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Привітання учасникам XVII Всеукраїнської науково – методичної 
конференції «Проблеми економічної кібернетики» 

 

Не є великою таємницею, що сучасна економіка нашої держави 

представляє собою складну систему, що відрізняється наявністю множини 

причинно-наслідкових зв’язків та залежностей між численними різнорідними 

суб’єктами економічної діяльності, які виконують різні функції в процесі 

забезпечення життєдіяльності країни в цілому і її мешканців зокрема. 

Економічна діяльність відбувається не в «безповітряному» просторі, але в 

умовах, що безперервно змінюються й у зовнішньому оточенні – природному 

і штучному, створеному людиною, - й у внутрішньому середовищі системи. 

Двадцять перше століття змусило здригнутися світову економіку завдяки 

економічній кризі, яка набула системного характеру: вірусом кризи 

виявилися вражені фінансова галузь, енергетика, споживчий ринок та ринок 

праці. В Україні кризові явища 2008-2009 років проявилися в усіх рівнях 

економіки, і, підживлені кризою у державній політиці і управлінні, вчинили 

сильний вплив на настрої та очікування населення, тобто криза набула 

істинно соціального характеру. 

Українська еліта досі не має чіткого уявлення про те, як перевести 

країну на рейки поступового руху та розвитку. Вбачається, що основною 

рушійною силою прогресу в економічному розвитку мають стати освіта та 

наука. 

Вічним багатством людства, яке забезпечує його невпинний розвиток, є 

знання. Нестримний рух людської цивілізації завжди супроводжується 

появою нових знань і їх застосуванням в практичній діяльності. Особливість 

знань щодо законів управління економікою країни, економічними системами 

будь-якого масштабу, полягає в тому, що потреба в нових підходах, методах, 

засобах управління не припиняється ніколи і випереджує рівень та 

можливості наявного менеджменту, примушуючи його безперервно 

оновлювати базу знань. Синхронізація процесів трансформації задач 
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управління економікою і темпів зростання професіоналізму менеджменту, 

здатного вирішувати складні ситуаційні проблеми, вимагає підготовки 

висококваліфікованих економістів з широким кругозором, глибокими 

професійними знаннями, адаптивним мисленням. 

Наука економічного управління безупинно збагачується інноваційними 

засобами дослідження: розширюється коло задач, де застосовуються 

математичні методи і моделі, нові інформаційні технології, технічні засоби. 

Відповідно зростає навантаження в системі підготовки кваліфікованого 

персоналу з управління.  

Система освіти в Україні має розвити позитивний досвід підготовки 

високо освічених економістів, забезпечити їх теоретичну підготовку на рівні, 

що відповідає рівню розвитку вітчизняної та зарубіжної науки, оздобити їх 

інструментарієм математичних методів і моделей, сучасних інформаційних 

технологій у відповідності з практичними запитами. 

У теперішній час відомо про високий рейтинг спеціалістів з управління, 

які пройшли підготовку по спеціальності «Економічна кібернетика» в 

провідних університетах України. Підготовка фахівців з економічної 

кібернетики відбувалася в Україні з 1965 року, а тепер значна кількість 

економічних ВНЗ має досвід підготовки економістів-кібернетиків, які 

поповнюють лави керівників виробництва, вищі щаблі менеджменту різних 

установ, науковців та викладачів. Підтримці високої планки у рейтингу 

спеціальності має сприяти якісне методичне забезпечення процесу навчання, 

першочергового значення набуває сучасна спеціальна література, яка 

концентрує найважливіші науково-теоретичні концепції та демонструє 

область їх практичного застосування. 

Економічна кібернетика продовжує невпинний розвиток, 

удосконалюється її інструментарій: для вирішення творчих нестандартних 

задач застосовуються методи нечіткої логіки, імітаційного моделювання, 

нейронні мережі, генетичні алгоритми, організаційно-діяльнісне 



Документи конференції 

Одеса, 26–28 вересня 2012 р.   6 

моделювання та інші засоби, що поповнили арсенал засобів обгрунтування 

ефективних рішень в економіці. 

В усіх галузях людської діяльності знайшло практичне застосування 

комп’ютерне моделювання. Об’єктами моделювання виступають 

інформаційні, транспортні, виробничі системи, відносно яких моделювання 

використовується для вирішення задач проектування, прогнозування, оцінки 

ефективності функціонування та управління. Таким чином, і в науковій, 

освітянській, виробничій діяльності, і в повсякденному житті економічна 

кібернетика, що поєднує економіко-математичні методи дослідження і 

інформаційно-комунікаційні технології, знаходить широке застосування. 

Економічна кібернетика сьогодні – важливий фактор побудови 

ефективної системи управління економікою, наука, яку мають опанувати 

фахівці в усіх галузях економічної науки, економічної освіти, економічного 

життя. 

Бажаю всім учасникам XVII Всеукраїнської науково – методичної 

конференції «Проблеми економічної кібернетики» плідної співпраці в межах 

пленарних та секційних засідань, натхнення у вирішенні найважливіших 

питань, що ставить сьогодення економічного розвитку держави. 

 

 

 

З найщирішими привітаннями 

Академік Геець В.М. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

XVII Всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Проблеми економічної кібернетики» 

(м. Одеса, 26-28 вересня 2012 р.) 

 
Учасники XVIІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 

«Проблеми економічної кібернетики», які представляють всі наукові центри 

України та вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців з 

економічної кібернетики, констатують той незаперечний факт, що 

економічна кібернетика стала одним з найважливіших напрямків розвитку 

економічної науки. Економічна кібернетика у теперішній час сприяє 

формуванню методологічної бази прикладних наукових досліджень в різних 

галузях економіки, створює фундамент для підготовки фахівців-економістів 

нової формації. Майже 60% навчального навантаження у економістів-

кібернетиків складають дисципліни математичного та професійного 

спрямування, пов’язані із застосуванням математичних методів в економіці, 

що робить цей напрям підготовки інноваційним та унікальним. 

На конференції було розглянуто наступні блоки питань: 

 Методологічні проблеми економічної кібернетики як науки. 

 Трансформація та динаміка розвитку інструментарію кібернетичних 

досліджень. 

 Сучасні напрямки моделювання економіки (теоретичні та прикладні 

аспекти). 

 Інформаційні системи і технології в економіці – проблеми 

впровадження та використання. 

 Використання сучасного математичного апарату в моделюванні та 

прогнозуванні розвитку економіки регіону; розв’язанні актуальних 

проблем регіональної економіки. 

 Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики. 

 Розподіл бюджетних місць для економістів кібернетиків України. 
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Суттєвий вклад у розвиток методології та розгалуженого 

інструментарію економічної кібернетики вносять українські вчені і фахівці, 

зокрема науковці-викладачі вищих навчальних закладів. Поширюється 

використання інструментального апарату кібернетики на всіх рівнях 

управління економікою. Все більша кількість вищих навчальних закладів 

здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економічної 

кібернетики.  

Важливість Всеукраїнського проекту «Підручник Економічна 

кібернетика», який використовується в навчальному процесі близько 70 ВНЗ 

України, доведено такими фактами: 

1. Підручник використовується в навчальній роботі студентами, 

викладачами ВНЗ, в науковій практиці – аспірантами, докторами, 

науковцями. 

2. Підручник представляє результати досліджень провідних наукових 

шкіл і аспірантів. 

3. Структура підручника є інноваційною, рухливою, динамічною. 

4. Підручник відповідає діючій моделі фахівця з економічної кібернетики 

та сприяє її подальшому розвитку. 

5. Забезпечує цілісність концептуального та методичного апарату, єдність 

термінології кібернетики. 

6. Підручник пройшов семирічну апробацію в ВНЗ України та 

найближчого зарубіжжя 

7. Підручник є єдиним уніфікованим підручником для спеціальності, 

виданий на пострадянському просторі за останні тридцять років. 

Учасники XVIІ всеукраїнської конференції з економічної кібернетики 

вважають за доцільне рекомендувати: 

1. Продовжити роботу щодо наступних видань другого тому, який 

демонструє широчінь області застосування кібернетичного підходу 

до економічних досліджень. 
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2. Підтримати ідею щодо присудження підручнику «Економічна 

кібернетика» Державної премії України за 2012 рік. 

Водночас, конференція вважає за доцільне сконцентрувати увагу 

науковців на необхідність широкого залучення здобутків вітчизняної та 

світової науки в галузі використання економіко-математичних методів та 

інформаційних технологій для розв’язання складних економічних проблем, 

що виникають в кризовій ситуації економіки України; ширше впроваджувати 

отримані результати в реальну господарську практику. Наголошується на 

необхідності подальшого вдосконалення структурологічної схеми підготовки 

фахівців-кібернетиків, відпрацювання навчальних планів і програм 

підготовки. 

Учасники XVIІ всеукраїнської конференції з економічної кібернетики 

вважають за доцільне: 

1. Розвивати наукові дослідження в області економічної кібернетики за 

найбільш актуальними проблемами, які мають як суто теоретичне, та і 

прикладне значення для вітчизняної економіки: 

 Системне дослідження вітчизняної економіки та її об’єкта як 

складових кібернетичних моделей з притаманними їм процесами 

невизначеності та ризику. 

 Напрацювання методологічної бази та інструментарію для 

впровадження новітніх інформаційних технологій нового 

покоління в процесі розв’язання актуальних задач нестабільної 

кризової економіки України. 

 Розбудова адаптивних моделей економічної динаміки з 

урахуванням трансформаційних процесів у вітчизняній 

економіці. Моделювання нелінійної економічної динаміки, хаосу 

і катастроф. 

 Удосконалення теоретичної та інструментальної бази розробки та 

прийняття управлінських рішень на мікро, мезо- та макрорівнях 

за умов невизначеності та з врахуванням ризику (розвиток та 
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застосування систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-

аналітичних систем в різних предметних галузях економіки; 

впровадження інтелектуальних інформаційних технологій, 

методів нечіткої математики). 

 Просування актуальних парадигм управління суб’єктами 

господарювання на базі розробки сучасних платформ 

моделювання складних економічних систем (застосування 

платформ BPM – Business Process Management). 

 Удосконалення сучасних напрямків комп’ютерного 

(імітаційного) моделювання економічних систем (розвиток та 

прикладне використання системно-динамічного та агентного 

підходів імітаційного моделювання). 

 Створення ефективної математичної бази моделювання 

економічних проблем регіону. 

2. Удосконалювати моделі підготовки фахівців-кібернетиків. Вести 

роботу щодо подальшого підвищення якості підготовки, зважаючи на те, що 

дана спеціальність є актуальною і перспективною для вирішення практичних 

проблем в економіці України. 

3. Посилити та зробити більш гнучкою стратегію роботи з 

потенційними роботодавцями фахівців-кібернетиків з метою максимального 

залучення студентів до вирішення прикладних економічних проблем, 

взаємодії з реальними об’єктами. Це сприятиме не тільки набуттю 

конкретних навиків роботи, але і допоможе уявити зміст майбутньої 

спеціальності.   

4. Підкомісії з економічної кібернетики науково-методичної комісії з 

економічної освіти Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України: 

 Провести роботу щодо удосконалення стандарту освітньо-

професійно підготовки економістів-кібернетиків. Згідно з цим 

акцентувати  увагу на концептуальних, теоретичних питаннях 

кібернетичної науки, розробці стилю мислення майбутніх 
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спеціалістів; наближенню до вирішення задач управління 

реальними економічними об’єктами.  

 Запропонувати підготовку навчальних посібників для студентів 

спеціальності «Економічна кібернетика», які б враховували 

різноманітні аспекти інноваційного розвитку економіки України. 

 Розширити видання наукової (монографічної) літератури, 

присвяченої актуальним теоретичним та прикладним проблемам 

економічної кібернетики.  

 

Голова програмного комітету, Ректор Одеського національного політехнічного 
університету МОНмолодьспорт, д-р техн. наук, проф. ОБОРСЬКИЙ Г.О. 
 
 
Співголова програмного комітету, Директор Інституту проблем ринку та 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
К. ф.-м. н. А.С. Семенов 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
semans@ukr.net 

 
Предлагается некоторая модификация математического описания ряда 

моделей экономической динамики. 

Стандартный прием теории непрерывных функций в естествознании 

состоит в рассмотрении бесконечно малых приращений функций с 

последующим предельным переходом. Формальный перенос этого метода на 

дискретно изменяющиеся функции-показатели экономических систем 

приводит  как к некорректной математической модели, так и к ряду неверных 

выводов о функционировании экономической системы, например, к 

экспоненциальному росту со временем всех показателей системы (например, 

модель Харрода [1]). Часто необоснован переход к безразмерным 

параметрам, например к безразмерному времени и построение соотношений 

между макроэкономическими функциями разной размерности, в то время как 

в уравнениях модели не «уравновешены» размерности и автомодельность 

отсутствует (например, модель макроэкономической динамики Филлипса [2]). 

Предлагается следующее. С целью исключения ошибочного 

применения операции дифференцирования к дискретно меняющимся 

функциям модели предлагается привлечь аппарат теории обобщенных 

функций. Тогда закон формирования капитала из арифметического 

естественным образом обращается в интегральный [3]: 





t

RKKdssItK


0)()( , 

где   - период накопления начального капитала К0, и 
t

R dssIK
0

)( . Тогда 

классическое соотношение )()( tIdttdK   приобретает обычный смысл. 
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Понимаемый в смысле интенсивности потока доход )(ty  не может 

сопоставляться  с капиталом )(tK  в денежном эквиваленте представляемом 

дискретно как годовые доходы. Сопоставим капитал с доходом, 

реализованным за период времени от 0 до t:   
t

R dssyty
0

)()(  и классическое 

соотношение nn yK   (n – номер года) становится интегральным 

                                                 



1

0,)()(
t

t
tdssytK                                        

Отношение )()( tytK R  составляет   при t=1, 2  при 21t , 3  при 31t  

и т.д. 

Для произвольного момента времени t отношение равно t , следуя 

логике, вместо предыдущего соотношения запишем следующее: 

                                                      
t

dssy
t

tK
0

)()( 
                                                        

Возникающая при 0t  особенность устраняется по правилу Лопиталля 

и при при 0t  приходим к соотношению 00 yK  . Заметим, что вместо t в 

знаменателе может стоять некоторая функция, удовлетворяющая условиям 

  )(,1)0( ff . 

Используя эти соотношения, получаем следующую интегральную 

зависимость между  доходом и инвестициями: 

                                              )()()(
0

2 ty
t

dssy
t

tI
t 

        

Опуская математические выкладки, приведем лишь окончательный 

вид, например, уравнения модели Кейнса с мультипликатором в контуре 

обратной связи: 

                                   











 

t
dss

t
t

t
T

dt
dT

0
2 )()()1( 








                      (*) 

Важным является то, что как в модели Кейнса, так и в модели Харрода, 

модели Филипса и других, уравнения содержат в качестве коэффициентов не 

константы, а функции времени. Это существенно расширяет возможности 
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исследования поведения экономических систем и, в частности, в отличие от 

классической, например модели Харрода, позволяет исследовать процесс 

возникновения кризисов. 

Стандартными методами уравнение (*) сводится к решению 

вырожденного гипергеометрического уравнения. При определенных 

числовых значениях коэффициентов   и   и соотношениях между ними, 

вырожденная гипергеометрическая функция обращается в элементарные и 

дальнейший анализ упрощается. 

Уравнение (*) с учетом определенных начальных условий можно 

свести к интегральному уравнению Вольтера второго рода, в котором 

присутствие кусочно-непрерывных функций не вызывает принципиальных 

трудностей поиска решения. 
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В.П. Прокопенко 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
prokopenko_valeriya@mail.ru 

 
Всё возрастающее значение инновационной деятельности (ИД) стало 

для многих предприятий побуждающим фактором для увеличения её 

финансирования, что ведёт к необходимости усовершенствования системы 

показателей оценки данного вида деятельности. До настоящего времени ИД 

рассматривалась как результат научно-технических решений, реализованных 

в производстве и услугах. Сегодня ИД рассматривается в системе 

формирования инновационного потенциала, и можно согласиться с тем, что 

ИД - основа возможности формирования интеллектуально-инновационного 

потенциала предприятия. 

Проведя анализ литературных источников, показатели оценки ИД 

можно разделить на следующие группы: производственно-технологического 

потенциала, научно-технического потенциала, финансового потенциала, 

кадрового потенциала, информационного потенциала, организационного 

потенциала, управленческого потенциала, потребительского потенциала, 

инновационной культуры [1]. 

При моделировании ИД необходимо рассматривать её как объединение 

всех возможных потенциалов с целью представления данной деятельности 

как основного синтетического фактора обеспечения финансовой 

стабильности, инвестиционной привлекательности с высоким уровнем 

конкурентных преимуществ. При оценке ИД необходимо учитывать 

интеллектуальную составляющую путём измерения эффективности 

использования интеллектуального потенциала в системе общего 

экономического потенциала предприятия [2]. 
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Проанализировав показатели, используемые в рассмотренных подходах 

оценки ИД, с помощью метода главных компонент на основе данных ста 

украинских предприятий были отобраны наиболее значимые показатели 

согласно приведённой выше классификации: 

1. Коэффициент износа оборудования; 

2. Результативность освоения и внедрения новшеств; 

3. Общая рентабельность всех инновационных проектов; 

4. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников для формирования запасов и затрат; 

5. Инновационная активность предприятия; 

6. Доступность информации, необходимой для осуществления 

инновационной деятельности; 

7. Оценка системы финансовой и нефинансовой мотивации; 

8. Качество внутренних и внешних вертикальных и 

горизонтальных, прямых и обратных связей управления ИД; 

9. Анализ системы планирования; 

10. Уровень конкурентоспособности инновационной продукции; 

11. Эффективность использования интеллектуального потенциала. 

Показатели 5-11 являются качественным, уровень которых может быть 

вычислен количественно с помощью методов экспертных оценок.  

В дальнейшем исследовании предполагается с помощью методов 

корреляционного анализа изучить взаимосвязь выборки показателей для 

построения интегрального показателя модели оценки ИД предприятия. 
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Апробація імітаційно-оптимізаційного методу синхронізації 

виробничої та інвестиційної діяльності викладено з використанням 

статистичних даних, що надаються офіційною статистичною інформацією 

[1]. На основі розробленої в статтях автора моделі [2, 3], було розглянуте 

віртуальне промислове підприємство, яке вирішує задачу оптимальної 

синхронізації своєї виробничої та інвестиційної діяльності та її фінансування 

протягом деякого планового періоду. Підприємство має середньостатистичні 

по галузі (промисловості) характеристики.  

Дослідження проводилися за принципом «від простого до складного». 

Були проаналізовані три ситуації: (а) моделювання виробничої діяльності; (б) 

моделювання паралельно з основною виробничою діяльністю інвестиційної 

програми з відтворення ОПФ; (в) моделювання спільного фінансування 

зазначених процесів. 

Для зазначених ситуацій знайдені множини оптимальних траєкторій 

керуючих змінних, які задають розподіл ресурсів і основних виробничих 

фондів за технологічним способом виробництва продукції, з підтримки 

фондів в робочому стані, а також по всіх стадіях кожного інвестиційного 

проекту, що реалізується в рамках інвестиційної програми в кожний момент 

часу t, відповідно, безліч оптимальних траєкторій функціонування 

підприємства. 

Продемонстровано, що варіант роботи підприємства при ізольованому 

плануванні виробничої діяльності неперспективний, оскільки не має 
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можливостей для свого подальшого зростання і розвитку. Причиною цього є 

поступове «знецінення» виробничих фондів, що знаходяться в статичному, 

не обновлюваному стані. Визначено, що зміна ситуації - реалізація 

інвестиційної програми (за інших незмінних умовах), знаходить відповідне 

відображення в розподілі факторів виробництва і безпосереднім чином 

впливає на результати роботи підприємства (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результати роботи підприємства-представника при синхронізації 

виробничої та інвестиційної діяльності 

При цьому, незважаючи на обґрунтоване зростання витрат на 

реалізацію інвестиційної програми, траєкторія чистого прибутку має 

тенденцію до поступового підвищення, в тому числі і після виходу ІП на 

проектну потужність, що пов'язано з оновленням виробничого потенціалу 

підприємства. 

Зіставлення описаних вище ситуацій дозволило зробити висновок, що 

оптимальна траєкторія функціонування підприємства, яке займається 

інвестиційною діяльністю, краще, ніж у інвестиційно-пасивного 

підприємства (рис. 2). 

У ситуації дефіциту власних коштів запропонована модель дозволяє 

також сформувати оптимальну схему фінансування.  

Запропоновані широкі перспективи розвитку розробленого імітаційно-

оптимізаційного підходу до синхронізації виробничої та інвестиційної 

діяльності та їх фінансування за рахунок побудови різноманітних 
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індивідуальних «траєкторій» поведінки підприємств і можливості вибору 

оптимальних траєкторій управління дозволили встановити, що комплексний 

підхід до моделювання підприємства переважніше ізольованого, оскільки 

дозволяє синхронно розподіляти між виробничим та інвестиційним видами 

діяльності усі фактори виробництва та фінансові ресурси, що веде до 

раціонального управління і підвищення економічних результатів роботи 

підприємства-представника. 

 
Рис. 2. Динаміка оптимальних траєкторій чистого прибутку в різних ситуаціях 

Виконані на статистичному матеріалі розрахунки свідчать про 

здатність запропонованого методичного підходу вирішувати поставлену 

задачу і продемонстрували можливості його практичного використання в 

рамках широкого кола завдань, пов'язаних з аналізом, прогнозуванням, 

плануванням та управлінням виробничими та інвестиційними процесами. 
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Для развивающихся рынков ценных бумаг характерно наличие 

долговременной устойчивости и кратковременной нестабильности. В такой 

ситуации для исследования процессов, происходящих на рынках, может быть 

использована теория хаоса, вобравшая в себя методы теории динамических 

систем и фрактального анализа [1, 2].  

