
між характеристиками програми, пріоритети споживчих вимог, обмежень, конкурентів на всіх стадіях процесу навчання. Зазначимо, що потенційну небезпеку
створюють, як конкуренти, які займають більш високий щабель на сходах
рейтингу закладів вищої освіти, так і ті, що демпінгують або мають наміри
зайняти аналогічну нішу. Тобто, мова має йти про збалансованість множини
властивостей, характеристик і результатів освітнього процесу в системі освіти,
його відповідність вимогам, цілям, нормам, які визначаються законодавством,
підприємствами, організаціями, індивідуумами.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ФАКТОР
ІНТЕНСИВНОГО ЗРОСТАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В основі напрямку розвитку капітального будівництва в сучасних умовах
лежить стратегічне управління будівельним підприємством. Маркетинг – це
функція управління, яка прагне збільшити цільовий ринок, побудувати довгострокові відносини, задовольнити клієнтів, забезпечити бажану прибутковість,
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а також посилити конкурентну перевагу. Тож, маркетингові стратегії – це не
одноразовий процес, а різноманітна і унікальна дія, яку необхідно переглядати
з кожним роком для досягнення визначених цілей.
Концепція стратегічного управління – це управління найважливішими
складовими діяльності сучасного будівельного підприємства, що стосуються
трьох таких життєво важливих, ключових сфер організації, як [1]:
1) вироблення і здійснення стратегії розвитку та поведінки у зовнішньому
середовищі;
2) вироблення і здійснення стратегії щодо створюваного підприємством
готового будівельного продукту;
3) вироблення і реалізація стратегії щодо персоналу підприємства.
Визначення стратегії для будівельного підприємства принципово залежить
від конкретної ситуації, в якій воно знаходиться. Однак існують загальні
підходи до формулювання стратегії і деякі загальні рамки, в які повинна
вписуватися обрана стратегія.
Будівельне підприємство
Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище

Конкуренти
Покупці
Конкурентна
кон’юнктура

Виробничий
потенціал
Персонал
Фінанси

Аналіз ринкових можливостей

Оцінка інформаційного потенціалу

Відбір цільових ринків

Оцінка реалізованості цілей

Маркетингове дослідження
(аналіз макро-

Узгодження стратегічних

Позиціонування
(сегментування ринку

Цілеспрямованість
(розробка і вибір стратегії

Розробка і оптимізація маркетинга-мікс
Товарна
політика

Договірноцінова політика

Розподільна
політика

Інтеграція плану маркетингу
Рис. 1. Модель формування маркетингової стратегії
будівельного підприємства [3]
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Таким чином, на основі аналізу економічної літератури та власних досліджень
і пропозицій, було сформовано модель розробки маркетингової стратегії будівельного підприємства з огляду на його особливості та сфери діяльності (рис. 1).
Метою формування маркетингової стратегії є втілення його результатів
в життя. Реалізація маркетингової стратегії здійснюється в рамках маркетингумікс. Розробка заходів маркетинг-мікс передбачає формування комплексу
рішень, що відображають відповідні стратегії (товарну, цінову, кадрову,
розподільну, комунікативну).
В результаті розробляється цільова програма реалізації даної стратегії. Всі
етапи реалізації стратегії супроводжуються проведенням контрольних заходів,
в результаті яких оцінюється ефективність розробленої маркетингової стратегії
підприємства. Описані дії в табл. 1 представляють програму, що забезпечує
реалізацію стратегії.
Таблиця 1. Програма реалізації стратегії будівельного підприємства
Дії
Ресурси
Сильна сторона
Налагоджені контакти у владних
1. Оновлення матеріально-технічної Банківські
господарських структурах, стата технологічної бази виробництва кредити,
більне фінансове становище,
на найбільш важливих стратегіч- інвестиції
висока життєздатність продукції
них напрямках
будівельного підприємства
Кваліфікований персонал, здат2. Розробка нових серій, впровад- Нові технології
ного вирішувати поставлені
ження нових технологій, освоєння
завдання стратегічного рівня
і розширення асортименту продукції, зниження витрат в цегляному
житловому будівництві
3. Розширення виробництва житло- Досягнуті кон- Удосконалення системи управвого будівництва, збільшення об- курентні пере- ління фінансово-господарською
сягів продажів, розробка нових ваги, концентра- діяльністю будівельних підприпродуктів домобудування. Вста- ція маркетинго- ємств, вдосконалення рівня марновлення контролю над каналами вих зусиль на кетингу і НДДКР для отримання
збуту, поліпшення моніторингу основних стра- надійної інформації і т.д.
тегічних
напопиту і переваг
прямках.
матеріально-технічна
4. Стабілізація фінансового стану, Доходи домобу- Солідна
поліпшення ключових фінансових дування, змен- база, висока конкурентоспропоказників, необхідних для залу- шення дивіден- можність продукції, багатозниження річний досвід роботи, сильна
чення інвестицій і банківських дів,
витрат, економія. управлінська команда
кредитів
Джерело: складено автором за [2].

Отже, для ефективної діяльності будівельному підприємству необхідна не
тільки наявність маркетингової стратегії, але і постійний аналіз наявної
стратегії, аналіз ступеня її відповідності до умов, що склалися на ринку.
Найбільш чітке визначення стратегії фірми, а також дотримання і контроль над
її виконанням допомагає організації утримувати стабільні конкурентні переваги,
що в сучасних ринкових умовах вкрай важливо для будь-якого підприємства.
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ПОЗИТИВНІ СТОРОНИ МІГРАЦІЇ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНАХ
Міграція – давно відоме і значне явище в історії людства. Однак, якщо
у стародавні часи населення тільки досліджувало нові території та шукало
більш сприятливі для життя і полювання місця, то у сучасному світі міграція
неможлива без грошових перерахувань, які прямо або опосередковано впливають
на суспільство, економіку та політику. При цьому, глобалізація та інтернаціоналізація настільки глибоко ввійшли до нашого життя, що наслідком стало
щорічне збільшення впливу міжнародного руху капіталів.
Саме тому дослідження грошових трансферів мігрантів, їх причин, мотивів,
а також впливу на макроекономічну ситуацію країн є надзвичайно важливими
і актуальними питаннями [1].
Грошові перекази надсилаються мігрантами на Батьківщину у конвертованій
валюті протягом року й можуть мати як грошову, так і натуральну форму,
характеризуються стабільністю, майже не залежать від кризових процесів та, на
відміну від інших видів фінансових потоків, не створюють боргів і призначені
тільки тим групам населення, які потребують їх найбільше.
За даними Світового Банку, починаючи з 2002 року, загальна сума зареєстрованих переказів з багатих країн до країн, що розвиваються була більше, ніж
кількість урядової допомоги, приватних банківських позик, фінансової допомоги,
консультування МВФ і Світового банку разом узяті [2].
Однак, незважаючи на наявність певних недоліків, трудова міграція має
позитивні риси як для країн, що приймають робочу силу, так і для таких, що її
постачають.
Країни-імпортери робочої сили при цьому отримують зазначені переваги:
1) збільшується загальний дохід країни, завдяки додатковим робітникам, оскільки зростає її забезпеченість одним із найважливіших факторів
виробництва;
2) зменшуються витрати виробництва та підвищується конкурентоспроможність товарів, які виробляються країною, внаслідок більш низької ціни іноземної
робочої сили;
3) створюється додатковий попит на товари та послуги, стимулюється
зростання обсягів виробництва і додаткова зайнятість, адже іноземні робітники
розширюють ємність внутрішнього ринку;
79