 Индекс ПФТС признан международной финансовой корпорацией как 

единственный индекс, используемый этой организацией при мониторинге 

внутреннего состояния украинского фондового рынка. Авторами был 

проведен динамический и фрактальный  анализ  этого показателя. При этом 

использовались его ежедневные  значения  на момент закрытия торгов за 

период 2004-2011 г.г. (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Временной ряд значений индекса ПФТС 

В результате анализа выявлено: 

 временной  ряд значений  индекса обладает эффектом долговременной 

памяти, то  есть между членами ряда присутствует долгая   

положительная  автокорреляционная  связь;  

 показатель Херста  1078096520 ,,H  , что свидетельствует о  том, что 

исследуемый ряд имеет фрактальные свойства, в нем практически 
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отсутствуют шумы и он неустойчив к шоковым воздействиям, то есть 

имеет место  вероятность резкого снижения или роста  [1,2]; 

 характеристики  аттрактора позволяют идентифицировать индекс 

ПФТС  как сложную динамическую систему с размерностью  6n ; 

 Система, имеющая перечисленные выше свойства, описывается 

нелинейными дифференциальными уравнениями, однако эти уравнения 

остаются неизвестными. В то же время фрактальная природа индекса дает 

основание сделать вывод о возможности обучения системы, и применить 

технологию нейронных сетей для моделирования и прогнозирования 

фондового индекса, а показатель фазовой размерности определяет размер 

скользящего окна, который, в свою очередь, определяет   количество входных 

переменных в моделях нейросетей.  

На рис. 2 показаны результаты нейросетевого моделирования и 

прогнозирования индекса ПФТС на первые 20 дней 2011 года. Черным 

цветом обозначены фактические данные, серым – прогнозные. Прогнозная 

кривая отражает тенденцию динамики фактических значений индекса, 

среднеквадратическая ошибка составляет 6,39. Для моделирования 

применена нейронная сеть Элмана в пакете Matlab[3]. 

 
Рис. 2. Результат нейромоделирования  
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Для потреб управління підприємством важливим є моделювання, тобто 

створення умов для прогнозування ситуації при визначенні вектора   

розвитку підприємства. Оскільки розвиток неможливий без комплексу 

інновацій, то актуальним є виділення передумов для формування вектора 

інноваційного розвитку підприємства.  

Метою даного дослідження є визначення ролі інноваційної ємності у 

формуванні вектора інноваційного розвитку підприємства. 

Розвиток підприємства, на думку Ю.С.Погорелова [3], розглядається як 

довготривала сукупність процесів кількісних, якісних і структурних змін у 

його діяльності, що зумовлені властивістю підприємства до розвитку, 

спрямовані на досягнення певного заданого результату, яким є якісно новий 

стан підприємства, що характеризується збільшенням його потенціалу, 

спроможністю до адаптації до змін у зовнішньому середовищі, здатністю 

протидіяти його негативному впливу, підвищенням життєздатності, 

наявністю нових властивостей і спроможністю виконувати нові функції або 

вирішувати нові завдання. До якісних змін у діяльності підприємства можна 

віднести інновації, які вводяться на підприємстві [1]. Взагалі, інновація – це 

прибуткове використання ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, 

організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, 

фінансового, комерційного характеру [4].  

Для впровадження нововведень важливим є врахування здатності 

підприємства до сприймання інновацій. 

На думку В.В. Козик, О.Ю. Черняк, інноваційна ємність (місткість) 
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підприємства – це можливості, здатність, потреби та доцільність 

впровадження у виробництво інноваційної продукції з використанням 

наявних на підприємстві ресурсів з метою отримання в майбутньому 

економічного ефекту [2]. Економічним ефектом, в даному дослідженні, 

можна вважати підвищення об’єму виручки від реалізації після 

впровадження інновацій («інноваційна ємність обсягу продажів»). Оскільки 

інноваційний розвиток є запорукою росту інноваційної ємності підприємства, 

важливості набуває постійний моніторинг даного показника. Визначення та 

постійний моніторинг інноваційної ємності підприємства є важливою 

передумовою формування вектора інноваційного розвитку підприємства. 

Крім того, інноваційна ємність підприємства має бути співставлена з 

інноваційною ємністю ринка, на якому підприємство планує реалізуватися.  

Таким чином, визначення і оцінка інноваційної ємності підприємства є 

важливою передумовою визначення вектора інноваційного розвитку 

підприємства. Це створить умови для відповідності потреб підприємства у 

якісних змінах з управлінськими рішеннями. Підприємства повинні прагнути 

до оптимального розподілу своїх зусиль між «завоюванням» нових ринків 

збуту та «боротьбою» з конкурентами. Іншими словами, вони повинні 

прагнути до того, щоб інноваційна ємність підприємства була повністю 

заповнена інноваційним об'ємом продажів. Тобто, інноваційна ємність обсягу 

продажів може служити показником ефективності обраного вектора 

інноваційного розвитку підприємства. 
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Процес управління витратами підприємства можна розглядати як  

комплекс цілеспрямованих дій, що мають на меті раціоналізацію розміру та 

структури цих витрат. Такий підхід до трактування даного процесу дозволяє 

чітко встановлювати його складові та взаємозв’язки між ними або, інакше 

кажучи, описати модель управління витратами підприємства. 

При цьому основними складовими моделі управління витратами 

виноробних підприємств є: 

1. Індикатори процесу управління витратами підприємства – система 

аналітичних  показників, за допомогою яких можна оцінити ефективність 

існуючої на теперішній момент часу на підприємстві системи управління 

його витратами[1]; 

2. Напрями управління витратами підприємства – перелік заходів, за 

допомогою яких можливо забезпечити раціоналізацію розміру та структуру 

витрат підприємства; 

3. Параметри управління витратами підприємства – сукупність 

показників, зміна яких впливає на зміну розміру та структури витрат 

підприємства; 

4. Інструменти управління витратами – сукупність засобів, за 

допомогою яких менеджери підприємства можуть довести значення 

параметрів управління його витратами до бажаного рівня [2]. Слід 

відзначити, що сукупність таких засобів є надзвичайно широкою і 

складається  з таких груп: засоби планування; засоби організування; засоби 

обліку, аналізування та контролю; засоби мотивування; 
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5. Об’єкти управління витратами підприємства -  це показники 

діяльності підприємства, зміна яких може відбутися внаслідок зміни значень 

параметрів управління витратами[3]. Окрім безпосередньо самих витрат 

об’єктами управління можуть виступати дохід підприємства та розмір 

структури його активів; 

6. Критерії  ефективності управління витратами підприємства – це 

показники його діяльності, зміна значень яких у кінцевому рахунку  

становить мету управління витратами підприємства. Такими показниками 

може буди, зокрема, чистий прибуток підприємства, прибутковість 

продукції, ринкова вартість підприємства тощо. 

Побудова дієвої моделі управління витратами є актуальною для 

виноробних підприємств, для яких є притаманною значна номенклатура 

використаних виробничих ресурсів та здійснення виробничих операцій та, 

відповідно, складових собівартості виноробної продукції. 
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Динаміка ринкових перетворень, що відрізняється високою мірою 

невизначеності, створює реальні передумови до перегляду сталих 

управлінських підходів до ведення бізнесу. Приймаючи кадрові рішення, 

управлінці певним чином стикаються з ризиком, оскільки, з одного боку, 

керуються своїми особистими перевагами та альтернативним вибором, 

складеним згідно кадрової матриці підприємства, а з іншого стикаються з 

факторами середовища, імовірність яких іноді заздалегідь передбачити 

неможливо. Сьогодні кадрові питання найчастіше спрямовуються на 

оптимізацію співвідношення між кадровими затратами, з одного боку, і 

продуктивністю фактора праці — з іншого. Але це лише одна грань і в 

сучасних умовах слід переглянути підходи до ухвалення кадрових рішень, 

що дозволить підвищити ефективність управління організацією. 

Як відомо, особливу складність в управлінській практиці представляють 

нестандартні рішення, наслідки яких важко передбачити і кількісно виміряти. 

Більшість стратегічних рішень в області управління людськими ресурсами 

належать саме до числа таких рішень - нестандартних, з важко 

передбачуваними наслідками. Результати їх реалізації у багатьох випадках 

складно кількісно виміряти. До того ж існує значний проміжок часу між тим 

періодом, коли кошти на реалізацію кадрових рішень були витрачені, і тим 

періодом, коли можна відчути і оцінити віддачу від вкладених коштів. Тому, 

керівникам рекомендується підходити до рішення кадрових питань 

раціональніше, тобто проходити і не ігнорувати всі етапи прийняття 

управлінських рішень, починаючи з постановки кадрових цілей та детальної 

діагностики проблем. Безумовно, для їх прийняття необхідно проаналізувати 
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велику кількість факторів, як зовнішнього характеру, що спрямовані на 

організацію, так і внутрішнього, серед яких слід звертати увагу на ті що 

управляються з боку організації і ті, що підлягають її впливу (знання, 

кваліфікація, досвід персоналу). Врахування цих чинників, вибір серед них 

головних і передбачення можливих змін в їх взаємовпливі - складне завдання, 

та воно безпосередньо впливає на процес розробки і реалізації стратегічних 

кадрових рішень. На сьогодні кадрові рішення мають бути досить гнучкими, 

тобто з одного боку, стабільними, оскільки саме із стабільністю пов'язані певні 

очікування працівника, з іншої - динамічними, тобто коригуватися відповідно 

до зміни тактики підприємства, виробничої і економічної ситуації. Стабільними 

мають бути ті їх сторони, які зорієнтовані на облік інтересів персоналу і мають 

відношення до організаційної культури підприємства. Вони повинні 

забезпечити індивідуальний підхід до своїх працівників. Слід звернути увагу і 

на той факт, що з кожним днем все більш зростає значення стимулювання 

інноваційної діяльності працівників, їх навчання і розвиток, подолання 

перешкод змінам з боку персоналу. Отже, головними моментами в роботі з 

персоналом на етапі організаційних перетворень повинні стати: 

― діагностування кадрового потенціалу підприємства на всіх етапах 

його розвитку; 

― ресурсна орієнтація, тобто використання індивідуальних здібностей 

робітників відповідно до стратегічних цілей організації (в першу чергу для 

оволодіння новими технологіями); 

― комплексна інтеграція прагнень, потреб і запитів працівників з 

інтересами організації; 

― інвестування капіталу не лише в передову технологію, але і в 

сучасну підготовку і навчання кадрів. 
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Анализ взаимосвязей экономических данных,  представленных в виде 

временных рядов, является необходимой составной частью современных 
исследований в области макроэкономической динамики переходной 
экономики и эконометрики финансовых рынков. Главная цель анализа 
временных рядов состоит в построении, по возможности, простых 
параметризованных моделей, адекватно описывающих ряды наблюдений. 
Обычно временной ряд рассматривают как выборку из последова-тельности 

случайных величин tX , где  t  принимает целочисленные значения  от  1   до 

T . Совокупность случайных величин  ]T,1[t,X t   называют дискретным 

случайным процессом или стохастическим процессом. Стохастический 
процесс называется стационарным в широком смысле если его свойства не 
изменяются во времени. В 1938 году  Вольд доказал следующий 
фундаментальный результат [1]. Чисто недетерминированный стационарный 

в широком смысле случайный процесс tX  может быть представлен  в виде 

линейной комбинации белых шумов. Оказалось, что во многих случаях 
достаточно рассматривать не общее представление Вольда, а его частные 
случаи, когда число слагаемых конечно. Такими частными случаями 
являются популярные в эконометрике авторегрессионные модели AR(p), 
MA(q), ARMA(p,q). Экономические показатели не всегда ведут себя 
стационарным образом. Из макроэкономики известно их сезонное и 
циклическое поведение, кроме того,  они могут иметь тренд. Часто  эти виды  
компонент присутствуют в ряде одновременно. 

Бокс и Дженкинс [2] предложили метод для преобразования 
нестационарного ряда в стационарный путем вычисления последовательных 
разностей.  Если ряд после вычисления d  последовательных разностей 
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приводится к стационарному, то такой ряд называют ARIMA(p,d,q) порядка 
(p,d,q).   Такие ряды  моделируют  различные  ситуации,  встречающиеся  при  
анализе стационарных и нестационарных рядов. При этом p параметр AR - 
части, d – степень интеграции, q – параметр MA - части. Практика показала, 
что следуя этой методологии, можно сделать ошибочные выводы. Дело в 
том, что в экономике долгое время игнорировалось дробное значение 
параметра d. В  работах  зарубежных  ученых был  предложен  новый класс  
моделей  ARFIMA(p,d,q),  допускающий  возможность  нецелого  параметра  d  
и получивший  название  авторегрессионный  дробно - интегрированный  
процесс  скользящего  среднего.  Характеристики таких временных рядов  
обладают  важными  свойствами,   например,  они  являются  стационарными  

и  обратимыми  при ( 1/ 2,1/ 2)d   . В частном случае,  при  0q,p   и  d

( 1 / 2,1 / 2)  , процесс имеет вид [3]:  

tX = 





0j
jtj ,   ( )

( 1) ( )j
j d

j d


 





, 

где )(x – гамма-функция, t  - гауссовский  белый шум ,  

Оценку параметра d можно получить из равенства 5.0Hd  , где H  - 
показатель Херста [4]. Использование приведенной выше модели на практике 
показало, что краткосрочное прогнозирование  показателей украинских 
финансовых рынков является вполне удовлетворительным. Средняя ошибка 
аппроксимации составляет 2-6%. 
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Для розробки стратегій розвитку підприємства важливим є розуміння 

його здатності до розвитку, тобто потенціалу, тому актуальним є розуміння 

сутності та структури економічного потенціалу. 

Метою даної роботи є дослідження сутності економічного потенціалу 

підприємства та виділення складових елементів  його структури.    

Термін “потенціал” походить від латинського “potential” – міцність, 

сила [1]. 

Потенціал підприємства – це сукупність наявних у економічного 

суб’єкта ресурсів і можливостей, що можна використати для досягнення 

поставленої мети [2]. 

Економічний потенціал підприємства – це сукупність органічно 

взаємопов’язаних ресурсів та їх здатність забезпечувати основні бізнес-

процеси в заданих межах ризику з метою набуття економічних вигод. 

Формуючи загальну структуру економічного потенціалу підприємства, 

потрібно врахувати такі класифікаційні ознаки, як елементний склад, 

функціональна сфера виникнення, спектр врахованих можливостей і 

спрямованість діяльності підприємства, а також міра реалізації потенціалу [3]. 

Основними підходами до визначення структури економічного 

потенціалу підприємства є ресурсний, функціональний та змішаний. 

Ресурсний підхід передбачає виділення структурних елементів за 

видами і характером ресурсів. За такого підходу в структурі може виділятися 

найбільша кількість складових: засоби праці, предмети праці, робоча сила та 

природні ресурси [4]. Варто зазначити, що ресурси підприємства є основою 

формування його потенціалу. Вони мають такі складові: кадрову, фінансову, 
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матеріальну, просторову, технологічну, інформаційну та репутаційну. Кожна 

виділена складова являє собою елемент системи можливостей підприємства 

[5].  

За функціонального підходу поділ на структуротвірні елементи 

здійснюється за видами діяльності підприємства: основні (постачання, 

виробництво, збут) та допоміжні (складання звітності, зберігання продукції, 

обслуговування виробничих фондів тощо). Використовуючи такий підхід, 

виділяють елементи: виробничий, логістичний, маркетинговий, 

управлінський та інші потенціали.   

          За змішаного підходу розрізняють декілька критеріїв поділу структури 

на складові елементи. Найпоширенішим є поєднання ресурсного та 

функціонального підходів, елементами виділяють ресурси підприємства та 

функції. Так, до елементів потенціалу підприємства належить все, що 

пов’язане з функціонуванням і розвитком підприємства. Зокрема, виділяють 

об’єктні та суб’єктні складові. Об’єктні складові пов’язані з матеріально-

речовинною та особовою формою потенціалу підприємства. Суб’єктні 

складові - із суспільною формою їх виявлення: науково-технічний потенціал, 

управлінський потенціал, потенціал організаційної структури управління і 

маркетинговий потенціал. Окремо виділяють у структурі потенціалу 

трудовий, інфраструктурний та інформаційний потенціали, які не підпадають 

під зазначену класифікацію складових потенціалу підприємства і їх не можна 

однозначно зарахувати до суб’єктних чи до об’єктних складових. 

Так, потенціал досліджується не тільки з позицій його ресурсного 

розуміння або сукупності можливостей випускати певну продукцію, 

створювати певний ефект чи досягти певної мети. Водночас визначають його 

внутрішню будову значно ширше, ніж через дослідження структури ресурсів 

або його функціональних можливостей.  

Вважається, що найдоцільнішим є змішаний підхід, коли 

структуризація потенціалу здійснюється за декількома критеріями: складом 

ресурсів і виконуваними функціями або зв'язками з матеріально-речовинною 
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та суспільною формою прояву можливостей. 

Таким чином, економічний потенціал підприємства доцільно розуміти 

як сукупність наявних ресурсів та можливостей їх трансформувати, щоб 

досягти економічних вигод. 
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Залогом эффективного функционирования металлургического 

предприятия является надежная и безотказная работа оборудования. В связи 

с этим совершенствуются и развиваются подходы к его разработке и 

обслуживанию. Металлургические машины становятся менее 

металлоемкими, более энергоемкими и приспособленными к оперативному 

изменению сортамента продукции и технологии производства. Современные 

металлургические предприятия идут по пути углубления специализации, 

концентрируя свою деятельность на ключевых компетенциях. Если ранее 

металлургические заводы сами обеспечивали себя заготовками, 

инструментами, запасными частями для ремонта оборудования, 

осуществляли своими силами ремонт и модернизацию оборудования и 

многие другие виды обслуживания производства, то в настоящее время эти 

вспомогательные виды деятельности целесообразно передать на аутсорсинг  

[1,2].  

В связи с этим требует научного обоснования и разработки механизм 

управления аутсорсингом основных средств металлургического предприятия. 

Принятию решения о распределении функций воспроизводства 

основных средств между аутсорсером и самим предприятием, предшествует 

комплексный анализ целесообразности работ по производству и 

использованию основных средств. С этой целью будем использовать 

следующую систему аналитических показателей: оценка экономической 

эффективности расходов на капитальный ремонт (или сервисное 

обслуживание) машин, оборудования; оценка экономической эффективности 

расходов на модернизацию основных средств; коэффициент эффективности 
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затрат на капитальный ремонт и модернизацию основных средств, 

осуществляемых одновременно. 

Кроме указанных выше показателей анализ целесообразности работ по 

воспроизводству и использованию основных средств металлургического 

предприятия можно осуществлять с помощью коэффициентов износа, 

годности, фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, 

фондорентабельности и т.д. 

Содержание и ремонт промышленного оборудования на 

металлургическом предприятии требует решения ряда организационных и 

технических проблем как: содержания штата специалистов, занятых 

обслуживанием и ремонтом оборудования; наличия и своевременное 

пополнение склада запчастей и материалов; наличия ремонтной базы для 

оперативного решения текущих проблем; наличия специальных 

приспособлений и инструмента для эффективного выполнения работ; 

внедрения инновационных технологий для улучшения характеристик 

оборудования и его модернизации; наличия конструкторского бюро для 

обеспечения технической документацией. 

Содержание вспомогательных служб на предприятии, необходимых 

для решения указанных задач, приводит к появлению следующих затрат: 

высоких расходов на зарплату и отчисления налогов и взносов для 

работников; расходов на содержание площадей, неиспользуемых в основном 

производстве (склада запчастей и ремонтной базы); расходов на оплату 

больничных и отпусков для работников; расходов на оплату работы 

управленческого персонала, несвязанных с основной деятельностью 

предприятия. 

Эффективным способом решения указанных проблем является 

аутсорсинг оборудования. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 
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МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ НЕБАНКОВСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

В. М. Берлин 
 

Донецкий национальный университет  
Украина, г. Одесса 

 

В условиях преодоления негативных последствий глобального 

финансового кризиса возрастает роль небанковских финансовых услуг как 

финансового механизма компенсации ущерба от реализации различных 

рисков. Именно подверженность риску служит предпосылкой для разработки 

и внедрения новых моделей и методов управления страховыми компаниями, 

инвестиционными и пенсионными фондами и т.п. 

Методы математического анализа страховых рисков и финансовой 

устойчивости предприятий в сфере небанковских финансовых услуг 

основываются на теории индивидуального и коллективного риска, которые 

могут быть использованы как для краткосрочных, так и для долгосрочных 

видов страхования, требующих учета влияния временного фактора. 

Модель индивидуального риска базируется на анализе влияния 

каждого отдельного риска, принятого на страхование, на совокупный объем 

страховых выплат. С математической точки зрения совокупный объем 

страховых выплат по каждому риску рассматривается как сумма случайных 

величин, принимающих либо нулевое значение, либо значение, 

соответствующее фактическим выплатам. 

Теория коллективного риска исходит из рассмотрения всех принятых 

на страхование рисков, определяющих совокупный объем страховых выплат. 

С математической точки зрения совокупный объем страховых выплат по 

каждому риску рассматривается как сумма случайных величин, 

соответствующих фактическим выплатам. 

При этом рассматривают статические и динамические модели, отличие 

которых состоит в том, что в динамических моделях учтена зависимость от 
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времени (динамика риска) по сборам и выплатам предприятий в сфере 

небанковских финансовых услуг. 

Статическая модель финансового состояния предприятий в сфере 

небанковских финансовых услуг можно представить в таком виде: 

 Q u P X   , (1) 

где Q — страховой фонд на конец рассматриваемого периода; u — 

начальный капитал (в различных источниках именуемый также как 

начальный резерв); P = d · N, где d — страховая премия, выплаченная 

компании одним страхователем, а N – число страховых случаев.  

Суммарная величина выплат по договорам страхования X определяется 

суммой 
1

N

i
i

X X


  

Обычно предполагается, что в модели индивидуального риска 

случайные величины X1 ..., XN независимы (т.е. исключаются события, когда 

одновременно по нескольким договорам наступают страховые случаи), 

неотрицательны и ограничены, и, кроме того, все страхователи однородны, т. 

е. X1 ..., XN одинаково распределены. Поскольку страховые случаи 

происходят не по всем договорам, то некоторые из случайных величин 

X1 ..., XN , где Xi — потери по i -му договору, равны нулю. 

Динамическая модель финансового состояния предприятий в сфере 

небанковских финансовых услуг записывается в форме равенства, 

аналогичного (1): 

 
( )

1

( ) ( )
N t

i
i

Q t u P t X


   , (2) 

где P(t) — величина премии, полученной к моменту t > 0. 

Применение моделей оценки уровня рисков в сочетании на базе 

методов экономико-математического моделирования, позволяет 

корректировать стратегии управления рисками таким образом, чтобы 

достигнуть оптимального сочетания уровней риска и доходности. 
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РИЗИКИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

К.е.н. Н.І. Волкова 
 

Одеський національний політехнічний університет 
Україна, м. Одеса 

 

Ринкові умови господарювання, зокрема конкурентне середовище, 

робить будь-яку господарську діяльність складним передбаченим  процесом. 

Підприємництво в ринковій економіці неможливо без ризику. Наявність 

фактору ризику створює сильні стимули  для економії  ресурсів, 

інноваційних проектів, маркетингових досліджень тощо. 

Теорія економічних ризиків представлена в роботах Балабанової Л.В., 

Бриндіної О.А., Воропаєва Ю.І., Данько Т.П., Кравченко В.А., Павленко 

А.Ф., Устенко О.Л. та інших.  

Ризик в економічній літературі трактується по різному, але суттєва 

його характеристика одна – це вірогідність втрати ринковими суб’єктами 

господарювання частини доходів у порівнянні з передбаченим прогнозом, 

проектом чи програмою. Специфічною характеристикою невизначеності є те, 

що суб’єкти господарської діяльності повинні  враховувати вплив як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища господарювання. 

В економічній літературі досить широка класифікація ризиків за 

різними ознаками. Найбільш часто ризики систематизуються за рівнем 

виникнення, сферою походження, ступенем обґрунтованості,  причинами 

виникнення, відповідності допустимих меж тощо [2, с. 34-41]. 

В умовах ринкової економіки неможливо управляти підприємством без 

урахування не просто ризику як такого, а конкретного ризику, який 

необхідно ідентифікувати з конкретною причиною його виникнення. 

Ризики в маркетинговій товарній політиці безпосередньо пов’язані із її 

сутністю, а саме формуванням ефективного товарного портфелю. Ця мета 

здійснюється за допомогою комплексу заходів, які спрямовані на орієнтацію 
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задоволення потреб і запитів споживачів у товарному асортименті і, як 

наслідок, отримання прибутку. 

Безпосередньо товарні ризики пов’язані із основними факторами 

формування товарної політики підприємства, а саме факторами товарного 

клімату (фактори зовнішнього середовища) та товарного потенціалу 

(фактори внутрішнього середовища) [1]. 

Фактори зовнішнього середовища включають фактори 

макросередовища та мікросередовища підприємства. Фактори 

макросередовища пов’язані із PEST-факторами, а саме політико-правовою, 

економічною, соціально-демографічною та техніко-технологічною сферами. 

Відповідно виникають ризики у кожній з цих сфер. Ризики мікросередовища 

безпосередньо пов’язані із оточенням підприємства, суб’єктами яких 

виступають конкуренти, постачальники, споживачі.  

Ризиків, в навіть ефективно прорахованій товарній політиці, не 

уникнути. Процес зводиться до їх мінімізації. Процес мінімізації втрат, які 
може понести підприємство в результаті подій, що не контролюються, 

називається управлінням  ризиками. Управління товарними ризиками 

повинно бути зведено до таких етапів: ідентифікація товарних ризиків та їх 

оцінка; вибір методів управління ризиками; контроль за виконанням 

прийнятих рішень. 

Концепція маркетингу створює умови для такого управління. 

Маркетинг – це система внутрішнього управління підприємством, яка 
направлена на вивчення та врахування попиту і потреб ринку для більш 

обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємства на випуск 

конкурентоспроможних видів продукції у визначених об’ємах та відповідних 

певним техніко-економічним характеристикам. При цьому прогнозується, що 

реалізація запланованої асортиментної структури може забезпечити 

підприємству найбільш високі прибутки та стійку позицію на ринку. 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі 
менеджменту підприємств. Навч. посіб. – К: ВД «Професіонал», 2006. – 330 с. 

2. Устенко О.Л. Теория экономического рынка. Монография. – К.: МАУП, 1997. – 
164 с. 



Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 

 40 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЕРИОДА ВЫХОДА ИЗ ВЕНЧУРНОГО 
КАПИТАЛА 

 
Т.Б. Городецкая 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
 

Одной из наиболее интересных областей венчурных вложений является 

поэтапное финансирование рисковых бизнес-проектов. При внедрении 

венчурного финансирования необходимо учитывать, какой период 

окупаемости затрат представлен в инструментах планирования инвестора. 

Другими словами, через какой временной интервал инвестор планирует 

выйти на первый рентабельный порог или хотя бы окупить инвестиционный 

бюджет.  

 Кроме анализа инвестиционной привлекательности и оценки будущей 

прибыльности проекта, необходимо спрогнозировать возможные 

корректировки в структуре операционных издержек. Стоит провести анализ 

динамики рынка недвижимости и рынка оплаты труда. Именно возможные 

изменения на этих рынках часто не учитывают при бизнес – планировании. 

Без верного и полного анализа данных изменений практически невозможно 

определить достоверную стоимость инвестиционного проекта в перспективе.  

 Выделяют краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный горизонты 

выхода из венчурного капитала. Краткосрочный период выхода из капитала 

обычно выбирается при захвате новых рынков. Компания выводит свою 

яркую, инновационную продукцию на рынок и приоритетной целью ставит 

получение максимальной нормы рентабельности в короткий временной 

интервал (один-два года).  

Многие зададут вопрос – зачем уходить с рынка через один-два года, а 

не продолжать политику активного позиционирования продукции с целью 

захвата более крупной доли рынка? Это объясняется тем, что быстрый выход 

применяется в тех случаях, когда инновационная фирма не имеет высокого 
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уровня протекции в занимаемой доле рынка. Соответственно, велика 

вероятность риска, который заключается в том, что при более длительном 

периоде выхода компанию может поглотить жесткая конкуренция.  

Инвестор выбирает среднесрочный период выхода, когда оценивает 

инвестиционную привлекательность проекта сугубо оптимистично, даже 

учитывая возможные риски.  

Многие задаются вопросом – почему инвестор не позиционирует свой 

продукт в долгосрочном периоде? Всё дело в том, что владелец венчурного 

капитала страхует внезапные риски в экономике – такие как катаклизмы на 

мировых товарных и финансовых рынка. Таким образом, выбирая 

среднесрочный горизонт выхода, инвестор уверен в итоговом успехе 

инновационного проекта, но полностью не уверен в благоприятном развитии 

экономического пространства в долгосрочной перспективе – более пяти лет. 

По этой причине инвестор выбирает среднесрочный период выхода из 

венчурного капитала.  Для долгосрочного периода выхода характерен 

временной интервал свыше пяти лет. В данном случае максимальный срок 

выхода из капитала составляет десять лет. Основная отличительная черта 

долгосрочного периода заключается в том, что венчурный капиталист уверен 

не только в успешном функционировании проекта на протяжении 

ближайших пяти-десяти лет, но и в стабильном росте экономики в этой же 

перспективе. Безусловно, инвестор рискует «утонуть» в волне дефолта, но 

при этом планируемая к получению прибыль компенсирует данные опасения.  

 Таким образом, можно обозначить критерии, на которых основан выбор 

горизонта выхода из капитала: учитывается план получения первой 

рентабельности; берется в расчет уверенность инвестора в позитивном 

развитии инвестиционного проекта в какой-либо перспективе; ранг оценки 

инвестором будущего экономического пространства. На основании данных 

критериев, как правило, моделируется система принятия решения о выборе 

горизонта выхода из капитала. 



Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 

 42 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УКРАИНЫ 

 
Д. М. Жерлицын 

 
Донецкий национальный университет 

Украина, г. Одесса 
 

Финансовая система государства представляет собой совокупность 

подсистем, которые в своем единстве определяют особенности развития 

отдельных субъектов хозяйствования и страны в целом. При этом 

эффективность управления финансовыми системами отдельных предприятий 

во многом зависит от существующих общих условий функционирования на 

макро- и микроуровнях, что и требует их более детального рассмотрения. 

В табл. 1 представлен комплекс базовых показателей для финансовых 

систем предприятий Украины. 

Таблица 1 

Динамика показателей формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятий Украины за период с 2008 по 2011 годы, млрд.грн. 

Наименование  2008 2009 2010 2011* 
1 2 3 4 5 

Базовые количественные показатели функционирования предприятий 
Собственный капитал предприятий 
(среднегодовые значения) 1081,69 1219,75 1339,50 1012,06 
Долгосрочные обязательства 
(среднегодовые значения) 464,15 584,43 634,27 492,83 
Кредиторская задолженность 
(среднегодовые значения) 1220,85 1529,17 1724,12 1339,40 
Среднегодовая стоимость оборотных 
активов 1421,72 1733,76 1989,47 1491,32 
 - в том числе для промышленных 
предприятий 418,13 505,77 574,40 617,18 
Операционная прибыль предприятий 8,95 -42,41 54,44 112,93 
 - в том числе для промышленных 
предприятий 20,24 -4,79 26,85 64,66 
Объем реализованной продукции 
промышленности 718,94 591,97 792,90 1008,31 
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Продолжение табл. 1 

Базовые показатели эффективности финансовых систем предприятий  
Рентабельность капитала 0,58% -2,35% 2,76% 7,50% 
Оборачиваемость оборотных активов 
промышленных предприятий 0,51 0,34 0,40 0,68 
Собственные оборотные активы 200,87 204,59 265,35 151,91 

Эффект финансового рычага  
-

0,0490 
-

0,0604 
-

0,0236 
-

0,0012 
Эффект финансового рычага рабочего 
капитала промышленных предприятий  2,1010 1,1992 1,8554 5,1325 
 - с привлечением бесплатных пассивов 3,0734 2,5520 2,5896 5,9613 
* в 2012 году использованы оценочные данные по состоянию на 30.09.2011 

 
Из данных табл. 1 видно, что начиная с 2009 года абсолютные значения 

среднегодовой стоимости собственного и заемного капитала предприятий 
Украины сократилось с 1219,75 до 1012,06 млрд.грн и с 584,43 до 492,83 
млрд.грн. соответственно. Уменьшилась за данный период и стоимость 
оборотных активов с 1733,76 до 1491,32 млрд.грн. Несмотря на сокращение 
капитала и среднегодовой стоимости оборотных активов объем продаж за 
период с 2009 по 2011 годы выросл с 591,97 до 1008,31 млрд.грн. 

Несмотря на позитивный прирост стоимостных показателей в динамике 
эффективности столь явного улучшения не наблюдается. Последнее связано 
с низким уровнем рентабельности капитала, а также высокой стоимостью 
заемных средств. Так рентабельность финансового капитала предприятий 
Украины в 2012 году составила 7,5%, что меньше даже среднегодовой 
учетной ставки НБУ (7,75%). Именно поэтому за период с 2008 по 2012 гг. 
эффект финансового рычага был отрицательным. А положительное значение 
эффекта финансового рычага рабочего капитала определялось бесплатностью 
привлечения краткосрочных пассивов и значительным уровнем 
оборачиваемости собственных оборотных активов. 

Проведенный краткий анализ показал, что за период с 2008 по 2011 
годы, несмотря на улучшение базовых количественных показателей, 
эффективность финансовых систем предприятий снизилась, что связано как с 
последствиями мирового финансового кризиса, так и неэффективностью 
использования активов отечественными субъектами хозяйствования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Н.В. Зайцева 

 
Донецкий национальный университет 

Украина, г. Донецк 
 

В настоящее время предприятия вынуждены адаптироваться к 

условиям нестабильной экономики, поэтому факторы, определяющие успех 

на рынке, одновременно являются и факторами выживания предприятия, при 

этом каждый из них связан с деятельностью персонала предприятия. Новые 

подходы к управлению предприятиями заставили по-новому взглянуть на 

особенности применяемых методик и технологий в сфере образования и 

обучения персонала. Можно сказать, что поведение работника, его 

изменение, становится одной из важнейших проблем, возникающих у 

менеджеров в процессе создания и развития организаций. В связи со 

сложностью данной проблемы становится понятной актуальность 

использования новых технологий обучения. 

С точки зрения современного подхода к менеджменту обучение 

становится необходимым условием выживания предприятия, а сам процесс 

обучения становится основой его развития и изменения. Таким образом, 

измененный взгляд на обучение предполагает, что оно представляет собой не 

просто развитие индивидов посредством повышения их квалификации, а 

решение наиболее острых проблем организации. В связи с этим одни 

предприятия создают отделы, которые занимаются организацией обучения 

персонала, другие – формируют внутренние учебные центры, готовящие 

работников в соответствии с запросами своих отделов или высшего 

менеджмента, а крупные холдинги остановили свой выбор на такой форме 

обучения, как корпоративный университет. Все это представляет собой 

инвестиции в человеческий капитал.  
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Инвестиции в человеческий капитал – это целенаправленное вложение 

средств в обеспечение работников необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, применение которых приведет к увеличению прибыли предприятия. 

Таким образом, основной проблемой, с которой приходится 

сталкиваться современным предприятиям, является оценка эффективности 

вложений в человеческий капитал, а именно определение прибыли 

предприятия, полученной за счет инвестиций в человеческий капитал. 

Такая оценка может быть получена с помощью нейросетевого 

моделирования. Нейросетевая модель прогнозирования обобщает и выделяет 

скрытые зависимости между входными и выходными данными, где входные 

данные представляют собой инвестиции в человеческий капитал, а выходные 

– прибыль предприятия. После обучения сеть прогнозирует значение 

прибыли предприятия на основе нескольких предыдущих значений и 

существующих в настоящий момент факторов. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

наиболее подходящим для задачи прогнозирования прибыли предприятия 

полученной за счет инвестиций в человеческий капитал  является архитектура 

нейронной сети по типу многослойные прямонаправленные сети.  

Для построения нейросетевой модели прогнозирования прибыли 

предприятия, полученной за счет инвестиций в человеческий капитал 

необходимо выполнение следующих этапов: 

 подготовка данных, т.е. сбор, обработка данных, формирование 

обучающей выборки;  

 формулирование правил обучения нейронной сети; 

 реализация нейросетевой модели в ПП Statisticaneuralnetwork; 

 анализ полученной модели. 

Таким образом, нейросетевое моделирование позволит прогнозировать 

прибыльпредприятия, полученную за счет инвестиций в человеческий 

капитал, тем самым покажет эффективность использования вложений в 

обучение сотрудников. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

О.В. Кленин 
 

Приазовский государственный технический университет 
Украина, г. Мариуполь 

 
Металлургическим предприятиям свойственно: основная часть 

металлопродукции промышленных предприятий экспортируется; 

стратегические предприятия переходят в частную собственность, а 

государство теряет права на управление ними;сокращается марочный и 

размерный сортаментный ряд производимой продукции; уменьшается 

производство высокотехнологичной продукции; увеличивается производство 

полуфабрикатов. 

Причиной такого положения металлургических предприятий является 

ряд следующих проблем: эксплуатация более установленного срока почти 

90% прокатных станов, 89% доменных печей, 87% мартеновских печей, 54% 

коксовых батарей, 26% конвертеров и т.п.; использование энерго- и 

ресурсозатратной технологии производства металлургической продукции, 

что сказывается на себестоимости и на качестве готовой продукции; 

неудачная техническая и финансово-экономическая политика на 

металлургических предприятиях; дефицит мощностей отечественных 

железных дорог и морских портов для доставки сырья и материалов от 

поставщиков, а также доставки готовой продукции металлургических 

предприятий ее потребителям; необходимость сохранения 

профессионального, количественного состава сотрудников трудовых 

коллективов и существующего уровня заработной платы [1,2].  

Комплексность перечисленных проблем, которая проявляется в 

единстве экономических, управленческих, социальных, экологических, 

психологических и других аспектов, обусловливает необходимость 

применения системного подхода к управлению производственно-
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хозяйственным потенциалом промышленного предприятия. 

В связи с этим возникает необходимость разработки концептуальных 

основ оптимального управления производственно-хозяйственным 

потенциалом промышленного предприятия, которые бы включали принципы, 

цели, задачи и оптимальную структуру управления производственно-

хозяйственным потенциалом, учитывали взаимодействие с внешним 

окружением, содержали механизмы управления производственно-

хозяйственным потенциалом и инструменты их реализации, а также 

информационно-аналитическую систему, обеспечивающую получение 

своевременной и достоверной информации и поддержку принятия решений.  

Основными принципами управления производственно-хозяйственным 

потенциалом промышленного предприятия являются оптимальность, 

комплексность, объективность, гибкость, оперативность, реалистичность, 

адаптивность,  организационное новаторство. 

Реализация процессов управления производственно-хозяйственным 

потенциалом промышленного предприятия обеспечивается системой 

управления, в которую входят подсистемы: бюджетирование, управление 

производственной деятельностью, управление маркетинговой 

деятельностью, управление закупками и продажами, учет договорной 

деятельности, бухгалтерский и оперативный учет, управление персоналом и 

учет расчета заработной платы. Объектами управления данной системы 

выступают реализуемые промышленным (металлургическим) предприятием 

процессы, которые определяют функциональную деятельность предприятия, 

и направления его информационных и финансовых потоков. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Амельченко А.В. Теоретические и методологические основы оценки развития 
промышленного предприятия: монография. – СПб.: СПбГИЭУ, 2007. – 259 с.  

2. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным 
потенциалом предприятия: диагностика и организация. Монография. - 2-е изд., 
стереотипное. – Луганск: Изд-во Вост.-Укр. Нац. университета имени Владимира Даля, 
2004. – 320 c.  



Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 

 48 

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ 
В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ 

 
О.А. Клепікова 

 
Одеський національний економічний університет 

Україна, м. Одеса 
klepoa@ukr.net 

 
В роботі пропонується новий методичний підхід до вивчення цілого 

комплексу проблем, рішення яких забезпечить регулювання і розвиток 

діяльності страхової компанії, яка займається ризиковими видами 

страхування. 

Успішне функціонування та ефективне управління страховою 

компанією у великому ступені залежать від ефективного застосування 

системи маркетингу. Дана проблематика останніми роками є предметом 

дослідження значної кількості науковців і практиків страхової справи. 

Розроблена велика кількість науково-методичних публікацій і практичних 

рекомендацій з маркетингу. Особливої популярності набувають роботи з 

загальних положень маркетингу.  

До невирішених частин загальної проблеми можна віднести значну, але 

поки що недостатню, увагу у публікаціях, присвячених забезпеченню 

необхідного рівня фінансової спроможності страхових компаній операцій і 

послуг, дослідженню питань страхового маркетингу.  

Вважається, що маркетинг у страхуванні – комплексний підхід до 

питань організації і управління всією діяльністю страхової компанії, 

направленої на надання таких страхових послуг і в таких кількостях, які 

відповідають потенційному попиту. При цьому попит створюється зусиллями 

самої страхової компанії і задовольняється нею. Вказаний ефект досягається 

завдяки раціональному управлінню, проектуванню і наданню страхових 

послуг з обов’язковим попереднім дослідженням ринку, оцінці ринкової 

ситуації і врахуванню конкретних управлінських ситуацій.  
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Аналіз ринкової діяльності найбільших страхових компаній показує, 
що цілий ряд напрямів і функцій маркетингу є загальним в діяльності різних 
страховиків. До них належать орієнтація страхових компаній на кон’юнктуру 
ринку, максимальне пристосування умов окремих видів страхування до 
незадоволених і потенційних страхових інтересів. 

Маркетинг страховика включає такі основні елементи: 

 вивчення потенційних страхувальників, аналіз форм і каналів 
просування страхових послуг від страховика до потенційного клієнта, 
дослідження продукту (виду страхових послуг); 

 надійність страхової компанії (аналіз діяльності страхової компанії); 

 вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції; 

 аналіз ринку страхової компанії (визначення найбільш ефективних 
способів просування страхових послуг від страховика до потенційного 
клієнта, дослідження рекламної діяльності). 

З урахуванням викладених елементів маркетингу розроблено 
методологічний підхід до оцінки результатів маркетингової діяльності 
страхової компанії, який містить процедуру формування комплексного 
показника «імовірність придбання страхового полісу», що акумулює вплив 
чинників, пов’язаних зі структурою страхового ринку, особливістю надання 
страхових послуг та фінансовою діяльністю страхової компанії. Розроблено 
алгоритм прийняття потенційними страхувальниками рішення про 
придбання страхового продукту. Даний алгоритм рекомендовано 
застосовувати страховиками у повсякденний діяльності при залученні 
клієнтів та їх обслуговуванні. Практична реалізація запропонованих підходів 
здійснюється на  основі імітаційної моделі. 

Завдання, які можливо вирішувати на базі запропонованого підходу: 
забезпечення рентабельної роботи в умовах нестійкого стану української 
економіки; забезпечення економічної спроможності страхової компанії; 
максимальне задоволення інтересів клієнтів за обсягом, структурою і якістю 
послуг; здійснення прогнозного аналізу діяльності страхових компаній, який 
сприяє визначенню «критичних» параметрів функціонування страхової 
компанії.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  
 

В. М. Лев 
 

Донецкий национальный университет 
Украина, г. Донецк 

  

Исследования динамики и статистических характеристик показателей 
финансовых рынков всегда были актуальны и заслуживали внимания 
значительного числа ученых-экономистов. В последнее время, особенно 
начиная с 2008 года, в научных публикациях и практических исследованиях 
стали ставиться под сомнения базовые принципы построения прогнозов и 
выявления закономерность развития современных финансовых рынков. 
Последнее требует более детального изучения основных тенденций, а также 
проведения сравнительных оценок статистических характеристик 
финансовых рынков на разных стадиях развития мировой экономики. 