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2019: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

4) відбувається економія на освітніх витратах та витратах на професійну
підготовку при імпорті кваліфікованої робочої сили.
Так, за сучасними оцінками, чиста вигода від залучення одного вченогогуманітарія становить 230 тис. дол. США, вченого у галузі суспільних наук –
235 тис. дол. США, інженера – 253 тис. дол. США, лікаря – 646 тис. дол. США.;
5) іноземні робітники стають певним амортизатором у випадку кризи та
безробіття, оскільки їх звільняють першими;
6) пенсії та різноманітні соціальні програми не поширюються на іноземних
робітників;
7) знижується відносне податкове навантаження на корінне населення при
сплаті іммігрантами податків та інших обов'язкових внесків;
8) підприємства країн імміграції економлять за рахунок нижчої оплати
праці іммігрантів, що, у свою чергу, дає їм можливість знижувати загальний
рівень заробітної плати;
9) омолоджується структура трудових ресурсів за рахунок робітниківемігрантів;
10) розширюється реалізація товарів країн імміграції за кордоном за
рахунок грошових переказів емігрантів на Батьківщину. Окрім цього, за період
перебування за кордоном, мігранти звикають до споживчих товарів країнреципієнтів. Повертаючись до рідної країни, вони підвищують попит на
імпортні товари, змушуючи країн-донорів збільшувати валютні витрати на їх
закупівлю;
11) внаслідок припливу іноземних робітників, що володіють високою
мобільністю, полегшуються структурні (галузеві та регіональні) зміни
в економіці країни;
12) заповнюються вакансії, на які немає охочих серед місцевого населення,
наприклад галузях гірничорудної, сільськогосподарської, каучукової і гумової
промисловостей.
Переваги країн-експортерів робочої сили полягають у:
1) значних грошових надходженнях за рахунок експорту робочої сили. За
даними МВФ, середня норма прибутку від експорту товарів становить 20 %,
послуг – 50 %, різниця між якими є очевидною. Таким чином, країниекспортери робочої сили отримують певні привілеї у вигляді приросту ВВП та НД;
2) зменшенні тиску надлишкових трудових ресурсів і, відповідно, соціальної
напруженості в країні, а також скороченні безробіття і витрат на його соціальне
обслуговування;
3) безкоштовному для країни-експортера навчанні робочої сили новим
професійним навичкам, знайомством з передовою організацією праці, тощо;
4) розвитку національної економіки у разі повернення досвідчених
кваліфікованих робітників після роботи за кордоном;
5) отриманні основних джерел валютних надходжень за рахунок грошових
переказів емігрантів для деяких країн, що значно перевищують надходження
валюти від експорту товарів;
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6) наявності матеріальних цінностей та деяких заощаджень, які також
можуть бути конвертовані у значні грошові ресурси у разі повернення мігрантів
на Батьківщину [3].
Таким чином, грошові перекази виступають стабілізатором макроекономічної
ситуації у країні-донорі робочої сили, адже завдяки їм збільшується платіжний
баланс, валютні резерви та капіталовкладення у господарський розвиток та
інвестиції; зменшується рівень бідності домогосподарств та поліпшується економічне становище країни в цілому; покращується від’ємне сальдо торгового
балансу (тобто фінансовий дефіцит) та зменшується інфляція, що у свою чергу
призводить до зміцнення та стабілізації національної валюти.
Окрім вищезазначеного, рівень та якість життя населення також росте,
адже завдяки заощадженням та накопиченому людському капіталу, сім’ї, отримуючи трансфери через кордон, мають можливість забезпечити своїх дітей
кращою освітою та отримати якісну медичну допомогу.
Крім цього, зростає рівень споживання, що збільшує платежі непрямих
податків, як результат, викликаючи позитивний мультиплікаційний ефект.
Також, зменшується вплив міжнародних фінансових організацій на країну та
відповідно залежність країни від них, розширюються розміри інвестиційного
кредиту та ліквідність банків.
Ваговим фактором є й те, що завдяки перерахуванням збільшується вплив
на формування кредитного рейтингу країни. Наприклад, чим більші обсяги
переказів мігрантів, тим вищий кредитний рейтинг країни і тим більші можливості
для залучення зовнішніх фінансових ресурсів [1], [4], [5].
Звичайно, що після такого роду змін, покращується та підвищується статус
країни – вона стає платоспроможно, вже може впроваджувати політику наздоганяючого розвитку та проводити економічні реформи.
Аналізуючи зв'язок між країнами-експортерами та країнами-імпортерами
робочої сили, можна зробити висновок, що, незважаючи на великий позитивний ефект перерахувань мігрантів до країн-донорів робочої сили, приймаючі
країни все одно мають більше переваг, адже фінансові кошти, освіта та
кваліфікація робітників є найважливішими та найбільш цінними джерелами
економічного зростання будь-якої країни, без яких будь-яка держава буде
занепадати, незважаючи на природні багатства та розвиненість економіки.
Проте, якщо до країни приїжджають мігранти без значних капіталів (людських
або фінансових), то обсяг потенційного ВНП в розрахунку на одиницю капіталу
також знижується [1].
Підводячи підсумок можна зазначити, що наразі практично всі країни світу
активно впливають на процеси експорту та імпорту робочої сили. Отже, для
того, щоб отримати максимальний ефект від позитивних аспектів міжнародної
міграції і зменшити ризик появи негативних наслідків як для країн-донорів, так
і для країн-реципієнтів, державному регулюванню необхідно проводити збалансовану політику через інтегрований підхід до регулювання міграційних
процесів [3].
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Русс Д. А.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
Особливістю сучасного етапу розвитку економіки України є високий
рівень зношування основних засобів виробництва. В 2015 р. у середньому по
Україні зношування основних засобів дорівнювало 60,1 %, в 2016 р. – 58,1 %,
в 2017 р. – 55,1 %. У промисловості цей показник в 2016 р. становив 69,4 %, тобто
основні засоби зношені більш ніж на половину. Функціонування підприємств
вимагає суттєвих кредитно-інвестиційних вкладення у сферу виробництва.
З іншого боку, присутність певних ризиків у діяльності у сфері бізнесу скорочує
інвестиційну привабливість підприємств. Цей момент сприяє виникненню методів
управління, що забезпечують стабільну роботу підприємства в умовах швидко
змінюваної кон'юнктури ринку.[3]
Застосований у роботі метод дозволяє дослідити динаміку зміни підприємства з використанням диференціальних рівнянь, які мають набір більш важливих змінних, що показують вплив як факторів зовнішнього типу (наприклад,
динаміки інвестицій), так і внутрішнього переліку характеристик підприємства
(собівартість, фондовіддача й т.п.). Зауважимо, що підприємство характеризується, використовуючи інтегровані показники: беруться до уваги припущення про монопродуктовість підприємства, незмінності й одиничності застосовуваної технології.
Мета даної роботи: чисельне дослідження динаміки розвитку фонду
накопичення підприємства в залежності від частки x чистого прибутку, що
реінвестується на розвиток підприємства.
Завдання для вирішення:
1) розрахувати значення x , для різних горизонтів планування T, за яких
фонд накопичення досягає максимального значення;
2) зробити розрахунки задля вияву впливу фондовіддачі на отримані
результати.
Будемо розглядати наступну модель динаміки підприємства. Вважаємо, що
підприємство розвивається лише завдяки внутрішнім джерелам (прибутку).
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Основні виробничі фонди виступають єдиним фактором, що визначає випуск
продукції. Діяльність виробництва визначається однофакторною виробничою
функцією, а швидкість зросту підприємства обумовлюються ступенем розвитку
основних виробничих фондів. Швидкість розвитку підприємства має пряму
залежність від його наявних внутрішніх ресурсів, а саме від капіталу, який
сформовано в підсумку здійснюваної підприємством господарсько-виробничої
роботи. Можна зробити висновок, що прибуток, отриманий підприємством
виступає джерелом внутрішнього типу, що формулює фонди розвитку
підприємства і є визначальним фактором сили дії позитивного зворотного
зв'язку. З цього боку, розгляд фондів розвитку проходить як інвестиційний
внутрішній фактор розвитку підприємства.
При сформульованих припущеннях отримана формула для обчислення
фонду накопичення (що формується за період Т) підприємства:
T
12