Классическая модель, включающая вопросы долгосрочного развития 
финансовых рынков, изложена в фундаментальных работах Г. Марковиц, Дж. 
Тобин, У. Шарп и некоторых других. Для рассмотрения базовых 
статистических характеристик модели представим график доходности 
вложений в валютную пару EUR/USD – рис. 1. 

 
Рис.1. Динамика доходности вложений в рамках валютной пары 

EUR/USD за период с 01.01.2000 по 01.01.2012 гг. (среднемесячные данные) 
Из данных рис. 1 видно, что среднемесячная доходность до 2005 года 

от вложений в валютную пару EUR/USD колебалась в пределах от +5% до -

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

20
00

.0
1.

01

20
00

.0
7.

01

20
01

.0
1.

01

20
01

.0
7.

01

20
02

.0
1.

01

20
02

.0
7.

01

20
03

.0
1.

01

20
03

.0
7.

01

20
04

.0
1.

01

20
04

.0
7.

01

20
05

.0
1.

01

20
05

.0
7.

01

20
06

.0
1.

01

20
06

.0
7.

01

20
07

.0
1.

01

20
07

.0
7.

01

20
08

.0
1.

01

20
08

.0
7.

01

20
09

.0
1.

01

20
09

.0
7.

01

20
10

.0
1.

01

20
10

.0
7.

01

20
11

.0
1.

01

20
11

.0
7.

01

20
12

.0
1.

01

20
12

.0
7.

01



XVII Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» 

Одеса, 26–28 вересня 2012 р.   51 

3%. В октябре 2008 года максимальный убыток составил чуть более -7% и в 

дальнейшем размах вариации остался значительным.  

Так как базовыми оценками классической портфельной теории 

являются математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение 

нормально распределенных значений доходности финансовых инвестиций, 

проведем тест, представленных на рис. 1 данных по критерию Пирсона на 

соответствие указанному закону распределения.  

Тест 1 за период времени с 2000 по 2012 годы показал, что с 

вероятностью в 90,77% можно принять гипотезу о нормальности 

распределения среднемесячной доходности.  

Тест 2 за 2000 год показал, что с вероятностью в 92,27% гипотеза о 

нормальном распределении отвергается.  

Тест 3 за период времени с 2000 по 2008 год показал, что с 

вероятностью в 67,55% отвергается гипотеза о нормальности распределения.  

На основе данных рис. 1 проведен еще ряд экспериментов со схожими 

для тестов 1-3 результатами, что позволяет сделать следующие выводы: с 

ростом числа периодов исследования увеличивается вероятность принятия 

гипотезы о нормальности распределения доходности финансовых активов; в 

докризисный период (до 2008 года) значение показателей доходности в 

меньшей степени соответствовало нормальному закону распределения; 

большее отклонение от нормального распределения в виде «тяжелых 

хвостов» наблюдается для положительного значения доходности. 

Волатильность на финансовых рынках с каждым годом растет, что 

вынуждает рассматривать новые модели для работы в современных 

условиях, в том числе с так называемыми "тяжелыми хвостами". 

Перспективным также является учет дополнительных фундаментальных 

фактор при построении оценок риска и доходности портфеля финансовых 

инвестиций. 
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МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ  

РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

К.е.н. Н.С. Артемонова, А.В. Атрашкова 
 

Одеський національний політехнічний університет 
Україна, м. Одеса 

 

Процес управління фінансовою діяльністю організації передбачає 
розробку та прийняття рішень щодо руху коштів та контролю за їх 
використанням. Загальним критерієм прийняття ефективних рішень є 
перевищення фінансового результату над витратами. 

Існує чимало методик, які розроблені для підвищення ефективності 
процесів розробки управлінських рішень. Вони є переважно інструментарієм 
фінансового аналізу, використання якого дозволяє оцінити поточний 
фінансовий стан  підприємства, визначити достовірні причини щодо його 
змін, спрогнозувати перспективи розвитку або занепаду діяльності 
підприємства. Це є важливим у розробці стратегії діяльності стосовно 
вкладання інвестицій, розробки інноваційних проектів, стратегії і тактики ант 
кризової діяльності тощо. 

До основних фінансово-аналітичних інструментів можна віднести 
наступні: 

- модель основного балансового рівняння; 
- модель беззбитковості; 
- моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства; 
- методи удосконалення та інші. 
Розглянемо стисло деякі з них. 
Сутність моделі балансового рівняння полягає в тому, що загальна 

величина активів (А) завжди дорівнюватиме суті власного капіталу (ВК) та 
зобов’язань організації (З), тобто: 

А = ВК + З        (1) 
Формування власного чистого оборотного капіталу (ВОК) 

представляється таким чином: 
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ВОК = ОК + КЗ,  або ВОК = (ВК+ДЗ) – НА,  
де    КЗ – короткострокові зобов’язання; 

ДЗ – дебіторська заборгованість; 
НА – необоротні активи. 
У моделі ВОК поєднується прибутковість та ризик, тобто менеджери 

повинні враховувати те, що збільшуючи розмір ВОК, підприємство знижує 
ризик втрат платоспроможності, та збільшує мобільність підприємства. 
Зниження обсягу  ВОК може означати вкладення активів в інвестиційну 
діяльність та можливість появи фінансових проблем. 

Мінімальною вимогою до управління компанією в ринкових умовах  є 
забезпечення беззбитковості. Це передбачає окупність як постійних так і 
змінних витрат. 

Під час прийняття рішень щодо планування виробництва , фінансових 
результатів менеджер має визначити: при якому обсязі виробництва товару 
буду беззбитковим та надалі може приносити прибуток. З цього приводу 
визначається величина  маржинального доходу, який представляє собою 
різницю між доходом від реалізації (ДР) та змінними витратами (ЗВ) 
підприємства. 

МД = ДР – ЗВ      (2) 

Точка беззбитковості ( збT \ ) обчислюється для певного виду товару та 

дорівнює: 

СЗМД
ТБT зб \ ,      (3) 

де    ПВ – сумма загальних постійних витрат; 
СЗМД – середньозважений маржинальний дохід. 
Прогнозування – суттєвий елемент процесу розробки управлінських 

рішень. Існує багато моделей щодо прогнозування фінансового стану 
суб’єкта господарювання та можливості його банкрутства, які успішно 
застосовуються в антикризовому менеджменті при проведенні 
фундаментальної діагностики. Але застосовувати треба тільки адаптовані 
моделі щодо проведення моніторингу та визначення рівня безпеки і 
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можливості запобігання банкрутства. Однією з таких моделей є коефіцієнт 
Бівера: 

  2,0




ПЗДЗ
АЧПКб ,     (4) 

де    ЧП та А – чистий прибуток та амортизація; 
ДЗ, ПЗ – довгострокові та поточні зобов’язання. 

Якщо 2,0бК , вважається, що структура балансу підприємства є 

незадовільною, а при 2,0бК  – не виключається можливість того,що 

підприємство працює в борг. 
При незадовільності структури балансу розраховують коефіцієнт 

відновлення платоспроможності ( віднК ) у найближчі 6 місяців. 

,1
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)(6





нормК

КК
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 де     (5) 

пкК , ппК  – коефіцієнт покриття на кінець та початок звітного періоду; 

.)(нормКп  – нормативне значення коефіцієнту покриття (дорівнює 2); 

 Т – звітний період у місяцях. 

Якщо 1віднК , то підприємство у найближчі 6 місяців не має можливості 

для відновлення платоспроможності, тобто існують ризики.  Інструменти 
оцінки задовільності структури балансу та можливості відновлення або 
втрати платоспроможності також використовуються для оцінки санаційної 
спроможності суб’єкту підприємства задля надання об’єктивної інформації 
потенціальному інвестору щодо викладання коштів в інвестиційний проект.  

Для оцінки ймовірности банкрутства можна використовувати моделі 
Альтмана, Спрінгейта, Тафлера, Лиса та інші. Це дає можливість перевірити 
розрахунки  та спів ставити деякі показники задля прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА БАЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
 

И. Д. Малахай 
 

Донецкий национальный университет 
Украина, г. Донецк 

 

В современных условиях хозяйствования при оценке финансовой 

эффективности деятельности предприятий все чаще возникает 

необходимость учета «скрытых» активов, которые можно оценивать в 

качестве эквивалентов капитала. В этой связи все большую актуальность 

приобретает концепция управления стоимостью кампании, в рамках которой 

основной целью компании является максимизация ее стоимости.  

Для оценки стоимости бизнеса в мировой практике используются 

различные модели. Например, SVA (Shareholders Value Added – добавленная 

акционерная стоимость), MVA (Market Value Added – добавленная рыночная 

стоимость), EVA (Economic Value Added – добавленная экономическая 

стоимость), CFROI (Cash Flow Return on Investments – возврат денежного 

потока на инвестиции) и ряд других.  

Добавленная акционерная стоимость (SVA) представляет собой 

разность между расчетной и балансовой стоимостью акционерного капитала. 

Добавленная рыночная стоимость (MVA) показывает «дополнительную» 

стоимость, созданную компанией для ее акционеров «сверх» привлеченного 

капитала, представляет собой разницу между рыночной стоимостью 

(рыночная стоимость собственного капитала плюс долговые обязательства 

плюс рыночная стоимость опционов) и инвестированного компанией 

капитала (средства, предоставленные акционерами и кредиторами). Высокий 

показатель MVA указывает на то, что компания создала значительную 

стоимость для акционеров. 

Показатель возврата денежного потока на инвестиции (CFROI) 

измеряет ожидаемую отдачу, используя денежные потоки от инвестиций с 

учетом временной ценности денег. Фактически CFROI — это 
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модифицированная версия внутренней нормы доходности (IRR) для 

инвестиций организации, которые уже сделаны и представляют собой 

соотношение скорректированных денежных притоков в текущих ценах и 

скорректированных денежных оттоков в текущих ценах. 

Однако по оценкам большинства зарубежных специалистов, EVA – 

наиболее универсальный стоимостный показатель эффективности бизнеса. 

Он может быть рассчитан не только для предприятий, акции которых 

котируются на рынке, но и для закрытых компаний. Показатель EVA 

определяется как разница между скорректированной величиной чистой 

прибыли и стоимостью использованного для ее получения инвестированного 

капитала компании (собственных и заемных средств). 

В наиболее общем виде формула для расчета показателя EVA может 

быть записана следующим образом: 

EVA  NOPAT-WACC CE  ,     

где NOPAT  – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, 

скорректированная на величину изменений эквивалентов собственного 

капитала; WACC  – средневзвешенная стоимость капитала; CE  – сумма 

инвестированного в предприятие капитала. 

В случае, если EVA больше 0, то компания приносит прибыль, 

превышающую затраты на капитал. Если  EVA меньше 0, то разрушается 

ранее созданная стоимость. 

Путем несложных преобразований можно получить следующую 

формулу: 
EVA   (ROI -WACC) CE,       

где ROI – рентабельность капитала, инвестированного в предприятие. 

При расчете показателя EVA важную роль играют структура 

источников финансовых ресурсов предприятия и цена источников. EVA 

позволяет ответить на вопрос: какой вид финансирования (собственное или 

заемное) и какой размер капитала необходим для получения определенного 

значения прибыли. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Д.э.н. Т.В. Меркулова, Т.В. Биткова 
 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина 
Украина,г. Харьков 

 

В современных подходах к исследованию налоговой проблематики 

наблюдается перенос внимания с принудительного характера налогов на 

договорные начала налогообложения и рассмотрение его в контексте 

сотрудничества, как формы добровольного взаимодействия людей. 

В наши задачи входило построение системно-динамической модели, в 

которой, наряду с экономическими факторами выбора, учитываются также 

институциональные ограничения и поведенческие особенности 

экономических агентов и принятия ими решения о тенизации дохода; 

проведение с помощью модели анализа сравнительной эффективности  

различных типов налогового поведения при использовании разных 

инструментов налоговой политики и анализ возможных ситуаций конфликта 

интересов государства и налогоплательщиков.   

В модели предполагалось, что на налоговое поведение экономического 

агента влияет три фактора: экономическая эффективность уклонения; 

существующие в обществе нормы, ограничивающие склонность к 

нарушению правил (оппортунистическому поведению); психологические 

особенности агента, которые определяют его осторожность и рискованность 

при принятии решения об уклонении от налогообложения. 

 В модели учтены два базовых типа налогового поведения, которые 

условно названы «жесткий оппортунизм» и эластичное поведение («мягкий 

оппортунизм»). Жесткий оппортунизм описывается как поведение 

экономического агента, который при условии более высокой выгодности 

уклонения переводит в теневой оборот максимальную долю дохода. Это тип 

плательщика, склонного к высокому риску. Мягкий оппортунизм 
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предполагает, что агент ориентируется на два индикатора: эффективность  

теневого сектора в сравнении с официальным и ее динамика. Государство 

располагает инструментами налоговой политики: ставка налога, ставка 

штрафа, вероятность проверки и качество проверок (вероятность 

обнаружения теневого дохода при проверке).  

На основе разработанной модели были проведены эксперименты по 

следующим направлениям:  влияние штрафных ставок; влияние 

экстенсивного и интенсивного факторов налогового контроля.  Расчеты 

подтвердили, что при определенных параметрах контроля 

оппортунистическое поведение является более эффективным для 

налогоплательщиков. В условиях, когда оппортунистическая мотивация 

имеет массовое распространение, такой тип поведения становится 

преобладающим, что приводит к существенным потерям государства. Данное 

состояние налоговой среды характеризуется конфликтом интересов сторон: 

уклонение от налогов выгодно агентам и не выгодно государству.  

Увеличение штрафных санкций меняет привлекательность уклонения: 

для плательщиков она уменьшается, для государства – повышается. 

Особенностью регулирования с помощью штрафных ставок является то, что 

превышение определенных пороговых значений, которые можно  

рассматривать как компромиссные, приводит к такому увеличению 

поступлений за счет штрафов, что уклонение от налогообложения становится 

выгодным государству и более привлекательным, чем законопослушное 

поведение, к которому стремится плательщик. Проявления такого конфликта 

интересов можно наблюдать в налоговой практике постсоциалистических 

стран, в частности, в России и Украине.  
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Проблеми управління ризиками в діяльності економічних систем 

відносяться до найбільш актуальних, їх розв’язання сприятиме підвищенню 

життєздатності як окремих суб’єктів господарювання, так і взагалі економіки 

країни. Серед різноманіття ризиків, які породжуються діяльністю та 

взаємодією економічних агентів особливе місце займають податкові ризики, 

оскільки через сплату податків підприємства і окремі фізичні особи 

забезпечують виконання соціальних функцій держави. Окремим питанням 

визначення, класифікації та управління податковими ризиками присвячені 

праці відомих українських вчених В.В. Вітлінського, О.Д. Вовчак, 

В.М. Гранатурова, О.М. Десятнюк, Т.В. Калінеску, О.О. Папаіки, 

О.М. Тимченка тощо, але глибокого аналізу особливостей суб’єктів 

податкового ризику, їх відокремлення від об’єктів не було здійснено, що й 

зумовлює актуальність даного дослідження. 

За загальною теорією ризику об'єктом ризику називають економічну 

систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі. 

Під суб'єктом ризику розуміють особу (або колектив), яка зацікавлена в 

результатах управління об'єктом ризику і має компетенцію прийняття рішень 

щодо об'єкта ризику. Таке визначення має на увазі, що суб’єкт і об’єкт 

пов’язані відносинами  управління/підпорядкування, при цьому суб’єкт 

ризику здійснює функцію управління або ризик-менеджменту. 

Інший підхід використовує О.М. Десятнюк, яка пропонує розділяти 

поняття суб’єктів податкових ризиків та суб’єктів в системі управління 

податковими ризиками. До перших пропонується відносити широке коло 

учасників податкового процесу, а останні – це представники державних 
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податкових органів, які цілеспрямовано впливають на податкові ризики. В 

якості об’єкту управління в системі управління податковими ризиками 

запропоновано розглядати соціальні цінності, які є системою понять, а не 

функціонуючою економічною системою. На наш погляд таке тлумачення не є 

виправданим, оскільки ускладнює аналіз і не відповідає сутності податкових 

ризиків. 

Для обґрунтування авторського бачення суб’єктів податкового ризику 

необхідно зазначити, що об’єктивно існують податкові ризики держави, як 

ймовірність відхилення податкових надходжень до державного бюджету від 

запланованого рівня, та податкові ризики підприємства, як ймовірність 

відхилення сплачених податків від очікуваного рівня. Ці два різновиди 

податкового ризику мають настільки суттєві відмінності, що навіть 

сумнівним є їх поєднання під однією узагальнюючою назвою. Особливо 

яскраво означені відмінності проявляються при аналізі суб’єктів та об’єктів 

ризику. 

Щодо податкових ризиків держави, то природно було б вважати 

суб’єктом ризику державу, але, по-перше, держава не є особою або 

колективом осіб, які можуть приймати узгоджені рішення, а по-друге 

виникає питання, що мати на увазі під «прийняттям рішення щодо об’єкту 

ризику” – прийняття законодавчих рішень чи оперативний контроль щодо їх 

виконання? З точки зору визначення суб’єкту ризику необхідно відповісти на 

питання: 

- хто зацікавлений в виконанні плану податкових надходжень до бюджету; 

- які рішення впливають на відхилення реальних надходжень від 

запланованих; 

- що розуміти під об’єктом податкового ризику держави. 

Спроби відповісти на ці питання приводять до висновку, що 

податковий ризик держави не є первинним, тобто таким, для якого можливо 

визначити суб’єкт та об’єкт. Доцільно здійснити його декомпозицію до 

первинних ризиків, наприклад, ризик адміністрування податків, суб’єктом 
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якого буде виступати Державна податкова адміністрація, а об’єктом – 

сукупність платників податків.  

Щодо податкового ризику підприємства, то суб’єктом ризику доцільно 

вважати власника підприємства або особу, що уповноважена власником 

здійснювати управління діяльністю, а об’єктом управління – саме 

підприємство в частині його діяльності, що формує базу оподаткування, 

зокрема здійснює податкове планування та документальне оформлення 

процесу сплати податків. 
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Украина, г. Донецк 

 

Степень использования современных информационных технологий в 

системе управления и постоянное усовершенствование ее организации, 

определяет устойчивость функционирования предприятия[1]. Внедрение 

информационно-аналитической системы (ИАС) на предприятии позволяет 

осуществлять комплексное использование современных информационных 

технологии. Процессы проектирования, создания и внедрения ИАС 

трудоемки и требуют значительных затрат. Все множество методов и 

методик оценки процессов внедрения ИАС разделяют на затратные методы; 

методы оценки прямого результата; методы, основанные на оценке 

идеальности процесса; квалиметрические подходы[2]. 

Приведенные методы и методики, как правило, предполагают оценку 

ИАС одного производителя, которая обеспечивает функциональную полноту 

поддержки всех сфер деятельности предприятия. В тоже время не существует 

готовой системы, позволяющей осуществлять поддержку всех функций на 

любом предприятии. Как правило, при выборе системы предприятию, 

внедряющему ИАС, требуется сравнить ряд блоков и их поставщиков: у 

одного поставщика лучше блок управления документооборотом, у другого 

блок финансового учета (который у первого вообще отсутствует), у третьего 

есть и то, и другое, но очень слабый блок управления производством.  

Состав функциональных блоков ИАС предприятия складывается 

исторически в процессе ее внедрения, и, как правило, в ней чего-то не 

хватает. В связи с этим практически на всех предприятиях наблюдается 

развитие гетерогенной информационной среды на основе конгломерата 

информационных подсистем и технологий разного масштаба, которые 
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решают задачи разных уровней, называемых «мозаичной» реализацией. 

Все это требует формализации процесса принятия решения в ходе 

выработки стратегии мероприятий по разработке (усовершенствованию) и 

внедрению ИАС предприятия. Для этого необходимо определить цели и 

возможности предприятия, проанализировать технологические требования к 

процессу внедрения ИАС и рассмотреть множество возможных вариантов 

разработки и приобретения ее компонент и блоков. 

Для решения такой задачи целесообразно представить процесс 

внедрения ИАС в виде ориентированного графа G (V, E), в качестве вершин 

которого выступает множество разнообразия компонент будущей системы 

V={vi}, i=1,2,…n, а в качестве направленных дуг E={(vi,vj)}, vi V, vj V 

требуемый порядок внедрения. При этом в качества меры длины выступает 

значение комплексной оценки затрат внедрения j-ого компонента после 

внедрения i-го компонента с учетом стоимости установки и сопровождения, а 

также влияния степени совместимости компонент и критичности их 

автоматизации: ij
ij

ijij
ji z

s
rc

)v,d(v  , cij≥0, zij≥0, 0≥rij≥1, 0> sij ≥1, где cij – 

стоимость внедрения; rij – коэффициент, определяющий степень внедрения j-

ого компонента после внедрения i-го компонента; sij – степень 

совместимости компонент; zij – стоимость сопровождения. 

В результате анализа множества минимальных путей от вершины 

графа v1 ко всем остальным вершинам (полученного с помощью алгоритма 

Дейкстры) и множества конечных вершин ветвей дерева внедрения ИАС 

получим планируемую стоимость внедрения и сопровождения ИАС на 

предприятии [2]. 
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Задачей исследования является анализ возможностей использования 

экономико-математических методов для оптимизации схем прокладки 

коммуникаций по критерию минимизации затрат. 

Применительно к задаче исследования используется задача о 

дилижансах[1]. Используя динамическое программирование, появляется 

возможность использовать идею пошаговой оптимизации. Используемый 

принцип оптимальности означает, что каково бы ни было состояние системы 

s в результате какого-либо числа шагов, на ближайшем шаге нужно выбрать 

управление так, что бы оно в совокупности с оптимальным управлением на 

всех последующих шагах приводило к оптимальному выигрышу на всех 

оставшихся шагах, включая данный, при этом процесс управления должен 

быть без обратной связи. 

Описываемый подход можно представить в виде, так называемого,  

динамического рекурентного соотношения: 

Fn(s) = min[Csj + Fn-1(j)],    n = 1,2,…           

где:  Fn(s) – стоимость стратегии минимальных затрат от пункта s ,если до 

конечного пункта остается n шагов;  

Jn(s) – решение, позволяющее достичь Fn(s); 

Csj – стоимость перехода из пункта  s  в пункт j.  

Предлагаемый подход позволяет находить оптимальную схему 

прокладки коммуникационной сети, оперативно учитывать всевозможные 

изменения в условиях обеспечения реализации предварительного плана 

прокладки сети, которые могут быть связаны с изменяющимися факторами 

внутренней и внешней среды предприятия. 
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На современном этапе развития экономики Украины выведение 

инновационных продуктов на рынок является неотъемлемой составляющей 

конкурентного потенциала предприятий и страны в целом. Данный процесс 

является сложным, многостадийным, он требует значительных  

материальных и трудовых ресурсов, и осуществляется в условиях 

неопределенности внешней среды. Поэтому лишь малая часть отечественных 

предприятий связывают свою деятельность с инновационными проектами. 

По состоянию на 2011 год, удельный вес предприятий, занимающихся 

инновациями, составляет 16,2 %. Для сравнения, этот же показатель в 

экономически развитых европейских странах достиг отметки в 60-80 % [1,2]. 

Анализируемый процесс в настоящее время рассматривается многими 

зарубежными и отечественными учеными, которые уделяют значительное 

внимание вопросам инвестирования инновационных проектов, 

маркетинговым методам продвижения инноваций, государственным 

механизмам поддержки инновационной деятельности и другим проблемам. 

Однако на данный момент недостаточно исследована область 

стратегического управления инновационной деятельностью. Для этих целей 

используется метод имитационного моделирования, позволяющий 

определить основные финансовые показатели, полученные при реализации 

инновационного проекта, а также срок выхода инновационного продукта на 

рынок. На основе полученных результатов вырабатывается стратегия 

развития деятельности инновационного предприятия. 

Имитационная модель процесса продвижения инновационного продук-

та отображает деятельность предприятия, реализующего инновационный 

проект. Результирующим показателем данной модели является показатель, 
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отображающий срок внедрения инновации на рынок. Основным предпо-

ложением модели является утверждение, что инновационный продукт будет 

выведен на рынок тогда, когда все потенциальные потребители приобретут 

анализируемую продукцию. При этом для определения срока внедрения 

инновационного продукта необходимо рассчитать степень проникновения 

продукта на рынок, воспользовавшись следующим соотношением:  

 
N
n

G t
t  ,  (1) 

где tG  – освоенная часть рынка в момент времени t; tn  – число потребителей 

анализируемого инновационного продукта в момент времени t; N  – емкость 
потенциального сегмента рынка. 

Темп привыкания потенциальных потребителей к инновационному 
продукту, согласно Ф. Бассу [3], зависит от эффекта рекламы и эффекта 
межличностной коммуникации. В рамках данной модели делается предполо-
жение, что рекламная политика предприятия напрямую связана с расходами, 
направляемыми на маркетинговые мероприятия, а коммуникационный 
процесс обеспечивается за счет реализации инновационной продукции: 

)()1()()( qknGmlnN
dt
dn

ttt  ,                                  (2) 

где l  – коэффициент внешнего влияния (реклама); k  – коэффициент 
внутреннего влияния (распространение информации о продукте среди 

потребителей); q  - количество реализованной инновационной продукции; m - 

маркетинговые расходы инновационного предприятия. 
Таким образом, определенный в результате эксплуатации 

имитационной модели срок выхода инновационного продукта на рынок 
являются основой для принятия стратегических решений относительно прио-
ритетных направления развития инновационной деятельности предприятия. 
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Основу компромиссной концепции (традиционный подход) 

структуры капитала составляет положение о том, что она формируется 
под воздействием ряда противоречивых условий, определяющих 
соотношение уровня доходности и риска использования капитала 
предприятия, которые в процессе оптимизации его структуры должны 
быть учтены путем соответствующего компромисса их комплексного 
воздействия. Эта концепция, основанная на исследованиях М. Миллера, Х. 
Де-Анжело, Р. Масюлиса, Дж. Уорнера и других экономистов, включает в 
формирование структуры капитала ряд реальных условий 
функционирования экономики и рынка, которые не учитывались в 
предшествующих концепциях. Содержание этих условий сводится к 
следующему: 

- реально функционирующая экономика не может не учитывать 
фактор налогообложения прибыли, что существенным образом влияет на 
формирование стоимости отдельных элементов капитала, а, 
следовательно, и его структуру. Так, в практике большинства стран 
расходы по обслуживанию долга (заемного капитала) подлежат полностью 
или частично вычету из базы налогообложения прибыли. В связи с этим 
стоимость заемного капитала за счет «налогового щита» («налогового 
корректора») всегда является более низкой при прочих равных условиях, 
чем стоимость собственного капитала. Соответственно рост 
использования заемного капитала до определенных пределов (не 
генерирующих риск возрастания угрозы банкротства предприятия) 
вызывает снижение уровня средневзвешенной стоимости капитала; 

- в процессе оценки стоимости отдельных элементов капитала 

должен обязательно учитываться риск банкротства предприятия, 
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связанный с несовершенной структурой формируемого капитала. С 

повышением удельного веса заемного капитала во всех его формах 

вероятность банкротства предприятия усиливается. Экономическое 

поведение кредиторов в этом случае связано с двумя альтернативами – 

или снизить объем кредитов, предоставляемых предприятию на тех же 

условиях, или потребовать от предприятия более высокий уровень дохода 

на предоставляемый в кредит капитал, что также приведет к росту 

средневзвешенной его стоимости и снижению рыночной стоимости 

предприятия. При любой из рассмотренных альтернатив возможности 

привлечения заемного капитала предприятием по более высокой 

стоимости не безграничны. Имеется экономическая граница привлечения 

заемного капитала по возрастающей его стоимости, при которой эта 

стоимость (вызванная риском банкротства предприятия) возрастает до 

такой степени, что поглощает эффект, достигаемый налоговым 

преимуществом его использования. В этом случае стоимость заемного 

капитала предприятия и его средневзвешенная стоимость сравняется со 

стоимостью собственного капитала, привлекаемого предприятием из 

внутренних и внешних источников. Преступив этот уровень стоимости 

заемного капитала, предприятие теряет экономические стимулы к его 

привлечению; 

- стоимость отдельных элементов капитала, формируемого из 

внешних источников, включает не только расходы по его обслуживанию в 

процессе использования, но и операционные расходы по формированию 

капитала (первоначальные затраты по его привлечению), которые также 

должны учитываться в процессе оценки, как стоимости отдельных 

элементов капитала, так и средневзвешенной стоимости, а, следовательно, 

и при формировании структуры капитала [33, стр. 52]. Сущность 

компромиссной концепции формирования структуры капитала графически 

представлена на рис. 1. 
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Ри.1.  График формирования оптимальной структуры капитала и его 
средневзвешенной стоимости в соответствии с компромиссной концепцией 

 

Как видно из приведенного графика средневзвешенная стоимость 

капитала предприятия меняет свои тенденции на отдельных стадиях, 

связанных с ростом удельного веса используемого заемного капитала.  
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 Розробка та здійснення тактичних та стратегічних напрямків 
діяльності підприємств повністю залежать від складу персоналу, його 
професійно-кваліфікованої підготовки,  створювання умов  та мотивації 
праці. Персонал – це один з головних активів, за допомогою якого власник 
досягає  поставлених цілей та отримання певного фінансового результату.  
Між інтересами власника і співробітниками повинен бути певний баланс 
що несе в собі запоруку успішності діяльності підприємства. Тому одним 
із пріоритетних завдань на будь-любому підприємстві є створення 
системи мотивації, здатної залучити високопрофесійних співробітників до 
реалізації поставлених цілей та утримувати їх.  

 Створенню системи мотивації належать багато праць таких вчених 
як Пітер Друкер, Віханський О.С., Дафт Р., Клочков А.К., Панов М.М., 
Кузьмін О.С. та інші. Однак не повністю розв’язана  проблема оцінки 
економічної ефективності праці персоналу. В цьому питанні велике 
значення має оцінка діяльності підрозділів завдяки якої можливо 
розробляти підходи до мотивації персоналу. Так, в результаті опитування, 
проведеного в США – 60% керівників незадоволені своїми системами 
оцінки результатів діяльності, а за вітчизняним оцінками більше 80% [  1] 
і це є поки ще невирішеною проблемою.     

 Формування системи мотивації повинна складатися з наступних 
етапів: 

 - формування стратегії підприємства; 
 - створення системи цілей підрозділів;  
 -  формування системи мотивації персоналу 
 - аналіз, контроль та результативність від мотивації персоналу.   
  На першому етапі визначаються ті напрямки діяльності та розвитку, 
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до яких прагне підприємство. Стратегія повинна відображати фінансові, 
виробничі, маркетингові, збутові та організаційні цілі, які формалізуються 
через систему збалансованих показників в розрізі: фінанси, ринок, 
споживач, виробництво, персонал. Для формування системи мотивації 
формування стратегії підприємства є найважливішим. 

  Кожна ціль має бути розподілена на цілі першого, другого, третього 
і наступного рівня, що надасть можливості  сформувати ключові 
показники результату на які очікує власник від персоналу кожного 
підрозділу підприємства. 

 Формування системи мотивації персоналу повинна базуватися на: 
 - розробці системи ключових показників результату  в залежності 

від виду діяльності підприємства; 
 -  показники виробничої діяльності; 
 - показники організаційної структури; 
 - фінансово-збутові показники діяльності підприємства; 
 - інформації про зміни заробітної плати на ринку праці та 

безпосередньо у конкурентів, що важливо при управлінні мотивацією 
персоналу за для співвідношення заробітної плати персоналу 
підприємства з рівнем оплати аналогічних фахівців на ринку праці. 
Керівництво підприємств, які нехтують збором такої інформації, та не 
приділяють належної уваги, стикаються з втратою професійно 
підготовленим персоналом, що впливає на текучість кадрів; 

 - диференційному підході за принципом вкладу різних категорій 
персоналу в кінцевий результат діяльності підприємства.  

 Особливого підходу при визначенні ключових показників результату 
підприємства  потребує само поняття результату. Так відповідно ISO 
9000:2008 результат може розглядатися як: 

 - результативність – це ступень досягнення запланованих 
результатів і до   яких відносяться абсолютні показники; 

 - ефективність – співвідношення між досягнутими результатами і 
витраченими    ресурсами і до яких відносяться відносні показники. 

 Ключові показники результативності залежать від розробленої 
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стратегії. Показники які відносяться до цієї групи звичайно 
застосовуються для визначення результативності адміністративно-
управлінського персоналу. На наш погляд, показники результативності 
треба використати не лише для оцінки праці адміністративно-
управлінського персоналу, а також для оцінки працівників виробничих та 
інших відділив підприємств, що буде спонукати до випуску більш якісної   
продукції, збільшення попиту та зацікавленості усіх у кінцевому 
результаті праці  при відповідної системі мотивації та стимулюванні. 

 Ключові показники ефективності поділяються на: 
 - запізнюваючі  - відображають результати діяльності після 

закінчення періоду; 
 - оперативні або випереджаючі – дають можливість керувати 

ситуацією в межах звітного періоду з метою досягнення заданих 
результатів по його закінченні. 

 До запізнюючих показників ефективності належать фінансові 
показники, які характеризують фінансове становище підприємства. 
Фінансові показники показують можливості підприємства генерувати 
грошові потоки, але у зв’язку з тим що вони затримуються в часі, за їх 
допомогою не можливо на жаль вимірювати  поточну ефективність 
підрозділів. 

 Оперативні показники ефективності пов’язані з поточною 
діяльністю підрозділів підприємств і показують можливі грошові потоки у 
майбутньому, якість продукції та її конкурентоспроможність. 

 При розробці системи ключових показників результату щодо 
формування системи мотивації персоналу треба дотримуватись певних 
вимог: 

 - реальність в визначенні цілій та їх досяжності; 
 - можливість визначення показника, тобто  доступність отримання 

необхідних даних; 
 - чіткість в плануванні показників діяльності підрозділів, 

підприємства в цілому; 
 - прозорість в розрахунках; 
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 - можливості отримати  результати зацікавленим. 
 На наш погляд, завдяки вище викладеному, до ключових показників 

можливо віднести слідуючи: 
1.  результативності: 
 - дохід; 
 - чистий дохід; 
 - валовий прибуток; 
 - собівартість; 
 - фінансовий результат; 
 - чистий прибуток; 
 - нерозподілений прибуток; 
 - дебіторська заборгованість; 
2.  виробничої діяльності: 
 - витрати на одиницю продукції; 
 - продуктивність праці; 
 - організація збуту та просування продукції; 
 - коефіцієнти обігу: виробничих запасів, незавершеного 

виробництва; 
 - якість продукції; 
3.  збутової діяльності: 
 - коефіцієнт обігу готової продукції; 
 - коефіцієнт затовареності; 
 - коефіцієнт навантаження виробничої потужності; 
 - коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання; 
 - кількість нових залучених споживачів; 
 - своєчасність виконання договірних та контрактних 

взаємовідношень 
4. Організаційної діяльності: 
 - плинність персоналу ; 
 - своєчасність подання звітів; 
 - виконання плану підготовки та перепідготовки кадрів. 
5.  ефективності: 
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 - рентабельність продукції; 
 - рентабельність підприємства; 
 - фондовіддача; 
 - коефіцієнти ліквідності  
 Таким чином, дослідження підходів що до формування системи 

мотивації персоналу, надали можливість виділити основні групи 
ключових показників за допомогою яких можливо визначати економічну 
оцінку ефективності персоналу підприємства, а саме: результативності, 
виробничої та збутової діяльності, організаційної діяльності, 
ефективності. 
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І.О. Башинська  
Одесский национальный политехнический университет, 

Украина, Одесса 
 

Динамічний соціально-економічний розвиток більшості держав 
ґрунтований виключно на інноваціях. Інновації є чинником, що істотно 
впливає на формування прогресивного технологічного устрою сучасної 
російської економіки і основою її реформування. Звільнення країни від 
сировинної залежності і підвищення конкурентоспроможності країни у 
глобальному світі, вимагає створення економіки, ґрунтованої на 
використанні інтелектуального капіталу, на впровадженні інновацій. 
Інновації здатні підтримувати конкурентоспроможність сучасних 
підприємств в умовах нестійкості внутрішнього і зовнішнього середовища їх 
функціонування. Особливістю інноваційного розвитку підприємств є те, що 
керівники цих підприємств повинні діяти як підприємці і як ефективні 
менеджери, щоб знайти себе в господарському просторі, свою господарську 
нішу. В зв'язку з цим не можна не погодитися з думкою П.Друкера, згідно 
якого «інноваційність – особливий інструмент підприємництва, який 
спрямований на те, щоб вдихнути в наявні ресурси нові властивості з метою 
створення благ. Ресурс як такий не існує до тих пір, поки людина не знайде в 
природі що-небудь корисне і не наділить його економічною цінністю. У 
завдання підприємців входять цілеспрямований пошук джерел нововведень, в 
також зміна їх ознак, що дозволяє добитися успіху» [1]. 

Усі наслідки від інновацій можна згрупувати по двох сферах їх прояви: у 
сфері виробництва продукції (у виробника) і сфері використання цієї 
продукції (у споживача). 

У виробника продукції можливі два типи наслідків: 
1. Зміна виробничо-збутових витрат на одиницю продукції, 

вироблюваної з використанням нововведення (наприклад, зміна конфігурації 
деталі може понизити витрату матеріалу, знос інструменту, трудомісткість її 
виготовлення або трудомісткість складання вузла, в який входить ця деталь). 
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2. Підвищення якості продукції, тобто її здібності задовольняти потреби 
відповідно до свого призначення. При цьому витрати виробництва можуть 
підвищитися. Для машинобудівної продукції головними показниками якості 
є: функціональна продуктивність, надійність, довговічність, економічність 
[2]. 

У практичному плані в управлінні інноваційною діяльністю 
підприємництва виробляються підходи, методи, алгоритми, інструментарій, 
які дозволяють підприємцям домагатися конкурентних переваг і 
стратегічного домінування на світовому ринку. Це обумовлює необхідність 
системного підходу до дослідження процесу управління інноваційною 
діяльністю підприємництва. 

Необхідність інновацій в економіці сучасної держави визначається 
також тим, що вітчизняний ринок залежить від стану зовнішнього 
(ринковою) і внутрішнього середовища, пред'являє нові запити споживачів, а 
жорстка конкуренція дає принципові переваги тільки тим підприємствам, які 
здатні новизну ідей об'єднати з ресурсом традиційних галузей економіки. 
Процеси створення інновацій особливо важливі для великих підприємств 
машинобудівної галузі, оскільки вони мають складну систему управління 
інноваціями, частенько орієнтуються на великі проекти, реалізація яких 
повинна швидко забезпечити отримання високих доходів. Багато в чому з цієї 
причини кількість інновацій в цих структурах не так велика. У зв'язку з цим 
актуальними є принципи передачі технологій: платність, контрольованість 
напрямів використання, подальший науково-технічний розвиток, відсутність 
негативних наслідків для стратегічних галузей економіки. 
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МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
К.т.н. Балан О.С., Парьєва Н., Кирток Д. 

Одесский национальный политехнический университет, 
Украина, Одесса 

 
Інвестиційна діяльність промислових підприємств відноситься до 

реального інвестування. Наявність ефективного управління інвестиціями є 

запорукою досягнення економічного результату від їх залучення. Як відомо, 

важливим інструментом будь-якого процесу управління є рішення, в даному 

випадку інвестиційні рішення (ІР). Їх ухвалення та реалізація дає можливість 

впровадження інвестиційного проекту (ІП) на підприємстві. Процес 

прийняття такого рішення потребує глибокого вивчення. Сучасні наукові 

праці присвячено в більшій мірі першій стадії інвестиційного процесу – 

передінвестиційній, а всі ІР зводять до завдання альтернативного вибору 

об’єкту інвестування. Але важливішою є наступна стадія – стадія реалізації 

та експлуатації інвестиційного проекту, тому процес прийняття 

інвестиційного рішення повинен охоплювати усі стадії інвестиційного 

процесу. Окрім того, у більшісті з вчених немає єдиної думки щодо змісту 

таких елементів як «механізм», «модель», «алгоритм» прийняття ІР. Усе 

перелічене робить тематику дослідження актуальною. 

Управлінські інвестиційні рішення – це рішення, які супроводжують 

процес інвестування на підприємстві і приймаються виключно для його 

забезпечення [8]. Ефективність прийняття того чи іншого  рішення залежить 

від моделі та механізму процесу прийняття ІР. Проблеми щодо процесу 

прийняття інвестиційних рішень розглядалися в працях таких науковців, як: 

Гаврилова Н., Куриленко Т., Хрустальова В., Морщенок Т., Власюк Т., 

Шилова О., Асанова Е., Теребух А.,Норткотт Д., Бланк І., Дмітрієва 

О.,Зайцева О., Ткаченко А., Маменко К., Кришан О., Ляхович Л., Череп А., 

Бромвич М., Федченко Т. та Попович Н., Берлін О. і Армязов О., Шаповалова 

О., та інші.  Процес прийняття інвестиційних рішень  на промислових 
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підприємствах у своїх роботах вивчали: Просович О.,  Шилова О., Берлін О. і 

Армязов О., Паранько Я., Асанова Е., Гаврилова Н., Ляхович Л. (табл. 1) 
  

Таблиця 1  
 Тематика досліджень науковців з питань прийняття ІР 

 

Дослідники 
Питання, що розглядалися 

Механім Модель Процес Етапи 
(стадії) Критерії Принципи Правила Алгоритм 

Федченко 
Т.В.,Попович 
Н.П.[20] 

- + - + - - - - 

Норткотт Д.   [4] + + - + - - - - 
Бромвич М.   [11] - + - + - - - - 
Бланк І.О., 
Гуляєва Н.М. [5] - - - - - + - - 

Куриленко Т.П., 
Хрустальова В.В. 
[2] 

- - + + + - - - 

Берлін О., 
Арзямов О. [22] - + - + - - - - 

Череп А.В.[9] - - - - + - + - 
Ляхович Л.А.[13] - - + + - - - - 
Власюк Т.М. [3] - - + - - - - + 
 

Модель – це опис об’єкта (предмета, явища або процесу),  який 

характеризує властивості об’єкта.   

Куреленко Т.П., Хрустальова В.В.; Федченко Т.В., Попович Н.П.; Д. 

Норткотт; Бромвича М.; Берлін О., Армязов О. – пропонують розглядати 

модель процесу прийняття інвестиційних рішень, як сукупність етапів, що 

викликає сумніви та ускладнює їх практичне впровадження на промислових 

підприємствах. Представлені авторами етапи характеризують сам процесс 

прийняття та реализації ІР, але вони не є моделлю. Модель повинна 

описувати процес, який в свою чергу складається з етапів. Процес - 

послідовна зміна предметів і явищ,що відбувається закономірним порядком. 

Ляхович О.А. розглядає процес прийняття інвестиційних рішень, як 

проходження певних етапів, але не дає визначення моделі та механізму 

прийняття та реалізації інвестиційних рішень. Бланк І.О. та його співавтор - 

Гуляєва Н.М. пропонують основні принципи, що забезпечують підготовку і 

прийняття стратегічних інвестиційних рішень в процесі розробки 

інвестиційноії стратегії підприємства [5]. Проте вони  не описують модель та 

особливості процесу прийняття і реалізації інвестиційних рішень на 
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промислових підприємствах. Власюк Т.М. розробила алгоритм прийняття і 

реалізації інвестиційних рішень, але також не описує саму модель [3]. Череп 

А.В. визначив критерії та правила прийняття   інвестиційних рішень [9]. 

Норткотт Д.  розглядає модель прийняття та реалізації ІР, як сукупність 

послідовних етапів та пропонує механізм процесу прийняття інвестиційних 

рішень - що насправді є алгоритмом прийняття інвестиційних рішень, який є 

частиною процесу прийняття та реалізації ІР. 

Сучасні наукові дослідження достатньо описують етапи процесу 

прийняття та реалізації ІР, але вони не можуть розкривають механізм 

прийняття та реалізації інвестиційних рішень на промислових підприємствах. 