1- x
1
[exp(12 × k × a ) - exp(12 × (k - 1) × a )],
(1)
×å
x k =1 (1 + d ) k
(1 - c) × x × f
,
a=
1 + t × (1 - x )
де d – ставка дисконту ( d = 0,1 ); Т – горизонт планування (вимірюється
у місяцях); с – питома собівартість випущеної продукції у вартісному вимірі
(стала); t – ставка оподатковування на прибуток; x – частка одержаного чистого
прибутку, яка відраховується на реінвестування.
Аналіз статистичних даних для підприємств Дніпропетровської області
наштовхує на думку, що для статистично усередненого підприємства питома
собівартість продукції c є: c = 0,405 ; значення ставки оподатковування на
прибуток - t = 0,25 . У таблиці наведені результати розрахунків за формулою (1)
значень x , за яких можливо досягти максимального значення FT , також ці самі
максимальні FT для вказаних горизонтів планування. У першому стовпці
таблиці наведені річні значення фондовіддачі f .
FT =

Таблиця 1. Максимальні значення FT для різних горизонтів планування [2]

f

1,2
1,68

Т
12
24
36
12
24
36

x
0
0
0,05
0
0
0,48

FT

0,53
1,01
1,45
0,742
1,42
2,298

Т
48
60
72
48
60
72

x
0,42
0,598
0,698
0,671
0,764
0,817

FT

2,0
2,89
4,31
4,05
7,61
15,03

У результаті проведеного дослідження можна дійти наступних висновків.
Запропоновано економіко-математичну модель, що може виступати теоретичною
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засадою методу ведення інвестиційної діяльності підприємств. Проведені
у роботі дослідження виявляють кількісний зв’язок між горизонтом планування Т
і параметром x . Проведені розрахунки виявили, що задля отримання максимального економічного ефекту, зі збільшенням горизонту планування повинна
зростати частина прибутку, що напрямлена на розробку і планування основних
робочих фондів підприємств.
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К. е. н. Самборська О. Ю.
Вінницький національний аграрний університет (Україна)
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Ринкові відносини супроводжуються зміною цінностей і норм, пов’язаних
з економічною діяльністю, які були прийняті в суспільстві та визначали які
блага (багатство, зв’язки, влада, статус, види зайнятості, джерела і способи
отримання доходу) найбільш важливі або взагалі не важливі для індивіда,
а також уявлення членів суспільства про те яка економічна поведінка для них є
найкращою. Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську
компетенцію, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми
зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб'єктами господарювання є громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно
до закону як підприємці. Суб'єкти господарювання залежно від кількості
працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до
суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва [1, 32].
Питаннями визначення сутності та особливостей економічної поведінки
займалися багато відомих зарубіжних вчених: А. Сміт, А. Маршал, Г. Шмоллер,
Жан-Батист Сей, Г. Саймон, М. Вебер, Й. Шумпетер, В. Зомбарт, Р. Акофф,
Е. Чандлер. Водночас вагомий внесок у розкриття економічної поведінки
підприємств зробили такі вітчизняні науковці, як Н. Шибаєва, Г. Капленко,
Н Карачина, Г. Соколова, Ю. Заіка, А. Кудінова, В. Войтко. Динаміка змін все
частіше вимагає нових досліджень як змісту категорії економічної поведінки,
так її зв’язку з економічним зростанням та добробутом населення. Поняття
економічної поведінки з позицій людини, підприємця, колективу та фірми
наведено в табл. 1 [2].
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Таблиця 1
Автор
Н. Шибаєва
Г. Капленко

М. Гуревичов
А. Азрилиян
В. Войтко

Визначення поняття
Економічна поведінка – впорядкована сукупність дій господарюючих суб'єктів,
спрямована на досягнення економічних цілей в умовах специфічних
господарських систем з урахуванням ціннісних установок
Економічна поведінка підприємства – стратегічно визначений напрям взаємопов'язаних, цілеспрямованих тактичних дій, методів, способів і реакцій на непередбачуваний розвиток подій і зростаючу конкуренцію з метою забезпечення реалізації конкретно визначених цілей і місії підприємства в обраній
сфері діяльності
Економічна поведінка індивідів, соціальних груп та інститутів – обумовлена
об'єктивними процесами, економічними інтересами та економічним мисленням,
цілеспрямована діяльність щодо задоволення матеріальних потреб
Економічна поведінка – образ, спосіб, характер економічних дій громадян,
робітників, керівників, виробничих колективів в тих чи інших умовах
економічної діяльності, життя
Поведінка організації – характер дії людей та їх угрупувань, що здійснюються
під впливом певних факторів в тих чи інших умовах діяльності

Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання відбувається
під впливом сукупності факторів. Великий вплив на поведінку мають інституціональні фактори, а точніше відсутність змін, що мають там відбуватися.
Особливостями поведінки суб’єктів господарювання в економіці є:
1. Інституціональні зміни посилюють невизначеність економічного середовища, а відсутність інституту, який захищає виконання цих зобов'язань,
призводить до порушення договірних зобов'язань.
2. Нестійкість економічного стану (трансформації економіки) підприємств сприяє розповсюдженню невизначеної поведінки.
3. Правило максимізації прибутку передбачає рівність граничного доходу
та граничних витрат, але воно не виконується у економіці: на підприємствах
зберігається надмірна зайнятість при наявності в країні безробіття.
4. Здійснення частини діяльності в тіньовому секторі. Тіньова діяльність
стимулюється прагненням запобігти оподаткування. Порушення носять
вимушений характер, самі розповсюджені серед них – виплати податків та
інших «державних вилучень» у неповному обсязі [3].
5. Велике податкове навантаження суб’єктів господарювання вимушено
сприяє приховуванню прибутків.
6. Ресурсна обмеженість окремих категорій суб’єктів вимушено спонукає
їх до закупівлі дешевої сировини або придбання її нелегально.
7. Коливання курсу іноземних валют призводить до збільшення вартості
одиниці продукції чи зростання ціни на послуги.
8. Часті економічні коливання спонукають підприємців до нераціонального використання ресурсів: матеріальних, людських, сировинних тощо.
Сприймання суб'єктами ринкових перетворень ускладнено тим, що економічна поведінка, яка домінувала в адміністративно-плановій економіці, була
багато в чому протилежною поводженню, притаманному ринковій економіці.
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При проведенні будь-яких реформ найчастіше ігнорується реакція на них
суб'єктів господарювання, підприємців.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ Z
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Теорія Z була розроблена американським професором Вільямом Оучи. Він
об’єднав найбільш вдалі аспекти двох повністю різних культур управління.
У своїй моделі він стверджував, що метою компанії повинна бути користь, яку
вона приносить суспільству, а потім прибуток.
На думку Оучи, довіра, цілісність та відкритість є важливими складовими
ефективної організації. Коли між працівниками, робочими групами та керівництвом існує довіра та відкритість, конфлікт зводиться до мінімуму, а працівники
співпрацюють у повній мірі, щоб досягти цілей організації [1].
Робітники повинні відчувати себе частиною великої налагодженої системи
і прагнути збільшити добробут і успіх компанії, не думаючи про особисті
вигоди, а керівництво повинно йти попереду підлеглих подаючи приклад
і підбадьорюючи до поліпшення якості роботи. Завдяки багатосторонній
спеціалізації шляхом періодичної зміни виконуваних функцій робітники
постійно удосконалюються і передають знання «новачкам».
Задоволеність роботою підвищує продуктивність та загальні фінансові
показники в цілому. Організаційна культура складається з безлічі узгоджених
і реалізованих дій, спрямованих на досягнення певних цілей. Правильна постановка
цілей і вірно підібраний тип управління кадрами відіграє вирішальну роль
в довгостроковому успіху компанії.[2].
Звичайно, під час створення спільної культури в організації, можуть
виникнути складнощі, оскільки люди відрізняються своїми ставленнями,
звичками, мовами, релігіями, звичаями тощо. Проте, спільна мета і комфорт
допоможуть підприємству вийти на вищий рівень.
Міжнародна промислова компанія Toyota на своєму прикладі показала, що
успіх її діяльності здебільшого зобов'язаний якісному і продуманому
керівництву, виробничої культури і традицій. Здійснення виробничої діяльності
відбувається максимально ефективно без втрат і несправностей. Саме завдяки
правильно обраному стилю управління, який спирається на теорію Z та
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доповнює її своїми принципами, компанія не здає свої позиції і являється
найбільшою промисловою системою Японії [3].
Теорія «Z» описує доброго працівника, що віддає перевагу працювати
в групі і мати стабільні цілі діяльності на тривалу перспективу. Багато в чому їй
відповідають японські працівники великих промислових компаній, однак такі
працівники є практично у всіх країнах на великих стабільних підприємствах.
Ефективність застосування цієї теорії визначається питомою вагою таких
людей в колективі.
Стимули спонукання до праці для працівників, що описуються теорією
«Z», ефективні в такій послідовності: матеріальне заохочення, моральне
заохочення.
Безумовно, кожна теорія має свою критику. Теорія Оучи викликала гарячі
суперечки в американських колах. Багато менеджерів ставили під сумнів те, що
одна лише залученість працівників в справи організації стане причиною
підвищення ефективності підприємства. За фактом, у багатьох випадках різкі
і радикальні зміни в управлінні виробництвом часто знижувало стабільність
підприємства.
Відповідно дослідженних джерел, в Україні також можливо використання
теорії Оучи. Великі українські компанії вже дотримують деяких принципів,
а саме: обговорення проблеми з усім колективом та прийняття єдиного
рішення; розподілення навантаження рівномірно; доступність інформації.
Використання та вдосконалення цих принципів, вивчення нових технік
управління допоможе промисловим підприємствам вийти на міжнародний
рівень.
Таким чином, теорія Z не забезпечує повного вирішення мотиваційних
проблем усіх організацій, що працюють під різними типами навколишнього
середовища. Однак це не просто теорія мотивації, а філософія управління.
Список використаних джерел:
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ
ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кожен господарюючий суб'єкт незалежно від виду діяльності та форми
власності повинен реально оцінювати власний фінансовий стан. Аналіз
показників господарської діяльності повинен носити систематичний характер
з метою відстежити динаміку змін та оперативно реагувати на них.
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Головний мотив діяльності підприємства в ринкових умовах – максимізація
прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети у всіх випадках
обмежені багатьма факторами, один із яких – витрати – є основним.
І ухвалення господарських рішень неможливо без аналізу величин витрат за
різні періоди та розрахунку на їх основі показників ефективності економічної
діяльності.
Придбання сировини, витрати на її обробку, транспортні та інші витрати
тиснуть на власників підприємств кожного дня, і зменшення цього тиску
завдяки оптимізації економічних процесів – єдине рішення для подальшого
благотворного розвитку. В цьому і полягає актуальність.
Методи оптимізації показників (або методи теорії прийняття рішень)
є складовими математичного моделювання, які широко використовуються
в плануванні та управлінні динамічної економіки. Методи оптимізації показників
застосовуються для побудови та якісного аналізу поведінки економічної
системи зурахування соціального фактору, виробництва, споживання та
обміну тощо.
Основними та найбільш розповсюдженими методами оптимізації показників є програмування, дослідження операцій, теорія ігор, побудова дерева
рішень, аналіз чутливості, теорія графів тощо. В основу цієї методології
лягли труди Неша, Моргенштерна, Ейлера, Вальда, Севиджа, Лапласа,
Гурвица, Парето. Використання названих методів дає змогу прискорити
розрахунки, поглибити кількісний аналіз, розширити область вихідних даних
та в цілому систематизувати економічні процеси.
Дозволяючи звернути увагу не тільки на великі масиви чисельних даних
про фінансовий стан суб’єкта, а й на приховані за ними ризики і доступні
напрями дій, методи оптимізації показників носять значний інноваційний
характер ще до прийняття структурних змін. Тобто першочергово достатньо
розширити робітничий штат підприємства на одного кваліфікованого
аналітика-кібернетика і, можливо, уникнути зайві капіталовкладення.
Але потрібно мати на увазі, що моделювання тільки звужує безліч
альтернатив, виділяючи найефективніші рішення. За умов індивідуальної
парадигми остаточний вибір завжди залишається за суб'єктом управління,
завдання якого – за допомогою отриманої інформації обрати пріоритетний
варіант саме на його думку.
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Томаш Кук
Віце-президент Міжнародного Справ
Вищої Лінгвістичної Школи Ченстохова (Польща)
ПІРАМІДА РОБЕРТА ДІЛТСА
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
НА ВИСОКОКОНКУРЕНТНОМУ РИНКУ
Рівень розвитку бізнесу на сучасному конкурентоспроможному ринку
праці не йде в ногу із змінами, які зараз відбуваються в нашому економічному
середовищі. Він неефективний і не готує менеджерів до роботи, минаючи
практичний аспект застосування знань, отриманих в університеті. Існує (на