ІР  розглядають  як  різновид  управлінських рішень,  що  потребують  

значних  витрат  і  передбачають  зміни  соціально-економічного розвитку  

підприємства  та  стану  його  працівників  унаслідок  вкладання  коштів  в  

об’єкти реального  або  фінансового  інвестування. 
 

Таблиця 2  
Принципи, критерії та привила прийняття інвестиційних рішень 

(систематизовано на основі [2,5,9]) 
Ознаки Зміст 

Принципи 1. Розгляд підприємства як відкритої соціально-економічної системи, спроможної до 
самоорганізації. 
2. Урахування базових стратегій операційної діяльності підприємства. 
3. Переважна орієнтація на підприємницький стиль стратегічного управління інвестиційною 
діяльністю. 
4. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного управління 
інвестиціийною діяльністю. 
5. Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників зовнішнього інвести- 
ційного середовища. 
6. Забезпечення альтернативності стратегіч- ного інвестиційного вибору. 
7. Забезпечення постійного використання резу- льтатів технологічного прогресу в 
інвестиційній діяльності. 
8. Врахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття стратегічних інвестиційних 
рішень. 
9. Орієнтація на професійний апарат інвестиційних менеджерів у процесі реалізації 
інвестиційноії стратегії. 
10. Забезпечення розробленої інвестиційної стратегії підприємства відповідними 
організаційною структурою та інвестиційною культурою є найважливішою умовою для 
ефективної  її реалізації. 

Критерії 1. Критерії, за якими оцінюється життєздатність проекту: 
- нормативні  (правові)  критерії,  тобто  норми  національного  та 
міжнародного права, вимоги стандартів, конвенцій та ін.; 
- ресурсні критерії (за видами): 
- науково-технічні критерії; 
- технологічні критерії; 
- виробничі критерії; 
- обсяг і джерела інвестиційних ресурсів. 
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2. Якісні критерії, за якими визначається доцільність  інвестиційного 
проекту: 
-  відповідність  довгострокових  цілей  інвестиційного  проекту  цілям 
розвитку ділового середовища; 
-  ризики  та  їх  фінансові  наслідки  (чи  призводять  вони  до  зростання 
інвестиційних  витрат  або  зниження  обсягів  виробництва,  реалізації  та 
ціни продукції проекту); 
-  ступінь стійкості проекту; 
-  ймовірність проектування сценарію і стану ділового середовища. 
3. Кількісні критерії, за якими визначається прийнятність проекту: 
-  обсяг інвестування; 
-  чиста теперішня вартість проекту; 
-  прибуток, генерований проектом; 
-  рентабельність проекту; 
-  внутрішня норма рентабельності; 
-  період окупності; 
-  чутливість  прибутку  до  горизонту  планування,  до  змін  в  діловому 
середовищі, до помилок при оцінюванні вхідних даних проекту. 

Правила 1. інвестувати кошти у виробництво чи цінних паперів має сенс тільки, коли можна дістати 
чистий прибуток вище, ніж від зберігання грошей до банку; 2. інвестувати кошти можна 
буде, лише коли, рентабельності інвестиції перевищують темпи зростання; 3. інвестувати 
має сенс тільки у найбільш рентабельні з урахуванням дисконтування проекти. 

 
Розглядаючи перераховані принципи з точки зору їх практичної 

значущості, можна стверджувати, що керуючись цими принципами, 

підприємству складно буде організувати інвестиційну діяльність, оскільки 

вони є загальними та нечітко вираженими. 

 
 

Рис. 1. Модель процесу прийняття та реалізації інвестиційних рішень на промислових 
підприємствах 
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Правила прийняття ІР 
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 Особливість  процесу прийняття рішень у тому, що – це є людська 

діяльність, а не об’єктивний механічний процес [4]. Головним елементом 

інвестиційного процесу є його учасники. Сукупність моделі та учасників 

процесу створює механізм прийняття ІР.  

В  умовах  господарювання процес прийняття  та  реалізації  

інвестиційних рішень набуває нового, адаптованого до  існуючого соціально-

економічного  стану,  змісту. Від  якості,  своєчасності  прийняття  та 

реалізації  інвестиційних  рішень  сьогодні  залежать реальні  можливості  

досягнення  короткострокових  та  довгострокових  цілей,  стабільний 

соціально-економічний  розвиток  як  окремих підприємств, так і країни в 

цілому. У зв’язку з цим  необхідним  стає  розуміння  процесу прийняття 

інвестиційних  рішень,  вивчення об’єкту, суб’єктів та   основних елементів 

інвестиційного процесу. 

 Розроблений механізм прийняття та реалізації інвестиційних рішень 

охоплює усі стадії інвестиційного процесу. 
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На сучасному етапі розвитку економіки спостерігається зростання 

попиту на системи підтримки прийняття управлінських рішень (СППР), 

базою яких є імітаційні моделі, з боку як державних, так і бізнес-структур. 

Однак, не зважаючи на значний світовий досвід, у сфері імітаційного 

моделювання залишається ще багато невирішених проблем стосовно обрання 

конкретних методологічних підходів, теорії планування імітаційних 

експериментів та програмних платформ їх реалізації. Як наслідок -- 

обмеженість прикладних сфер використання математичного апарату на 

вітчизняному ринку послуг. Традиційно - це галузь логістики (імітація 

логістичних ланцюгів, складського господарства об’єктів різного 

спрямування та т. і.) та аналізу й управління роботою ІТ систем і 

телекомунікацій. Стосовно виробничих об’єктів – це, як правило, 

підприємства харчової та легкої промисловості.    

Доцільність використання імітаційних моделей як вбудованих блоків 

(складових бази моделей) СППР обумовлена прикладними напрямками 

впровадження математичного апарату і специфікою планування імітаційних 

експериментів. Динамічна імітація досліджуваних процесів та явищ з 

урахуванням впливу різноманітних стохастичних факторів потребує 

здійснення багатьох модельних прогонів для отримання адекватних результатів 

з можливістю оперативного регулювання експериментами (завдяки гнучкому 

користувальницькому інтерфейсу) та оновленням вхідної інформаційної бази.  

Найбільш типовими у практичному використанні сьогодні є наступні 

сценарії:  

 Модель вбудована у поточні бізнес-процеси досліджуваного 

об’єкту, завдяки чому здійснюється її автоматичний запуск як наслідок 
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виконання конкретних операцій. 

  Модель спрямована на розробку варіантів бізнес-стратегій об’єкту у 

ситуаційному режимі. 

 В ході прийняття управлінського рішення модель запускається 

користувачем з конкретними параметрами настройки. 

Пропонується імітаційна модель динаміки матеріальних та фінансових 

потоків комунального підприємства (КП) як складова загальної СППР 

об’єкта. КП забезпечує поставки продуктів підприємствам бюджетної сфери 

(лікарням, школам, дитсадочкам та т. і.) і фактично відіграє роль ланки-

посередника між суб’єктами, що отримують продукцію, та постачальниками 

(виробниками) конкретних видів харчової продукції.  

Моделюються наступні бізнес-процеси комунального підприємства:  

 Отримання та обробка замовлень від суб’єктів-клієнтів.  

 Взаємодія із постачальниками продукції з приводу виконання 

замовлень та відвантаження продукції.  

 Ведення складського господарства КП. 

 Реалізація відповідних фінансових розрахунків КП з клієнтами та 

постачальниками. 

Матеріальні та фінансові потоки, пов’язані з перерахованими бізнес-

процесами, моделюються з метою розробки пропозицій щодо підвищення 

рівня управління оборотними активами КП. Згідно зі значною розмірністю 

моделі (достатньо велика кількість клієнтів, постачальників, замовлень та 

номенклатурного ряду продукції); необхідністю імітації дії багатьох 

стохастичних факторів, що впливають на динаміку розвитку процесів у часі, 

та особливістю планів модельних експериментів, остаточні управлінські 

рішення розробляються у середовищі СППР КП із залученням баз даних – 

результатів прогонів моделі.  

Модель побудована на базі методу системної динаміки. В якості 

програмної платформи реалізації імітаційних експериментів використано 

пакет Ithink. 
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Одесский национальный политехнический университет 
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Основным преимуществом и новизной технических решений «3С-

Управление предприятием» является то, что система состоит в основном из 

двух значимых блоков: информационной системы класса ERP (Enterprise 

Resource Planning System) и информационной системы класса BPM (Business 

Process Management), решающей специализированную задачу сквозного 

управления процессами внутри ERP системы  – управления бизнес-

процессами.  Эта система управления предприятием помогает достигать 

стратегических целей через интеграцию бизнес-процессов, анализа  и 

контроля  показателей, соответствующим поставленным целям 

«3С-Управление предприятием» –  информационная база данных, 

позволяющая настроить полный цикл информационных потоков для 

построения системы управления предприятием. Основные концепции и 

методики, заложенные в продукте: ERP, BPM, а также BSC (Balanced 

Scorecard), KPI (Key Performance Indicator).  

Система управления « 3С - Управление предприятием» предназначена 

для автоматизации малых, а также средних торгово-производственных 

предприятий.  Система построена по модульному принципу, что позволяет 

проводить как комплексную, так и частичную автоматизацию бизнес-

процессов предприятия. ИБ «3С-Управление предприятием» включает 

следующие модули: Бюджетное управление, Платежи,  Закупки,  Запасы, 

 Производство,  Внешнеэкономическая деятельность,  Ценообразование, 

Продажи,  Логистика,  Персонал,  Управленческий баланс,  Интерфейсы 

обмена данными с другими системами, в т.ч. с «1С-Предприятие 8.х». 
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Использование ERP системы имеет массу преимуществ перед другими 

информационными системами. Система собирает данные о деятельности 

компании воедино, и на их основании делает анализ. Важная особенность – 

хозяйственные операции в ней регистрируются единственный раз, поэтому 

сразу можно получить отчеты, которые покажут их влияние на деятельность 

организации. Так как набор интегрированных приложений в данной системе 

постоянно разрабатывается и совершенствуется, поэтому важно, чтобы при 

ее внедрении на предприятии все методики были задействованы правильно, 

это относится к разработке стратегий автоматизации компании, анализу 

деятельности компании, реорганизации ее деятельности, а также выбору 

ERP-системы. Чтобы ERP-система принесла компании максимальный 

эффект, необходимо выделить главные бизнес-функции [1] и выстроить их 

последовательность для автоматизации. 

Внедрение «3С-Управление предприятием»  позволит сократить [2] 

финансовые затраты, оптимизировать бизнес-процессы, объединить все 

информационные потоки компании в единую информационную систему, 

организовать информационную поддержку всех уровней менеджмента, 

соблюдать бизнес-правила (бизнес-процессов), провести систематизацию 

документооборота, полную и прозрачную интеграцию с бухгалтерским 

учетом, обеспечить логическую целостность данных компании. 

В заключение следует отметить достоинства: 

а) системой полностью контролируется вся последовательность 

элементарных действий, 

б) каждый следующий шаг, включая возможные условия и 

альтернативы, определяется системой, а не персоналом. 
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В умовах впровадження бізнес-процесної парадигми управління 
банками суттєво змінюється їх організаційна структура. Функціональна 
структура перетворюється на процесну, згідно якої ієрархія функціональних 
підрозділів замінюється або доповнюється ієрархією міжфункціональних 
бізнес-процесів, які виконуються процесними командами на чолі з 
координаторами процесів. Такі перетворення найбільш відповідають 
сучасним вимогам до оперативного реагування на швидкі зміни зовнішнього 
середовища банків; спрямовані на забезпечення росту вартості банку шляхом 
залучення та утримання ефективних клієнтів за рахунок максимального 
задоволення їх потреб. 

Ефективність остаточних рішень стосовно трансформації існуючої 
організаційної структури банку значно підвищується, якщо на попередніх 
стадіях здійснюється моделювання головних бізнес-процесів, що впливають 
на структуру, а також проводиться комплексний аналіз отриманих сценарних 
результатів. Для моделювання бізнес-процесів існує велика кількість 
стандартизованих апробованих методологій та інструментальних засобів. 
Однак єдиної точки зору стосовно їх застосування у конкретному випадку не 
існує. Наприклад, сучасним інструментом організаційного аналізу та 
проектування є методики та програмні засоби типу orgware (у багатьох 
Російських банках впроваджено комплекс «БИГ-Мастер»). Проте значна 
диверсифікація платформ моделювання ускладнює проблему вибору для 
банків, обумовлює кінцеві результати проектування  та реорганізації 
банківської структури. Все це пов’язано зі значними ризиками та 
фінансовими втратами.  

Загальну сукупність найбільш ефективних сучасних засобів бізнес-
моделювання, на наш погляд, можна розбити на наступні групи: 
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1. Багаторівневі моделі бізнес-процесів. Наприклад, система еТОМ 
(Enhanced Telecom Operations Map), розроблена TeleManagement Forum. 

2. Універсальні методології опису бізнес-процесів. До них належать такі 
системи, як ARIS, Oracle BPA Suite, BPwin, Telelogic, Proforma, iGrafx, MEGA, 
MS Visio. Найбільш розповсюдженою з них є система  ARIS (Architecture of 
Integrated Information Systems), розроблена німецькою фірмою IDS Scheer. 

3. Предметно-спрямовані системи автоматизації бізнес-процесів. 
Наприклад, це серія систем, що моделює бізнес-процеси у сфері кадрового 
менеджменту -- Галактика ERP: Контур управління персоналом, Рекрутер, 
БОСС-кадровик, Global-HRM, ФЛАГМАН та т. і.  

4. Напрямком майбутнього є розробки, пов’язані зі створенням бізнес-
інтелектуальних систем (BI). «Business intelligence» має відношення до 
процесу перетворення даних у знання, а знань у дії бізнесу для отримання 
преференцій. 

Пропонується модель організаційної структури по набору бізнес-
процесів банку, реалізована на платформі Software AG. У загальному вигляді 
при побудові організаційної моделі розглядається п'ять рівнів автоматизації 
бізнес-процесів: 1) рівень основного потоку робіт (відповідає взаємодії між 
людьми); 2) рівень бізнес-правил (коли процес деталізується, з'являються 
розгалужені бізнес-правила); 3) рівень сценаріїв і міні-процесів 
користувальницького інтерфейсу; 4) рівень міжсистемної інтеграції для 
взаємодії програмних компонентів; 5) рівень інтеграції даних. 

На змістовному рівні кінцевим результатом моделювання є визначення 
відповідності операцій головних банківських бізнес-процесів спеціалістам 
банку, які можуть об’єднуватися у команди на чолі з керівниками бізнес-
процесів або у функціональні підрозділи з мінімально можливим 
перетинанням розроблених бізнес-процесів. Аналіз результатів 
експериментів за різними сценаріями дозволяє визначити оптимальну 
організаційну структуру. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ АБИС 
 

К.т.н. Е.А. Арсирий, А.А.Саенко 
 

Одесский национальный политехнический университет 
Украина, г. Одесса 

anjutasaenko@gmail.com 
 
 

В зависимости от социального назначения современные библиотеки 

можно разделить на два больших типа: массовые универсальные и  

специальные. Учет данного типологического признака при разработке 

современных автоматизированных библиотечных информационных системы 

(АБИС) позволит эффективно решать проблемы организации 

специализированного информационного обслуживания (СИО) читателей. 

Известно, что универсальные АБИС состоят из модулей, которые можно 

условно разделить на пять групп по выполняемым функциям: 

административный интерфейс (АИ), комплектация, каталогизация, 

книговыдача и публичный интерфейс для пользователей (OPAC) (рис.1) [1].  

Для того, что бы эта схема стала применима для специальной (учебной) 

библиотеки, необходимо расширить функции некоторых модулей. Например, 

модуль каталогизации требует добавления следующих функций: 

автоматизация взаимоотношений с учебными подразделениями по созданию 

списков литературы с привязкой по кафедрам, по читаемым курсам и по 

студентам, при этом рассчитываются соответствующие статистические 

коэффициенты; автоматизация работы с методическими материалами по 

регистрации, обеспечению on-line и off-line доступа, ведению статистики, 

при этом соответствующими процедурами дополняется OPAC; поддержка и 

сопровождение полнотекстового электронного ресурса периодики на сайтах 

и т.д.  Специфика функций модуля книговыдачи требует создание 

возможностей по предварительному заказу и контролю задолженности. В 
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модуле комплектации уже не так популярны функция межбиблиотечного 

обмена и заказа с выставлением счетов. 
 

Администратор Библиотекари Читатели 

АИ 
1. Управление сервером и 
поддержка БД. 
2. Справочно-информационное 
обеспечение. 
3. On-line оповещение 
читателей. 
4. Статистика и история работы 
пользователей. 
 

Комплектация 
1. Комплектация, описание, 
перемещение экземпляров. 
2. Регистрация, первичное 
описание и распределение по 
фондам. 
3. Замена экземпляров и 
межбиблиотечный обмен. 
4. Заказ и выставление счетов. 
5. Статистика.  

Каталогизация 
1. Создание карточек. 
2. Библиографическое 
описание. 
3. Индексирование издания. 
4. Аналитическая роспись. 
5. Гипертекстовые связи. 
6. Электронные коллекции. 

Книговыдача 
1. Регистрация читателей и 
заполнение формуляра. 
2. Выдача экземпляров, прием и 
постановка на очередь заказов. 
3. Определение свободных и 
выданных экземпляров. 
4. Прием и обработка 
читательских требований. 
5. Работа с должниками. 
6. Продление и бронирование. 
7. Статистика и отчеты. 

ОРАС 
1. Идентификация 
пользователей. 
2. Работа с электронным 
каталогом. 
3. Заказ и бронирование. 
4. Местонахождение и наличие 
экземпляров. 
5. Подборки и требования. 
6. Справочная система. 
7. Списки результатов поиска. 

Пользователи АБИС 

Пользователи АБИС 

БД ОПБФ 
БД читателей 

Программный интерфейс АБИС 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема АБИС 

Таким образом, учет предлагаемых изменений в структурно-

функциональной схеме типологической АБИС позволит более эффективно 

организовать СИО читателей. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
1. Арсирий Е. Нейросетевое распознавание образов читателей публичной 

библиотеки для организации специализированного библиотечного обслуживания // 
Е.А. Арсирий, А.А. Саенко / Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2011. – № 1(35). – C.118-124. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЮЮЧИХ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РЕЙДЕРСЬКОЇ АТАКИ 

 
К.е.н. Г.А. Дорошук, М.В. Трибуха 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Україна, м. Одеса 
 

Розвиток економіки України, залучення іноземних інвестицій та 

підвищення рівня підприємницької активності в суспільстві гальмується 

проблемою рейдерства, яке на сьогодні розвивається швидкими темпами. 

Так, кількість рейдерських захоплень підприємств досягає 3000 на рік, а їх 

результативність – 80-90%. Найчастіше жертвами рейдерських захоплень 

стають середні підприємства, річний оборот яких складає близько 100 млн. 

грн. Тому вирішення проблеми рейдерських захватів та своєчасної протидії 

захопленню є досить актуальним для вітчизняних підприємств. 

Наукові праці, присвячені виробленню ефективної політики у сфері 

протидії рейдерству, мають такі вчені, як Д.О.Андреєв, П.В.Берназ, З.С. 

Варналій, О.Ю.Киреєв, І.К. Мазур, З.Е.Тарханова, К.О.Фоміна та інші. Але 

досить не вирішеною науковою проблемою є прийняття регулюючих рішень 

на кожній стадії рейдерського захоплення, чому й присвячено цю роботу. 

Рейдерські захоплення різних підприємств здебільшого проходять за 

подібним сценарієм у декілька етапів. На кожному з цих етапів підприємство 

використовує певні процедури регулювання рейдерства, а також на кожному 

з них у структурі підприємства відбуваються певні зміни. 

Найчастіше процес захоплення починається з того, що у ЗМІ 

з’являється неправдива інформація про підприємство, яка здатна негативно 

вплинути на його репутацію та дискредитувати акціонерів компанії. У 

такому випадку керівництву підприємства варто потурбуватися про 

оскарження інформації, що поширюється, можливо, навіть, звернутися до 

судової влади. При організації вимушених відряджень ключових спеціалістів 

компанії або у разі тривалої відсутності їх на робочому місці, необхідно 
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завчасно делегувати повноваження керівників іншим довіреним особам, а 

також значну увагу приділити організації надійної служби безпеки компанії.  

На наступному етапі – незаконному обійманні рейдерами керівних 

посад – попередньому керівництву необхідно звернутися до судової влади з 

метою захисту своїх інтересів та бізнесу. Також варто пам’ятати, що на 

цьому етапі можливе виникнення опору зі сторони персоналу, оскільки такі 

суттєві зміни їх можуть налякати. При захопленні та привласненні активів 

підприємства керівництву компанії варто продовжувати захищати свої права 

в органах судової влади, звертатись до правоохоронних органів, виконавчої 

влади, ЗМІ, тобто боротися за збереження свого бізнесу та повернення його 

законному власнику. На цьому етапі здійснення захоплення можливе 

збільшення опору персоналу або його скорочення.  

На останньому етапі рейдерського захоплення  вирішується подальша 

доля підприємства. В залежності від результатів попередніх етапів, в 

подальшому може здійснюватися тиск на акціонерів та керівників компанії 

(аж до порушення кримінальної справи) з метою недопущення відновлення 

контролю над компанією або виявити незаконність дій рейдерів. Тобто на 

цьому етапі керівництво підприємства, яке стало жертвою рейдерського 

захоплення, може продовжувати боротися, звертатися до правоохоронної, 

судової влади або погодитися на передачу права власності на підприємстві. В 

іншому  випадку на підприємстві буде змінено власника та організаційно-

правову форму. 