жаль, вірне) переконання, що після навчання студент часто так само безпорадний,
як і раніше. У висококонкурентному економічному середовищі це означає, що
немає достатньої обізнаності щодо мети, ресурсів і знань, необхідних для її
реалізації, а також переконання і впевненості в собі. І в таких умовах, як
новачок, співробітник не може сприяти підвищенню конкурентоспроможності
та інноваційності компаній, в яких він працює.
Перевірка ефективності роботи керівника полягає в наданні періодичної
оцінки. Система роботи підприємств на ринку праці спрямована на контроль
і нагляд за співробітниками через призму управління. Мотивація до роботи
і розвиток у такому порядку зазвичай мінімальний. Багато грошей витрачаються на
навчання, підвищення компетенцій, в чому співробітники навіть не зацікавлені.
У всій цій плутанині хтось ще забуває про найважливіше – про торговця як про
субєкта, якого треба розуміти і розвивати в заздалегідь визначеному напрямку.
Ця суб'єктивність, яка є найважливішою на початковому етапі побудови
професійної кар'єри, зосереджується на отриманні інформації про: ціль, яку
молода людина хоче досягти, про обраний напрям розвитку; про мотивацію,
яку він демонструє, і про впевненість, що допоможе в реалізації планів. Як
часто трапляється, що після багатьох років роботи ми приходимо до висновку, що
це робота не для нас?! При розробці наступного підходу, як засобу програмування
відповідних відносин серед початківців-менеджерів, була використана піраміда
неврологічних рівнів Роберта Ділтса. Питання, які поставлені, повинні крок за
кроком підвищувати обізнаність і розширювати горизонти нашого самосвідомості,
допомагаючи показати кожному глубину капіталу.
Піраміда Роберта Ділтса – Питання
Крок 1: Наскільки реальним є те, що я хочу досягти? Скільки залежить
від мене? Чи це амбіційний виклик для мене? Чи правильно я розумію, чого
хочу досягти? Коли я хочу це зробити?
Основою для розробки є чітко визначена та сумісна з принципами
SMART ціль, а також оцінка ваших навичок та знань, необхідних для його
реалізації. Спостерігаючи за професійним життям інших людей, можна легко
знайти схему, яку слід наслідувати.
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Крок 2: Коли я отримаю необхідні навички, як це вплине на мою
поведінку? Якими будуть мої реакції на типові професійні ситуації? Що потрібно,
щоб стати професіоналом у тому, що я хочу робити?
Набуті знання впливають на зміну нашої поведінки, створюючи нові
парадигми, які стають основою нового, що несе майбутнє.
Крок 3: А коли ви отримаєте диплом і навички, які потрібні до бажаної
діяльності, як виглядатиме ваше професійне життя? Як це вплине на ваше оточення
(друзів, ваших родичів)? Як досягнення кінцевого успіху відіб`ється на вашому
оточенні? Або, можливо, ви зміните його – як це буде виглядати по-новому?
На цьому етапі починається мотивація до дій, якої вистачає на наступні
кілька років. Важливо зрозуміти, скільки планів і їх досягнення можуть
змінитися і вплинути на подальший хід кар'єри? Чим більше позитивних
зв'язків, тим вища мотивація. З`являються почуття власної гідності: я зумію це
зробити, можу і хочу!
Крок 4: Які ваші поточні переконання, що допоможуть вам досягти своєї мети?
Можливо: я на це здатний! Я відчуваю, що у мене є всі умови і схильності до цього!
Знаходжу нові способи, і вірю, що в майбутньому я буду робити те, про що мрію!
Побудова переконань є найсильнішим фактором, який мотивує нас
з часом. Тепер і в наступні роки ви зможете опиратися на них, коли буде
важче.
Крок 5: Опишіть себе в майбутньому? Яка ваша ідентичність? Які ваші
цінності? Яким є напрямок діяльності і про що це говорить? Яким тебе мають
бачити з сторони?
На цьому етапі ми впроваджуємо в рамки місії те, яким повинно бути
потенційне професійне життя. Ми описуємо, як воно функціонує, і який ефект
воно повинно принести. Це той рівень, на якому ми встановлюємо життєві
пріоритети, які дозволяють нам прагнути до внутрішнього балансу. Необхідний
рівень, щоб не вигоріти професійно.
Крок 6: Що б ви зробили, якби ви знали, що зможете?
Цей висновок ґрунтується на розроблених питаннях плану: діяльності,
набутті досвіду, налагодженні контактів і цілеспрямованому розвитку
соціальних компетенцій. Зараз навчання є елементом реалізації професійних
планів. Така система переконань і цінностей, що відносяться до них, буде
використовуватися на кожному рівні здобуття знань з прагненням і мотивацією,
яких ще не було раніше. Найважливішу роль відіграє усвідомлення себе
і здатність створювати нові цінності, засновані на свідомо прийнятих рішеннях,
з повною готовністю відповідати за наслідки.
Опрацювання цих рівнів і професійний розвиток, заснований на цій
моделі, гарантуєнародження людини з широким світоглядом, якавпевнено
досягає професійних успіхів протягом багатьох років,
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МОДЕЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Насьогодні сфера послуг відіграє важливу роль в національних економіках
забезпечуючи зростання конкурентоспроможності держави в цілому й окремих
регіонів зокрема. Туризм є однією із складових сфери послуг, визначається як
один з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку країни. Тому
слід чітко розуміти, які фактори, здійснюють найбільший вплив та показники
ефективності та результативності туристичної діяльності в Україні, має бути
проведено багатомірний статистичний аналіз. Зазначимо, що проблеми туристичної
сфери не є виключно територіальними, які мають вирішуватися місцевими громадами. Курортні та туристичні зони можуть належати територіальним одиницям, які
дещо відмінні від існуючого адміністративного поділу. Тому важливою задачею,
яка вимагає розв’язання є формування та прогнозування саме міжрегіональних
туристських потоків у національній економіці. Лише поєднання зусиль дослідників,
практиків туристичної сфери органів державної та місцевої влади забезпечить
появу позитивних синергетичний ефектів у різних сферах діяльності регіонів. Для
туристичної та рекреаційної діяльності характерний високий мультиплікативний
ефект, тобто послідовний розвиток інших галузей виробництва та прилеглих
територій. Отже, реальну вартість зисків неможливо оцінити без побудови і аналізу
зв'язкових інформаційних структур і математичного моделювання[1].
Керування розвитком рекреаційної та курортної системи регіону – складне
завдання, яке вимагає аналізу поточних і прогнозу майбутніх траєкторій сталого
функціонування міжрегіональних туристичних потоків на основі оцінки тенденцій
за певний період. Зазначимо, що витрати, які стосуються даної діяльності,
досить просто піддаються підрахунку, проте ефект від туристичної діяльності
підрахувати набагато складніше.
Для аналізу розвитку курортної діяльності, як і туризму в цілому, можна
використовувати широкий ряд методів багатомірного статистичного аналізу, зокрема метод головних компонент, факторний аналіз. Основними показниками, є такі:
- показники масштабів туристичної діяльності:
співвідношення кількості туристів, яких обслуговували суб’єкти туристичної
діяльності України та кількості внутрішніх туристів регіону;
- показники ефективності туристичної діяльності:
обсяг послуг, які надані туристичними підприємствами в перерахунку на
одного зайнятого, на одного жителя регіону та на одного туриста, грн.;
- показники напрямку туристичної діяльності:
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міжрегіональних туристичних потоків, співвідношення обсягів в’їзного
й виїзного туризму
показники динаміки туристичної діяльності
- середньорічний темп росту обсягів послуг, які надані туристичними
підприємствами;
- прямі внутрішні та іноземні інвестиції в інфраструктуру туристичної
галузі регіону;
- показники середовища:
- доходи населення регіону, середньомісячна заробітна плата в гривнях;
- співвідношення доходів населення регіону до доходів населення країни;
- кількості безробітних в регіоні;
- витрати на цільові програми зі збереження й примноження природної та
культурної спадщини України;
- кількість заповідників та природних національних парків;
- поточні витрати на охорону довкілля;
Вплив всіх значущих чинників на розвиток туризму і рекреації може бути
досліджено за допомогою економетричних моделей побудованих на реальних
статистичних даних за певний ретроспективний період.
Зокрема, було досліджено кореляційно-регресійні зв’язки між показниками:
кількість туристів Yt-1, яких обслуговували суб’єкти туристичної діяльності
України від кількості внутрішніх туристів Xt-1;
Et-1 –доходи населення E України;
Kt-1–середньомісячна заробітна плата в гривнях;
Nt-1 – кількість безробітних;
Ot– кількість заповідників та природних національних парків;
Tt-1 – поточні витрати на охорону довкілля;
Rt-1 – прямі іноземні інвестиції в інфраструктуру туристичної галузі.
Отже, взаємозалежності між кількістю туристів, які відвідують різні
регіони України та іншими економічними чинниками можна зобразити у такій
моделі:

Розроблені моделі на основі кореляційно-регресійного аналізу мають
високий ступінь узгодженості зі статистичними даними, а тому можуть мати
практичне застосування в прогнозуванні міжрегіональних туристичних потоків
залежно від економічних факторів, що на них впливають в умовах стабільного
розвитку економіки.
92

Том 7
Список використаних джерел:

1.

Фролова Н. В. Моделювання структури факторів впливу на регіональний розвиток туризму та
рекреації [Електронний ресурс] / Н. В. Фролова. – Режим доступу: http://econom.psu.ru/upload/iblock/
8b8/frolova-n.v._-pakharev-a.n._-oborin-m.s.-modelirovanie-struktury-faktorov.pdf

Хуруджі М. Є., к. ф.-м. н. Огліх В. В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Система економічної безпеки України потребує ефективного функціонування
економіки, виявлення загроз та використання необхідних заходів для захисту
економічних інтересів усіх громадян. Важливою частиною процесу підтримання
необхідного рівня національної безпеки є безпосередньо аналіз та прогнозування
макроекономічної політики держави, оскільки вона є невід’ємною частиною
економічної безпеки. Тому дослідження, присвячене застосуванню статистичних
методів до аналізу макроекономічних показників та інструментарію економікоматематичного моделювання, є актуальним, як з наукового так і практичного
погляду.
Враховуючи геополітичну та внутрішню обстановку в Україні, діяльність
усіх державних органів в економічній сфері має бути зосереджена на
прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх
і внутрішніх загроз економічній безпеці, захисті економічного суверенітету,
піднесенні економіки країни, викоріненні економічної злочинності, вдосконаленні
функціонування системи державної влади у сфері економіки, збереженні
соціально-економічної стабільності суспільства, зміцненні економічних позицій
України у світі. Насамперед необхідне ефективне забезпечення системи
економічної безпеки за допомогою органів законодавчої, виконавчої і судової
гілок влади. Також важливим доповненням будуть підприємства, громадські
об’єднання та організації. Рішення проблем, пов’язаних із забезпеченням
соціально-економічного розвитку України, є вкрай важливим, бо згідно з розрахунками до 2020 р. по оптимістичному сценарію тільки три складові економічного
розвитку України ледве перетинають нижній поріг (макроекономічна,
інвестиційна, енергетична)[1].
На темпи економічного розвитку безпосередньо впливає бюджетна політика
країни. Саме вона створює умови макроекономічної стабілізації країни та зміцнює
доходну частину державного бюджету. Проте не тільки державні доходи та видатки
впливають на економічний розвиток країни, але й макроекономічні показники,
такі як: валовий внутрішній продукт (GDP), капітальні інвестиції у фактичних
цінах (INV), обсяг реалізованої промислової продукції (PROD), доходи Зведеного
бюджету (RCB), видатки Зведеного бюджету (ECB), доходи населення (INC),
експорт товарів та послуг (EXPT), чисельність зареєстрованих безробітних (NRU),
валовий зовнішній борг (DEBT).
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Також до характеристик, які описують процеси розвитку держави, відносять
такі соціально-економічні показники: індекс демографічного розвитку, середня
очікувана тривалість життя, індекс матеріального добробуту населення,
середньомісячна заробітна плата, середньомісячний розмір пенсії, індекс рівня
освіти, рівень безробіття населення.
Маємо підтримати думку [2], стосовно того, що показники, за якими
характеризують економічну безпеку [3], вимагають доопрацювання. Спроби
доповнити їх такими, як індикатори справжнього прогресу, індекс якості життя за
версією Economist Intelligence Unit, індекс фізичної якості життя, міжнародний
індекс щастя, індекс людського розвитку, валове національне щастя, індекс
добробуту,частково вирішують проблему, але втім теж не позбавлені недоліків.
Основні з них: складність поєднання, неможливість зіставлення, неможливість
застосування для характеристики стану безпеки країни або регіону, невідповідність
особливостям національної економіки. Особливостями розвитку, які варто
враховувати при визначенні стану економічної безпеки: природно-кліматичні
умови життя; геоекономічне розташування; соціально-культурні фактори
(ступінь урбанізації, освіченість, наявність наукових і культурних центрів,
рівень медицини) тощо [2].
Автори пропонують застосувати модель макроекономічної політики в системі
економічної безпеки, яка поєднує три блоки: показники, які відображають стан
макроекономічної політики; показники, які відображають статті доходів Зведеного
бюджету України; індекс людського розвитку та міжнародний індекс щастя.
Отже, структурну модель макроекономічної політики в системі
економічної безпеки можна записати у такому вигляді:

де
HDI – індекс людського розвитку, TPI – податок з доходів фізичних осіб, CPT –
податок на прибуток підприємств, VAT – податок на додану вартість, NTR –
неподаткові надходження, OT – інші податки.
Розроблена система економетричних рівнянь може використовуватись для
оцінки, аналізу та прогнозування динаміки макроекономічних процесів.
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ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
У літературі, присвяченої дослідженню динаміки інвестицій в економіку
України, відзначається високий рівень зношування основних засобів
виробництва. В 1995 р. у середньому по Україні зношування основних коштів
становило 37,1%, в 1999 р. – 42,3%, в 2004 р. – 49,3%. У промисловості цей
показник в 2004 р. становив 58,3%, тобто основні кошти зношені більш ніж на
половину.
Розвиток малого підприємства припускає можливість періодичного оновлення основних виробничих засобів. Відновлення виробничих запасів супроводжується одночасним висновком із проведення застарілого обладнання.
Ці процеси є взаємозалежними і їх необхідно розглядати спільно. Для правильного
прогнозування розвитку підприємства й для одержання максимального
економічного ефекту необхідно використовувати динамічну модель малого
підприємства.
Суттєві принципи використання економіко-математичного аналізу у діяльності малих підприємств закладені в роботах Н. Е. Егоровой, В. З. Біленького,
С. Р. Хачатряна [1; 2]. Ці методи дозволяють досліджувати динаміку розвитку
підприємства за допомогою диференціальних рівнянь, що містять набір найбільш
істотних змінних, які відображають дієвий вплив зовнішніх факторів (насамперед
динаміки інвестицій) та безпосередній вплив внутрішніх характеристик підприємства (наприклад, собівартість, фондовіддача і т.д.). У цьому разі підприємство описується з використанням та подальшим застосуванням інтегрованих
показників: ухвалюються гіпотези про монопродуктове підприємство, незмінності
й одиничності застосовуваної технології і т.д.
У згаданих роботах детально досліджується структура аналітики отриманих
розв'язків. У справжній роботі ставилося завдання виконати кількісний аналіз
стосовно до конкретних параметрів малого підприємства й застосувати
методи економіко-математичного моделювання до чисельного дослідження
динаміки малого підприємства.
Метою роботи є чисельне дослідження динаміки основних виробничих
запасів малого підприємства за умови їх інтенсивного відновлення. Ставилося
завдання – розрахувати динаміку основних виробничих запасів і виробничих
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потужностей залежно від часу відновлення. Розрахунки виконувалися для
різних значень фондовіддачі.
Для розрахунків використовувалася наступна модель малого підприємства.
Уважалося, що мале підприємство розбудовується за рахунок саме внутрішніх
джерел (прибутки), а також і зовнішньої фінансової підтримки. Основні
виробничі запаси – це єдиний чинник, що визначає випуск продукції. Виробнича
діяльність характеризується однофакторною виробничою функцією, а темпи
розвитку підприємства визначаються динамікою розвитку основних виробничих
запасів. Перед малим підприємством постає наступне завдання. Для збереження
конкурентоспроможності необхідно в найкоротший термін зробити відновлення
основних виробничих запасів.
Основні виробничі запаси підприємства були представлені у вигляді суми
нових і старих (обновлюваних) фондів:
A = AN + AS .
Відповідно до цього рівняння обсяг продукції, що випускається (у
вартісному вираженні) може бути записаний у вигляді:
P = f N AN + f S AS .
(2)
де f N й f S – фондовіддачі для нових і старих виробничих фондів,
відповідно. Старі виробничі фонди вирішено виводити з експлуатації
в плановому порядку рівномірно в часі:

AS = AS 0

T -t
.
T

(3)

У роботі запропонована економіко-математична модель, яка дозволяє
розраховувати динаміку розвитку малого підприємства з урахуванням витрат на
відновлення основних виробничих запасів малого підприємства. Розрахунки
показали, що для одержання максимального економічного ефекту, необхідно
зменшити час відновлення основних виробничих запасів.
Так результати розрахунків обсягу продукції, що випускається, Р у тимчасовому 0 £ t £ 24 інтервалі (місяців) показали, що скорочення часу відновлення
потужностей (Т) істотно позначається на результуючій виробничій потужності
підприємства. З розрахунків випливає, що зменшення Т с 24 місяців до 12 призводить до дворазового зростання обсягу продукції, що випускається.
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Д. е. н. Шерстенников Ю. В., Залата В. В.
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (Украина)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ДВУХПРОДУКТОВОГО МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование динамики малых и средних предприятий обычно ограничивается лишь качественными методами анализа между тем, как характер
возникающих задач требует применения количественных методов, и, в частности,
методов экономико-математического моделирования, адаптированных к специфике изучаемого экономического объекта – малого предприятия. Главные принципы
использования экономико-математических методов в иследовании работы
малого предприятия изложены в работе [1]. В этом случае предприятие
исследуется с использованием интегральных характеристик: выдвигаются
гипотезы о том, что предприятие является монопродуктивным, при постоянности
и применяемая технология является единственной и т.д. Указанные выше
исследования выполнены только для предприятий выпускающих единственный
вид продукции (монопродуктовые предприятия). Целью исследований в настоящей работе являлось: 1) нахождение экономико-математической модели
предприятия, которое выпускает два основных вида продукции; 2) динамика
развития предприятия исследуется в зависимости от части прибыли выделяемой на
реинвестирование.
Рассмотрим такую модель предприятия. Увеличение производительности
предприятия происходит за счет собственных ресурсов (прибыли). Основные
производственные средства – это тот фактор, что определяет выпуск продукции.
Предприятие функционирует при неизменной технологии, что означает
постоянство его фондоотдачи. При сделанных предпосылках деятельность
производства определяется функцией зависящей от одного фактора, а темп
развития предприятий определяются скоростью развития основных
производственных средств. Применяемая нами модель отличаться от модели [1]
тем, что мы рассматриваем предприятие, производящее два вида продукции.
Основные производственные фонды A малого (среднего) предприятия,
выпускающего два вида продукции, можно разделить на три части:
A = A0 + A1 + A2 ,
(1)
где A0 – основные фонды, которые используются для изготовления обоих
видов продукции (на начальных стадиях производства); A1 , A2 – основные
средства, которые используются исключительно для производства продукции
первого и второго вида, соответственно.
На рисунке представлено результаты расчетов динамики стоимости
основных производственных средств для первого вида продукции A1 (t ) при
p1 = 0,5 , p2 = 0,5 . Для параметра x1 были выбраны значения характерные для
малых предприятий. Для параметра x 2 выбирались соответствующие максимальные значения.
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A1 (t ) : сплошная линия – x1 = 0,15 ; x 2 = 0,517 ; точечная
– x1 = 0,5 ; x 2 = 0,167 ; штрихпунктирная – x1 = 0,6 ; x 2 = 0,067

Рис. Динамика фонда

Заметим, что выбор параметров реинвестирования x1 и x 2 является
субъективным и определяется предприятием на основе текущих потребностей.
Эти результаты представлены на рисунке показывают, что предприятие может
обеспечить высокие темпы развития основных производственных фондов даже
без привлечения внешних кредитов.
Выводы. Нами была построена экономико-математическая модель малого
или среднего предприятия выпускающего два вида продукции. На основе
построенной модели выполнено множественные исследования особенностей
развития основных производственных средств предприятия в зависимости от
доли прибыли выделяемой на реинвестирование.
Список використаних джерел:
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Шерстенников Ю. В., Коваленко В.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)
МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
Предложена экономико-математическая модель, которая позволяет рассчитывать динамику развития малого предприятия с учетом затрат на обновление
основных производственных фондов малого предприятия.
Перед малым предприятием стоит следующая задача. Для сохранения
конкурентоспособности необходимо в кратчайшие сроки произвести обновление
основных производственных фондов. Основой для начисления амортизации
в нашей модели будет балансовая стоимость основных фондов.
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Для данной задачи, зависимость между основными переменными модели
малого предприятия представляется следующей системой уравнений [1; 2]:
,
(1)
,

(2)
,

(3)

,

(4)

,

(5)
(6)
(7)

,

,
(8)
де y – темп виробництва товару (кількість одиниць товару, випущених
в одиницю часу); r – темп продажу товару; S – кількість товару на оптовому
складі; R – кількість товару в мережі роздрібної торгівлі; V – кількість товару
у споживачів (ще не спожитого); М – прибуток; Q – потенційний попит (повна
кількість товару, що здатна миттєво задовольнити попит в умовах відсутності
ажіотажного попиту); – ціна товару; k1 – темп споживання товару (відносний
коефіцієнт споживання купленого товару в одиницю часу); k2 – плата за
зберігання одиниці непроданого товару в одиницю часу; n – коефіцієнт
швидкості продажу товару; s0 – темп перевезень товару з оптового складу
у мережу роздрібної торгівлі; A – вартість основних виробничих фондів (ОВФ);
ks – доля прибутку, що виділяється на реінвестування; f – фондовіддача ОВФ;
k1 – ставка податку на прибуток;
– ставка податку на додану вартість; C –
частка собівартості в ціні продукції;
– коефіцієнт амортизації; Z – плата за
зберігання одиниці товару в одиницю часу в мережі роздрібної торгівлі; A –
коефіцієнт, що визначає ціну рекламної компанії; Ij – інвестиції, що залучаються
в періоді
.
Малое предприятие производит обновление основных производственных
фондов. Процесс обновления решено выполнить за время Т. Будем исходить из
того, что инвестиции в реальный сектор экономики являются невозвратимыми:
расходы на проектные работы, капитальное строительство, установку
оборудования и т.п. не могут быть возвращены и использованы на другие цели.
При выполнении расчетов используем следующие значения параметров
в системе (1) – (8): t = 0,25 ; f s = 0,08 ; принимаем g = 0,5 . Cчиталось, что вся
прибыль полученная за время Т идет на приобретение новых фондов.
Выводы. Расчеты показали, что для создания благоприятной динамики
развития малого предприятия с учетом затрат на обновление основных производственных фондов малого предприятия необходимо добиваться увеличения
фондоотдачи вновь приобретаемых основных фондов.
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МОДЕЛЬ ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ
ФОНДІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап в економіці України характеризується високим рівнем
зношування виробничих фондів підприємств. У цей час, розвиток малого
бізнесу припускає істотне відновлення основних виробничих фондів.
Відновлення виробничих фондів супроводжується одночасним висновком
із проведення застарілого обладнання. Ці процеси є взаємозалежними і їх
необхідно розглядати спільно. Для правильного прогнозування розвитку
підприємства й для одержання максимального економічного ефекту необхідно
використовувати динамічну модель малого підприємства.
Основні принципи застосування економіко-математичного аналізу до
діяльності малих підприємств закладені в роботах [1; 2].
Методи дозволяють аналізувати динаміку розвитку підприємства за допомогою диференціальних рівнянь, які мають набір найбільш вагомих змінних, які
відображаються внаслідок як зовнішніх факторів (наприклад, динаміки інвестицій),
так і внутрішніх характеристик підприємства (собівартість, фондовіддача і т.д.).
При цьому підприємство описується з використанням інтегрованих показників:
ухвалюються гіпотези щодо монопродуктовости підприємства, незмінності
й одиничності застосовуваної технології і т.д.
У зазначених роботах детально досліджується аналітична структура
отриманих розв'язків. У справжній роботі автор ставить завдання виконати
кількісний аналіз стосовно до конкретних параметрів малого підприємства
й застосувати методи економіко-математичного моделювання до чисельного
дослідження динаміки малого підприємства. Для зазначеноїмети в справжній
роботі запропонована модифікація моделі з роботи [1].
Метою даної роботи є чисельне дослідження динаміки основних виробничих
фондів малого підприємства за умови їх інтенсивного відновлення. Ставилося
завдання – розрахувати динаміку основних виробничих фондів залежно від
часу відновлення (Т); визначити час відновлення виробничих фондів залежно
від співвідношення між фондовідачами ( f ) нового й старого встаткування.
Значення параметрів спрацювання устаткування q вважалися відомими; q S і q N –
для старого й нового обладнання, відповідно.
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qS =

Рис. 1. Розрахунки Т для
0,02 : суцільна лінія q = 0,8 ;

Рис. 2. Теж що й на мал. 1, але для

q S = 0,01

q = 0,5 ; пунктирна
лінія q = 0,3

крапкова лінія

Будемо розглядати наступну модель малого підприємства [1]. Уважаємо,
що мале підприємство може розбудовуватися за допомогою, як внутрішніх
джерел (прибутки), так і зовнішньої фінансової підтримки. Основні фонди –
єдиний фактор, що визначає випуск продукції. Виробнича діяльність описується
однофакторною функцією, а темпи розвитку підприємства визначаються динамікою розвитку основних фондів.
Значення Т як функції параметра f розраховані для різних значень параметра q показано на малюнках 1 і 2 .
На малюнках 1 і 2 представлені результати розрахунків Т для q S = 0,02 й
q S = 0,01 , відповідно. З малюнків 1, 2 видне, що з ростом f величина Т
зменшується. Це означає, що чим більше фондовіддача нових виробничих
фондів у порівнянні зі старими, тем швидше підприємство може виконати
відновлення фондів без зниження загальної їхньої вартості.
Висновки.
Запропонована економіко-математична модель, яка дозволяє розраховувати динаміку розвитку малого підприємства з урахуванням витрат на відновлення
основних виробничих фондів малого підприємства. 2. Розрахунки показали, що для
зменшення часу відновлення основних виробничих фондів необхідно домагатися
збільшення фондовіддачі основних фондів, що знову здобуваються.
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