Можна зробити висновок, що найпоширенішими регулюючими 

управлінськими рішеннями в умовах потенційної та реальної рейдерської 

атаки є використання юридичних процедур захисту та звернення за 

допомогою в ЗМІ, але не менш вагомим є підвищення ефективності 

менеджменту на самому підприємстві, що робить неможливим початок 

рейдерської атаки. Тому подальші наукові дослідження варто проводити саме 

в цьому напрямку. 
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К.т.н. Е.А. Арсирий, к.э.н.  Е.А. Журан, к.э.н. В.Я. Погорецкая 
 

Одесский национальный политехнический университет 
Украина, г. Одесса 

juran@ukr.net, arsiry@te.net.ua 
 

Интеллектуальный потенциал (ИП) исследуется в контексте 
трансформирующейся экономики, решающую роль в реализации социальной 
функции которой играет его свойство эмержентности, создающее так 
называемый системный синергетический эффект. ИП в составе структурно-
информационных активов и, главное, активов сотрудников любой 
экономической системы является социально-экономической категорией, 
которая определяет систему ценностей и новую модель интеллектуального 
поведения. 

Общим принципом построения модели интеллектуального поведения 
является системный принцип, позволяющий определить сущность 
инновационного роста экономики предприятия, а интеграционная 
способность ИП обеспечивает получение синергетического эффекта. Модель 
структуры связей системы ИП формируется под влиянием множества 
внутренних и внешних факторов. Если внутренние факторы это собственно 
интеллектуальные возможности индивида, то внешние это условия для их 
проявления. 

При анализе и отборе факторов, выборе показателей их оценки и 
измерения выявлена зависимость и установлено, что около 40% из них 
дублируют друг друга. Это позволило утверждать, что используемые 
подходы для определения роли и места интеллектуального потенциала в 
формировании показателя инновационного роста экономики предприятия и 
его оценки недостаточно корректны в силу не согласованности и 
изолированности методик, отсутствия достоверной базы данных 
сбалансированных показателей. В качестве исследуемых факторов приняты 
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четыре группы параметров  организационной среды и управленческих 
процессов [1, 2]. 

Первая группа отражает организационный уровень; условия 
инвестирования; использование креативного менеджмента; использование 
государственной системы правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности; уровень интеллектуальной информационной политики. 

Вторая группа характеризует участие предприятия как экономической 
системы в формировании интеллектуальных конкурентных отношений 
(инвестиционная привлекательность; сбалансированность системы 
показателей; ценовая стабильность; экспортный потенциал предприятия; 
новизна идей «банка идей»; емкость портфеля интеллектуальной 
собственности, образ товара; рыночная стоимость организации). 

Третья группа отражает использование интеллектуального капитала 
(уровень образования; знания, опыт производства, дополняющий ценности 
товару; командный стиль работы; профессионализм; ценность ИП, 
определяемая покупателем). 

Четвертая группа – модель интеллектуального поведения (уровень 
развития ценностных компетенций и формирование концепции 
интеллектуального бизнеса, а не просто товарного; уровень управления риск-
доходности на рынках; этика модели поведения; и готовность к восприятию 
новаций. 

Широкий спектр системообразующих факторо-условий, свойство 
эмержентности ИП, обеспечивающее синергетический эффект, 
свидетельствует о необходимости исследования ИП как чрезвычайно 
серьезной проблемы, в той плоскости, которая является воплощением 
философии технико-технологического, социального и эстетического 
совершенства образа продукта интеллектуальной деятельности. 

Для интеграции, обеспечения системности, комплексности и учета 
взаимного влияния факторов в практике используются методы построения 
хранилищ данных для решения проблем обработки больших объемов 
данных, методы экспертных оценок, анализа финансовой деятельности и 
многофакторные модели. Однако они не обеспечивают единства и 
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согласованного рассмотрения каждой выделенной группы факторов, 
используемой системы показателей их оценки как взаимосвязанного 
элемента с его долей влияния на формирование ИП и значимостью в составе 
инновационного роста экономики предприятия. Поэтому в исследовании, 
используются интеллектуальные технологии [3] для выявления новых знаний 
в результате анализа отношений данных в системе, системы к среде, анализа 
внутренних связей и элементов системы, а также анализа обусловленности 
функционирования и ее эффективности. 

Интеллектуальные технологии позволяют использовать 
интеллектуальные вычисления как «нейронные сети» и «деревья решений» 
для управления интеллектуальной деятельностью, формулировать набор 
правил для принятия решений по использованию ИП, построению модели 
его развития, стабильного прироста синергетического эффекта и уровня 
интеллектуального роста экономики предприятия. 

Выводы: 
− эффективность инновационной модели развития экономики зависит от 

использования результатов интеллектуальной деятельности; 
− главным признаком интеллектуальной деятельности является создание 

условий формирования новых свойств экономической системы и 
обеспечение синергетического эффекта; 

− интеллектуальные технологии в настоящее время являются эффективным 
инструментарием анализа, формирования и обеспечения 
интеллектуализации менеджмента экономических систем. 
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Современные экономические отношения характеризуются переходом от 

материально-энергетических к преимущественно информационно-интеллек-

туальным технологиям  производства и потребления, что выражается: 

в экономической сфере  - в резком увеличении доли информационно-

интеллектуальных ресурсов в затратах на производство современных товаров 

и услуг, а также в появлении у этих виртуальных ресурсов наряду с качеством 

дополнения нового качества замены материально-энергетических ресурсов; 

в сфере управления - в переходе от обработки данных к обработке знаний 

о проблемных ситуациях для принятия социально-экономических решений. 

В этой связи, предложенная Джоном Маккарти метафора «Artificial 

Intelligence» (1956, Дартмут, США) трансформировалась в такие 

современные IT-системы по добычи и обработки знаний как: «database 

mining»; «data mining» (DM); «knowledge discovery in databases» (KDD); 

«intelligent data analysis» (IDA); «discovery-driven data mining» (DDDM); 

«information harvesting»; «data archaeology», «knowledge mining» и др. [1]. 

В докладе анализируется взаимодействие между этими технологиями в 

процессе обеспечения субъекта хозяйствования новыми знаниями об 

экономических объектах, необходимыми для повышения эффективности 

производства, распределения обмена и потребления продукции, а также 

прогнозирования и принятия  экономических решений. 

Говоря об использовании Knowledge Mining для принятия 

экономических решений, следует в первую очередь обозначить это понятие. 

Knowledge Mining в различных контекстах переводится как "добыча знаний", 

"обнаружение знаний в базах данных" и "интеллектуальный анализ знаний". 
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Ключевым словом во всех этих понятиях является «знание» с такими 

формальными признаками как: интерпретируемость, структурированность, 

связность, измеримость, семантичность и активность. Knowledge Mining – 

это технология обнаружения в данных ранее неизвестных нетривиальных 

практически полезных и доступных интерпретации знаний, подготовленных 

для принятия решений [1, 2]. Она имеет «матрешечную» структуру, которая 

включает технологии Knowledge Discovery In Databases (KDD) и Data Mining 

(DM). Технология DM объединяет методы интеллектуального анализа, 

использующие подготовленные, предобработанные и нормализированные 

данные для их интерпретации и структурирования [2]. Технология KDD 

является частью процесса Knowledge Mining, что можно представить в виде 

следующей схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Этапы технологии Knowledge Mining 
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Специфіка об'єкта управління, слабкий розвиток інформаційних систем 

та загострення проблеми профорієнтації в освітньої галузі роблять актуальним 

завдання розробки відвідуваних інтернет-ресурсів для випускаючих кафедр 

вищих навчальних закладів [1], які мають забезпечити доступ до довідкової та 

оперативної інформації абітурієнтів та зацікавлених осіб. Більшість потенцій-

них абітурієнтів потрапляють на сайти кафедр вищих навчальних закладів при 

переході за посиланнями у результатах пошукових систем (ПС), робота яких 

заснована на визначенні «ключових слів» веб-ресурсу [2]. З переліку таких слів 

складається семантичне ядро сайту (СЯС). СЯС являє собою список ключових 

слів і їх комбінацій, записаних в метатегах keywords і розподілених в контенті 

сайту, а саме, у тезі title, в alt-аттрибутах, в тексті внутрішніх і зовнішніх поси-

лань, у виділеннях жирним і похилим шрифтом, в назві файлів, в URL та ін. Від 

повноти і точності розробки СЯС залежить положення сайту в списку видач ПС. 

Розробка СЯС складається з ряду інтелектуальних, 
важкоформалізуємих етапів і процедур, для реалізації яких необхідні великі 
часові і людські ресурси. На першому етапі для профорієнтаційного сайту 
необхідно оцінити структуру і цільову аудиторію. Наступним етапом буде 
створення первинного списку запитів. Для цього можна використовувати 
різні варіанти назв навчального закладу чи навчального підрозділу, 
спеціальностей, назв дисциплін що викладаються, назви наукових праць, 
різні дії, надані користувачам. Потім складається список асоційованих 
запитів за допомогою засобів статистики пошукових систем (wordstat.yandex,  
google/insights/search/, та ін) і підраховується частота ключових слів. Ключові 
слова з найбільшою частотою поміщають в метатеги keywords, з меншою - 
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розподіляють по контенту сайту. Однак, для сайтів з динамічним контентом, 
таких як сайт кафедри, де ведеться новинний блог, де змінюються назви й 
перелік спеціальностей, з’являються нові наукові праці й видання, 
перераховані етапи розробки СЯС необхідно повторювати досить часто. 
Тривалість кожного етапу може значно затримувати необхідну періодичність 
повторення, що призводить до зниження повноти і точності СЯС, і сайт 
втрачає свої позиції в SERP (Search Engine Result Page) – сторінка видачі 
пошукових результатів. Для скорочення часу розробки СЯС з динамічним 
контентом без втрати повноти і точності в даному дослідженні пропонується 
використовувати самоорганізовані карти Кохонена (Self-organizing map - 
SOM) [3-4], що дозволяють виконати завдання класифікації текстових 
корпусів і навчаються без вчителя. SOM - метод, розроблений для 
відображення багатовимірних даних на двовимірну площину - ще один 
спосіб візуалізації даних. Параметри класів формуються в результаті 
спеціального алгоритму навчання мережі, застосовуваного до безлічі 
документів  і спеціальним чином організованих навчальних наборів. Можна 
сказати, що алгоритм здійснює кластеризацію документів.  

В процесі дослідження розроблено відвідуваний інтернет-ресурс для 
випускаючих кафедр вищих навчальних закладів. 

Впровадження автоматизації розробки семантичного ядра сайту 
дозволить актуалізовувати ключові слова. Це зробить СЯС більш точним і 
повним, що підвищить положення сайту у SERP – більше потенційних 
абітурієнтів та зацікавлених осіб зможуть потрапити на сайт і отримати 
довідкову та оперативну інформацію. 
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Останніми роками комерційні банки України активно використовували 

кредитні ресурси для надання позик населенню, прагнучи сформувати 

високодохідні та диверсифіковані (серед великої кількості клієнтів) кредитні 

портфелі. Робота із великою кількістю клієнтів вимагає як зменшення витрат 

часу на їх обслуговування, так і індивідуального підходу, що є можливим за 

рахунок застосування сучасних засобів реалізації бізнес-процесів, серед яких 

важливе місце посідають скорингові системи. 

Скорингова оцінка здійснюється за допомогою так званої скорингової 

карти, основу якої становить математична модель. Результатом розрахунків є 

деякий показник – бал (score), що у числовому еквіваленті описує надійність 

позичальника. Скоринг реалізується у межах програмно-технічного 

комплексу, який називають скоринговою системою.  

На ринку існує ряд компаній, що пропонують рішення для реалізації 

скорингових систем – Experian, Scorto, SAS, KXEN, SPSS, EGAR тощо. В 

Україні такі системи уже використовуються найбільшими банками 

(Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ПриватБанк тощо), але здебільшого 

лише в головних офісах. Так, в базовому відділенні Райффайзен Банку Аваль 

м. Одеси рішення по видачі кредиту надається з головного офісу м. Києва та 

не підлягає оскарженню. 

Хоча існує велика кількість методик аналізу надійності позичальника, 

проблема настільки складна та багатоаспектна, що потребує постійного 

удосконалення методичного апарату, залучення особливо гнучких 

математичних засобів розв’язання.  
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Пропонується математична модель скорингової карти та створення 

скорингової системи для типового відділення комерційного банку.  

Головний результат дослідження -- розроблена інформаційно-

аналітична скорингова система відділення банку, на базі якої проводиться 

аналіз даних клієнтів, що потребують кредиту.  

Система сприяє формуванню адекватного рішення щодо видачі 

кредиту конкретним позичальникам. 

Розробка система здійснювалася за наступними етапами: 

 Проведення системного аналізу предметної галузі. 

 Побудова моделі процесу прийняття рішення по кредиту 

кредитними експертами. 

 Визначення критеріїв оцінювання клієнтів банку. 

 Визначення вагомості кожного критерію для отримання кредиту. 

 Формування набору правил, за якими приймається позитивне 

рішення стосовно видачі кредиту. 

 Розробка та впровадження інформаційної скорингової системи. 

Для прикладної реалізації поставленої проблеми використані: 

 методи системного аналізу: емпіричний та теоретичний; 

 методи моделювання предметної області: функціональні, об’єктно-

орієнтовані, синтетичні підходи; 

 математичні методи збору, обробки, аналізу та перетворення 

інформації; 

 методи програмування: декомпозиція та абстрагування. 

Розробки знайшли впровадження у базовому відділенні Райффайзен 

Банку Аваль м. Одеси. 
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В сучасних економічних умовах одним з найбільш важливих питань 

для промислових підприємств є підвищення ефективності управління 

персоналом. Для вітчизняних підприємств характерні такі кадрові проблеми, 

як  плинність кадрів, старіння персоналу, відтік молодих перспективних 

співробітників [1, 3]. У зв’язку з цим актуальним є завдання управління 

кадровим потенціалом шляхом впровадження сучасних інформаційних та 

комп'ютерних технологій, що забезпечить постійне удосконалення методів 

роботи з кадрами. 

   У структурі інформаційно-аналітичної системи виділимо наступні 

елементи, що забезпечують її ефективне функціонування: блок «професійно-

кваліфікаційний потенціал», блок «потенціал розвитку», блок 

«психофізіологічний потенціал», блок «творчий потенціал», блок 

«особистісний потенціал», сервера обробки і передачі даних (Web-сервер, 

сервер додатків, сервер баз даних), інтерфейсний блок надання інформації 

через портал інформаційних технологій, зовнішнє середовище.  

Синтез інформаційно-аналітичної системи потребує реалізації ряду 

функцій: введення особистих карток співробітників, введення довідникової 

інформації (дані про освіту, професійний досвід, кваліфікацію, 

інтелектуальні здібності, моральні якості, стан здоров’я і т.п. співробітників), 

введення інформації про планування і підвищення кваліфікації персоналу, 

стимулювання праці, підтримку системи руху кадрової документації, підбір 

нових співробітників і переміщення, планування і облік використання 

трудових ресурсів, аналіз виконання посадових інструкцій, розподіл функцій 

за посадами, введення розрахунків з персоналом, формування звітів про 
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результати оцінювання кадрового потенціалу, аналізу відповідності кадрової 

політики стратегії промислового підприємства. 

Користувачами системи є керівництво підприємства, співробітники 

відділу кадрів, юридичної служби, фінансового управління, відділу 

підготовки персоналу. 

В основу інформаційно-аналітичної системи покладена трирівнева 

архітектура, що дає їй наступні переваги: масштабованість, бізнес-логіка для 

більшості користувачів зосереджена на одному сервері, можливість 

оптимізації роботи серверів для обробки запитів користувачів, невисока 

потреба в обчислювальних ресурсах, підвищення безпеки даних [2]. 

У разі наявності територіально віддалених підрозділів підприємства 

можливе використання ряду серверів баз даних. Узгодження інформації між 

серверами в даному випадку здійснюється за рахунок виділення ізольованих 

джерел даних усередині інформаційного простору та організації реплікації.  

Таким чином, інформаційно-аналітична система в управлінні кадровим 

потенціалом промислових підприємств дозволяє формувати 

висококваліфіковані кадри, здійснювати їх ефективне використання та 

підвищення їх конкурентоспроможності. 
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Створено інформаційно-аналітичну модель для прогнозу 

середньомісячної заробітної плати, в тому числі за видами економічної 

діяльності, фонду заробітної плати і надходжень від оподаткування доходів 

фізичних осіб на короткостроковий період, як інструмент для оцінки 

обґрунтування і прийняття рішень щодо прогнозної динаміки 

вищезазначених соціальних показників в рамках виконання досліджень по 

створенню автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для 

супроводження бюджетного процесу. Модель апробовано за сценаріями, що 

залежать від зміни мінімальних соціальних стандартів, ставок оподаткування 

доходів фізичних осіб, застосування соціальної податкової пільги, і 

використано для обґрунтування вищезазначених показників при розробці 

проекту Бюджету на 2011-2012 рр. із продовженням інтервалу прогнозування 

на наступні роки [1]. 

Інформаційною базою є поточна інформація про розподіл працівників 
за розміром заробітної плати, що передує розробці чи уточненні бюджету, по 
економіці і за видами економічної діяльності у базовому році, що регулярно 
розробляється Держстатом України за останній місяць кожного кварталу. 
Цей розподіл модифіковано таким чином: 1) кожному інтервалу розподілу 
поставлено у відповідність середню заробітну плату; 2) для останнього 
інтервалу розподілу обмеження для середньої заробітної плати задано 
експериментально методом оцінки похибки, щоб різниця між оціночною 
середньомісячною заробітною платою (СМЗП) за використаним розподілом 
працівників за місяць у поточному році і фактично заданою знаходилася у 
допустимих межах; 3) при зміні мінімальної заробітної плати (МЗП) введено 
коефіцієнт, що характеризує темп її зростання від її попереднього значення, 
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термін дії МЗП, і згідно цього коефіцієнту модифіковано інтервали розподілу 
працівників за рівнем заробітної плати. Кількість працівників у окремих 
інтервалах коригуються відповідно до застосування тих, чи інших 
диференційованих податкових ставок, обмежень щодо доходу для 
застосування соціальної податкової пільги і величини відрахувань у соціальні 
фонди (пенсійний фонд, фонд соціального страхування на випадок хвороби, 
фонд безробіття, фонд від нещасного випадку на виробництві) у формі 
єдиного соціального внеску.  

Аналітичні розрахунки очікуваних показників: середньомісячної 
заробітної плати, фонду заробітної плати і податкових надходжень виконано 
при припущеннях, що при зміні МЗП із заданим темпом з таким же 
коефіцієнтом зростають границі інтервалів розподілу працівників за рівнем 
заробітної плати, і, відповідно, зростає як середня нарахована заробітна плата 
для працівників у заданому інтервалі, так і фонд заробітної плати при 
заданому  терміну дії мінімальної заробітної плати. Очікувані податкові 
надходження оцінюються за диференційованими ставками після вирахування 
соціальної пільги і соціальних внесків із кожного зафіксованого нами 
інтервалі доходу працівників. Очікувані річні показники середньомісячної 
заробітної плати, фонду заробітної плати і податкових визначено як суму 
середньозважених величин попередньо оцінених їх значень. При зміні МЗП  
необхідно розглянути більшу кількість інтервалів розподілу, що відповідають 
новим рівням диференціації ставок оподаткування.  

На основі зведення інформаційно-аналітичних розрахунків соціальних 
показників у систему, незначних модифікацій розподілу працівників за 
рівнем заробітної плати і формулювання узгоджених сценаріїв щодо зміни 
мінімальної заробітної плати і термінів її дії виконано аналогічні прогнози 
середньомісячної заробітної плати, фонду заробітної плати і податкових 
надходжень для Київської, Кіровоградської, Чернігівської, Хмельницької 
областей і Києва для узгодження місцевих бюджетів із макропоказниками 
розвитку економіки України.    
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Світова фінансова криза, нестабільність розвитку національної 

економіки (про що свідчить те, що доля збиткових підприємств за останні 

три роки складає більш, ніж 30% від загальної кількості [3]) та 

неефективність економічної політики в Україні змушують менеджерів 

шукати нові методи управління фінансовими потоками організації та 

приймати більш виважені та обґрунтовані рішення.  

Для того, щоб зробити оптимальний, цілеспрямований висновок, що 

базується на оперативній та достовірній інформації, організації 

використовують інформаційно-аналітичні системи. Вони дозволяють 

оптимізувати процеси збору, збереження й обробки існуючої інформації за 

допомогою моделей та методів підтримки прийняття рішень. 

Функціональність наданої інформації, можливість аналізу факторів, що 

впливають на ефективність керування, та вибір оптимального рішення 

відповідно до визначених критеріїв, забезпечується системою підтримки 

прийняття рішень. Їх застосування дозволяє якнайшвидше виконувати 

поставлені завдання з мінімальними витратами, що, загалом, в подальшому, 

буде сприяти сталому та конкурентоспроможному розвитку суб’єкту 

господарювання. 

Система підтримки прийняття рішень базується на взаємодії чотирьох 

основних елементів: інтерфейсу користувача, бази знань, бази даних та бази 

моделей [1,2]. Для коректної роботи системи підтримки прийняття рішень, 

обличчя, що приймає рішення, при обробці даних повинно мати такі 

можливості, як [4]: побудова логічної структури даних, додавання або 

виключення того чи іншого джерела даних, побудова комбінацій даних, що 
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отримані з різних джерел, використання користувачем неофіційних даних 

для перевірки робочих альтернатив, та забезпечення повної логічної 

незалежності бази даних, що входить до складу системи управління базою 

даних, від інших баз даних, що є на фірмі. 

Використання системи підтримки прийняття рішень в процесі 

управління фінансовими потоками дозволить: 

 покращити якість управління підприємством за рахунок отримання 

повної та своєчасної інформації; 

 використовувати ефективну систему бюджетування, що дозволяє 

оптимально розподіляти ресурси підприємства; 

 підтримувати необхідний рівень ліквідності, виходячи з специфіки 

діяльності організації; 

 зменшити витрати на управління фінансовими ресурсами; 

 збільшити прибуток підприємства, підвищити фінансову стійкість і 

конкурентоспроможність суб’єкту господарювання. 

Таким чином, розробка таких інформаційно-аналітичних систем дає 

змогу особі, що приймає рішення, достеменно розібратися в ситуації й 

прийняти обґрунтоване та ефективне рішення щодо управління фінансовими 

потоками підприємства.  
ВИКОРИСТАНI ДЖЕРЕЛА 

1. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: теорія, синтез, ефективність 
/ [В. О. Тарасов, Б. М. Герасимов, І. О. Левін та ін.]. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с. 

2. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: [навч. посіб.] / В. Ф. Ситник. 
- К.: КНЕУ, 2004. - 614 с. 

3. Статистична інформація : Державний комітет статистики України. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Шапот М. Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия 
решений [Электронный ресурс] / М. Шапот. – Режим доступа: 
www.uns.ru/os/1998/01/30.htm    

 
 
 
 



XVII Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» 

Одеса, 26–28 вересня 2012 р.   109 

БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЯ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ 
БІЗНЕСУ  

 
В.Ю.Філіппов 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, Одесса 
menedzmentonpu@mail.ru 

 
Одним з механізмів по сприянню знов створеним підприємствам є 

процес бізнес-інкубації (БІ), спрямований на збільшення шансів цих 

підприємств на виживання. Деякі автори пишуть, що бізнес-інкубація є 

основним інструментом політики підтримки і розвитку малого бізнесу, 

пропонуючи механізм, за допомогою якого підприємці можуть отримати 

фінансову підтримку бізнес-ідей, організаційні і консультаційні послуги для 

їх реалізації і успішного входження їх підприємств в ринок. Надання 

безперервної допомоги в період бізнес-інкубації від первинної ідеї до 

першого комерційного успіху, є необхідною умовою і принципом розвитку 

інноваційних підприємств [1, 2]. 

Бізнес-інкубація - це динамічний процес розвитку бізнесу, який 

охоплює широкий спектр заходів, що допомагають зменшити рівень невдач 

підприємств на початковому етапі їх розвитку і прискорити зростання тих з 

них, які мають потенціал стати значними генераторами зайнятості і доходу. 

Основна роль бізнес-інкубації полягає в підтримці бізнесу на початковому 

етапі його розвитку з метою збільшення його можливості "вижити" і вирости, 

порівняно з тими підприємствами, які не пройшли процес інкубації.  

Бізнес інкубація зазвичай здійснюється у вигляді надання будівлі, в 

якої малі або знов створені підприємства орендують офісні приміщення і 

мають доступ до різного роду бізнес-послугам і загальним технічним 

службам. На додаток до фізичних послуг інкубатори також надають 

консультації і доступ до інформації, і можуть допомогти підприємцям 

здолати "самотність" через зв'язки і співпрацю з іншими фірмами - сусідами 

по інкубатору. 
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Бізнес-інкубацію як процес можна відобразити схематично у такий 

спосіб (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бізнес-інкубація як процес (власна розробка) 

 

Успішний розвиток професійного підприємництва, в тому числі – 

малого, залежить від ефективності функціонування системи його 

інфраструктурного забезпечення. Вона включає в себе безліч елементів – 

правову базу, державну підтримку, наявність стабільних бізнес-комунікацій з 

великим підприємництвом і фінансовим сектором економіки. Одним з таких 

елементів виступає освітня середа, що задовольняє потреби суб'єктів малого 

підприємництва у різноманітних освітніх послугах. В умовах економіки, 

заснованої на знаннях, це середовище покликана виконувати цільові функції, 

що сприяють поліпшенню якісних і кількісних параметрів розглянутої сфери 

підприємництва. До найважливіших з них правомірно віднести: 

− зміна філософії малого підприємництва для  забезпечення 

прихильності його суб'єктів принципам добросовісної конкуренції та 

співпраці, соціальної відповідальності, толерантності і високої корпоративної 

 

Ідея 
Проект / 
концепт 

 

Бізнес-план 
Комерціалізація 
(підприємство) 

Технопарк 
або 

вільний 
бізнес 

Бізнес-інкубатор 

Вчені, 
Винахідники, 

студенти 

Самоврядування Регіональне управління 

Підприємці Венчурний капітал Банки 
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культури; 

− формування у малих підприємців потреби в постійному оновленні 

знань, навичок у бізнесі та громадському поведінці;  

− формування та поглиблення професійної компетенції всіх категорій 

персоналу малих підприємств, включаючи їх власників;  

− сприяння створенню нових і розширення масштабів бізнесу діючих 

малих підприємств, особливо – в інноваційно-орієнтованих галузях 

економіки;  

− підвищення конкурентоспроможності вітчизняного малого 

підприємництва за рахунок забезпечення його оперативними і доступними 

консалтинговими послугами;  

− сприяння подальшій інтеграції бізнесу, освіти і прикладної науки.  

Таким чином, результатом інкубації має бути збільшення числа 

підприємств, що стабільно розвиваються, що веде до більшого доходу, 

зайнятості і економічного розвитку в суспільстві. 
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Сегодня сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ 

сектор) является наиболее динамичным сектором экономики развитых 

стран. В промышленно развитых странах инвестиции в ИКТ сектор 

представляют собой большую и растущую величину, достигающую   4-5% 

ВВП, обеспечивая до 30% прироста валового основного капитала и до 15% 

всей созданной добавленной стоимости. Прирост производительности труда 

во всех секторах экономики, использующих ИКТ, достигает около 30% - 

40% в год [1].  

Сравнительный анализ эффективности ИКТ сектора и отрасли 

автомобилестроения (как одной из ведущих отраслей промышленности) за 

1995-2008 гг. показал, что прирост добавленной стоимости, созданной в 

ИКТ секторе в среднем по странам ОЭСР в 1,5 выше, чем в 

автомобилестроении (165,5% и 112,4% соответственно). А добавленная 

стоимость, создаваемая одним работником в секторе ИКТ на протяжении 14 

лет в 1,9 и 1,7 раз выше добавленной стоимости, создаваемой одним 

занятым в отрасли автомобилестроения (1,94 в 1995 г. и 1,72 в 2008г). [2]. 

Современный ИКТ сектор включает: научные исследования в области 

ИКТ, сферу генерации, обработки, хранения и передачи информации 

(телекоммуникации), разработку информационных и 

телекоммуникационных технологий и программного обеспечения, 

электронную промышленность, обеспечивающую производство 

полупроводников, цифровых процессоров, компьютеров и 

телекоммуникационного оборудования.  
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В силу значительного веса в мировой экономике ИКТ сектора 

актуальным становится разработка наиболее адекватных инструментов 

экономической политики в области эффективного  развития ИКТ сектора 

экономики  Украины. 

Среди множества различных подходов к стратегии развития ИКТ в 

разных странах, можно выделить два основных подхода  [3]: 

        1.    Развитие ИКТ преимущественно в качестве сектора 

производства. Данный подход подразумевает политику усиления и/или 

развития производств, связанных с ИКТ, с ориентацией на внутренний 

рынок либо на экспорт. 

        2.  Развитие ИКТ преимущественно в качестве катализатора 

социально-экономического развития. Этот подход, затрагивающий 

практически все секторы экономики, предполагает реализацию общей 

стратегии максимальной информатизации экономики и общества, с целью 

повышения эффективности экономики и решения социальных задач, и 

включает политику глобального позиционирования страны на мировом 

рынке в качестве лидера по производству той или иной 

высокотехнологичной продукции и политику социально-экономического 

развития. 

Первый подход наиболее наглядно демонстрируется развитием 

производства компьютеров. Производство компьютеров является одним из 

наиболее высокотехнологичных промышленных секторов производств, и 

является основой для развития информационных технологий и услуг. В 

свою очередь, возрастающий спрос на информационные услуги стимулирует  

увеличение спроса на компьютерную технику. Стратегию развития ИКТ в 

рамках первого подхода можно условно разделить на 3 составляющих, 

достаточно чётко проявляющихся на примере  экономической политики 

стран азиатско-тихоокеанского региона: использование национальных 

преимуществ – дешёвой рабочей силы; создание инфраструктуры, 



Секція 2. Інформаційні системи і технології в економіці –  проблеми впровадження та використання 

 114 

необходимой для развития производства и поддержка новых технологий; 

создание компаний, способных конкурировать на мировом рынке.  

В отличие от политики создания ИКТ-производств,  ориентированных 

на внешний и внутренний  рынки, политика глобального позиционирования 

подразумевает создание всего комплекса ИКТ, включая не только создание 

новых технологий и их вывод на рынок, но и ориентацию всего общества на 

занятость в сфере ИКТ. То есть, имеет место стратегия позиционирования 

страны на мировом рынке в качестве лидера по производству той или иной 

высокотехнологичной продукции, переход к инновационной экономике. 

Использование ИКТ для социально-экономического развития 

подразумевает максимальное использование эффекта, оказываемого 

информатизацией страны. В данном случае наряду с задачей создания 

крупных и конкурентоспособных на мировом рынке ИКТ-производств 

приоритет приобретает использование ИКТ в других отраслях 

промышленности и во всех сферах социальных и общественных отношений.  

Отдельно выделяется направление развития ИКТ - оффшорное 

программирование. Данное направление обеспечивает достаточно быстрое, 

не требующее больших первоначальных производственных затрат. развитие 

экспортоориентированных ИКТ-производств, и  может эффективно быть 

использовано  для создания инновационной экономики.  

Как следует из закона Украины «Об основных принципах развития 

информационного общества в Украине на 2007-2015 годы», политика 

Украины в области ИКТ направлена на развитие ИКТ в качестве 

катализатора социально-экономического развития[4]. 

Из-за отсутствия собственного производства компьютерного 

оборудования и базового программного обеспечения, соответствующего 

мировому уровню, в настоящее время основная доля украинских 

предприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий не 

создает продукции с высокой добавленной стоимостью, а поставляет на 

украинский рынок продукцию зарубежных производителей, предоставляет 
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услуги дистрибуции, интеграции оборудования и программного 

обеспечения, инсталляции (внедрения) готовых программных продуктов и 

систем строительства телекоммуникационных сетей. В связи с этим ИКТ 

сектор, существующий в Украине, представляет собой два основных   

сегмента: создание и внедрение ПО и предоставление 

инфокоммуникационных услуг. 

В 2011 г. украинский рынок разработок программного обеспечения 

(ИТ-аутсорсинг) достиг 1,1 млрд долл., а общая динамика за последние годы 

делает его самым быстро развивающимся сектором в экспортно-

ориентированной экономике Украины. При этом, 90% работы выполняется 

для внешних заказчиков [5] и  недостатком ИТ-аутсорсинга является то, что 

решения, разработанные украинскими фирмами, продаются западным 

компаниям под их собственными торговыми марками. Украина не 

разрабатывает собственного ПО, обеспечивающего максимально высокую 

долю прибавочной стоимости.  

Украинский рынок инфокоммуникационных услуг характеризуется 

устойчивостью рыночных позиций ключевых операторов, стабильным 

спросом на услуги, а также высокой конкуренцией в сегменте смежных 

продуктов. Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей 

государственное регулирование в сфере связи и информатизации  (НКРСИ), 

в 2011 году  рост рынка телекоммуникаций составил 6% и превысил рост 

экономики в целом [6]. 

Как показывает мировой опыт, превращение национального сектора 

ИКТ в одну из движущих сил экономического роста и модернизации страны 

возможны только в случае обеспечения целенаправленной государственной 

поддержки его развития. Государственная поддержка развития 

национального роизводства в сфере ИКТ в Украине должна быть 

направлена на решение следующих приоритетных задач: 
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- развитие собственного промышленного производства в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, ориентированного на 

удовлетворение внутреннего спроса, включая импортозамещение; 

- развитие перспективных научных разработок, производства 

программных продуктов и предоставления услуг в этой сфере, 

ориентированного, прежде всего на мировой рынок и потребителей за 

рубежом. 

В расширении форм внебюджетного финансирования научно-

технической и инновационной сферы важное значение имеет развитие 

венчурного финансирования. На данном этапе социально - экономического 

развития Украины наиболее эффективной формой финансовой поддержки 

венчурного инвестирования может стать участие государства в частных 

фондах венчурного капитала.  

Для ускоренного развития ИКТ сектора и инновационной экономики в 

Украине необходима четкая и обоснованная экономическая политика, 

направленная на поддержку сферы ИКТ. Основными инструментами такой 

политики должны выступать: 

• разработка государственной программы создания технопарков,  

предполагающая государственное финансирование создания инженерной 

инфраструктуры на государственных земельных участках, а также 

разработка эффективной нормативно-законодательной базы 

функционирования технопарков;  

•  создание технологических парков специализирующихся на разработке 

новых информационных технологий и создании программного обеспечения;  

• поддержка ИТ-аутсорсинга в виде снижения административных 

барьеров (упрощение процедуры экспорта ПО, правил валютного контроля 

и др.), а также налоговых льгот; 

• поддержка венчурного финансирования в виде участия государства в 

частных фондах венчурного капитала. 
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Двадцать первый век является веком стремительного развития научно-

технического прогресса, компьютеризации и автоматизации, которые затронули 

все отрасли экономики без исключения. Не обошли они промышленность и 

машиностроение, потребовав новых технологий изготовления ряда видов 

продукции [1]. Один только строительный бум, возникший почти во всех 

странах, сформировал новые критерии к продукции, ее технологическим 

свойствам, поскольку высокие скорости возведения высотных зданий 

потребовали разработки новых материалов (лёгких и прочных сплавов) и 

технологий их изготовления.  

Развитие предприятия как процесс совершенствования и частичного 

заимствования опыта аналогов опирается более на эволюционную форму 

научно-технического прогресса (НТП), чем революционную. Революционные 

изменения, сопровождаемые появлением инноваций, новых технологий и 

техники, хотя и выступают фактором активизации модернизации, существенно 

отличаются от предыдущей формы именно кардинальным характером, когда 

модернизации подвергаются все системы и объекты. Промышленные 

предприятия вынуждены осуществлять процессы развития, приспосабливаясь к 

конкуренции на рынке через имеющиеся у них ресурсов, которые могут стать 

основой для формирования конкурентных преимуществ, являющихся и целью, и 

инструментом конкурентного соперничества экономических субъектов (рис. 1).  

При этом конкурентные преимущества промышленного предприятия, 

обеспечиваемые развитием, обосновываются: 

- соответствием тенденциям НТП; 

- особенностями конкурентной среды и объективным и сравнительным 
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сопоставлением с преимуществами, достигнутыми конкурентами; 

- наличием и особыми комбинациями ресурсов предприятия; 

- существующей системой институтов и доступностью их ресурсов. 

 

 
 

Рис. 1 Модель развития промышленного предприятия под влиянием НТП  

 

Данный подход к анализу влияния НТП позволяет учесть при 

формировании стратегии развития промышленных предприятия взаимодействие 

старых и новых методов управления и технологий. НТП порождает стимулы к 

развитию, т.е. совершенствованию используемых методов и технологий, тем 

самым осуществляя эволюционный отбор именно тех, которые соответствуют 

тенденциям НТП и внешней среде предприятия, с учетом имеющихся ресурсов 

или с учетом доступа к ресурсам, необходимым для осуществления деятельности 

и формирования конкурентных преимуществ. 
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Развитие информационных технологий, появление и рост электронной 

коммерции стали основой для появления нового направления в современной 
концепции маркетинга взаимодействия — интернет-маркетинга. Одним из 
составляющих элементов интернет-маркетинга, который будет рассмотрен в 
данной работе, является поисковый маркетинг в целом и SEO в частности. 
Он включает комплекс мероприятий, направленный на увеличение 
посещаемости сайта его целевой аудиторией с поисковых машин [1]. 

Основной целью исследования является использование интернет-
маркетинга при разработке web-ресурса. Исходя из цели исследования, 
планируется выполнить следующие  задачи: 

 изучить концепцию интернет-маркетинга; 

 выделить основные преимущества данного вида маркетинга; 

 применение поискового маркетинга для раскрутки web-ресурса; 

 провести сегментацию интернет-аудитории;  

 
Рис. 1. Динамика пользователей Интернет в Украине, 2002-2012 гг. 
В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и 

телевидением), интернет-маркетинг растет очень быстро. Одной из причин 
бурного развития интернет-маркетинга является рост интернет-аудитории 
как показал опрос общественного мнения Омнибус КМИС, проведенный в 
феврале 2012 г. [2] (рис. 1). 
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С целью выявления групп пользователей, однородных в отношении 

требований и поведения в Сети и значимо отличающихся между собой, была 

проведена сегментация интернет-аудитории. 

В зависимости от опыта работы в Интернете, количества часов работы 

в Интернет в неделю, места подключения к сети (дом, работа), типа 

информации получаемой на web-страницах все украинские пользователи 

разделены на следующие сегменты:  

Сегменты %* 
1. Пользователи ориентированные на семью 4,5 
2. Массовый сегмент 46,6 
3. Развлекающаяся молодежь 26 
4. Деловые пользователи 12,1 
5. Прогрессивные пользователи 11,7 
* – процент от интернет-аудитории.   
Данная сегментация позволяет определить соотношение присутствующих 

сегментов на ресурсах и сервисах и развивать их таким образом, чтобы 

охватить максимальный спектр интересов выбранных групп, тем самым 

привлекая большее количество представителей интересующей аудитории [3]. 

В результате данной работы, были применены следующие методы 

раскрутки сайта: 

1. Внешняя оптимизация (получение платными и бесплатными 

способами обратных ссылок на сайт). 

2. Внутренняя оптимизация (ресурс сделан привлекательным для 

поисковых систем, не давая им возможности к чему-либо придраться). 

3. Пользовательская оптимизация (удержание пользователей подольше 

на сайте, предлагая им ознакомиться с как можно большим количеством 

материалов сайта, опираясь на определенный сегмент пользователей). 
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Не зважаючи на позитивні тенденції розвитку туристичної сфери 

України, існують значні проблеми та недоліки функціонування, які суттєво 

відрізняють туристичну сферу України та країн Європейського Союзу. 

Необхідно розробити модель розвитку конкурентноздатної туристичної 

індустрії в м. Одесі. Це забезпечить соціально-економічні складові розвитку 

міста: 

1. податкові надходження до бюджету; 

2. поліпшення рівня життя населення за рахунок росту зайнятості й 

середньої зарплати в туріндустрії;  

3. якість життя за рахунок підвищення культурного рівня 

патріотичного виховання населення міста; 

4. збереження для майбутніх поколінь історико-культурної спадщини й 

екології. 

Модель соціально-економічного розвитку  міста Одеси передбачає такі 

заходи: 

1. реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної 

інфраструктури, у першу чергу, в курортному й готельному господарстві; 

2. розвиток курортних зон, створення рекреаційних комплексів і нових 

об'єктів туристично-курортного сервісу й супровідних послуг;  

3. створення різноманітного конкурентноздатного місцевого 

туристичного продукту й ефективне просування його на ринку туристичних 

послуг; 

4. інформаційне просування м. Одеси як центру туризму й міста-

курорту міжнародного значення. 
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Сприятливими факторами та передумовами для впровадження 

програми соціально — економічного розвитку Одеси є: 

- наявність сильних міських брендів зі світовою популярністю; 

- стійкі стереотипи в рекреаційній значимості міста для країн СНД; 

- природно-кліматичні умови; 

- унікальні події - День гумору, джазовий фестиваль, "Гоблін-шоу", 

"Одеський Кінофестиваль"; 

- історичні визначні пам'ятки зі світовим ім'ям (Оперний театр, 

Потьомкінські сходи); 

- імідж торговельного міста, закріплений популярністю найбільшого в 

Україні торговельного ринку "7-ий км"; 

- активне міжнародне співробітництво; 

- активне просування сучасних розважальних брендів (центр розваг 

Аркадія). 

Таким чином, сформована  модель соціально — економічного  

розвитку туристичної складової економіки Одеського регіону буде сприяти 

підвищенню ефективності роботи та поповненню бюджету регіону.  
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Для створення умов, здатних забезпечити ефективну діяльність 

підприємства в умовах високого ступеню невизначеності середовища, потрібні 

відповідні концепції та схеми управління підприємством, які б надали 

можливість своєчасного передбачення й адекватного реагування на будь-які 

зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. Аналіз останніх 

досліджень і публікацій показав, що питання організації управління 

ризиками на підприємстві залишаються не до кінця розглянутими і 

дослідженими. 

Мета цієї роботи полягає в визначенні особливостей та виділенні 

приоритетних напрямків в організації управління ризиками на підприємстві. 

Рівень організації ризик-менеджменту підприємства залежить від того, 

наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть 

спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки 

окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Механізм управління ризиками на підприємстві має базуватися на 

внутрішньосистемних характеристиках підприємства, тобто сама соціально-

економічна система має включати «вбудовані» механізми запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам. 

Для дослідження ризиків необхідно провести експертну діагностику, 

яка заснована на вивченні характерних особливостей і закономірностей 

розвитку шляхом застосування комплексу логічних і математичних 

процедур, спрямованих на отримання від фахівців (експертів) інформації, її 

аналіз та узагальнення. Робота з проведення діагностики дозволяє: 

 виявити ключові проблеми; 
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 причини і джерела їх виникнення; 

 варіанти вирішення цих проблем з прогнозом можливих результатів. 

Дослідження організації управління ризиками на підприємстві доцільно 

проводити в три етапи (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема проведення дослідження управління ризиками 

Етап I. Дослідження впливу ризиків на діяльність підприємства 

Проводиться послідовно у вісім кроків. 

Крок 1. Розпізнавання об'єкту дослідження. Метою є розподіл 

узагальненої характеристики об'єкта, що дозволяє представити його як 

систему, а також як частина системи більш високого порядку. 

Крок 2. Аналіз об'єкта. Проводиться за напрямами (рис. 2). 

Крок 3. Виявлення ознак ризиків. За підсумками проведеного аналізу 

(крок 2) за допомогою методу експертних оцінок проводиться визначення 

факторів, причин, джерел ризиків на підприємстві. Експертам пропонується 

оцінити можливі джерела ризику (табл. 1). За результатами опитування 

проводиться розрахунок середнього значення по балах, присвоєними 

експертами кожної причини. Виходячи з цього, робиться висновок про 

наявність даної причини виникнення ризику на підприємстві. На підставі 

отриманих результатів проводиться SWOT-аналіз підприємства, в результаті 

Організація управління 
ризиками 

I. Дослідження впливу 
ризиків на діяльність 

підприємства 

II. Дослідження процесу 
управління ризиками 

III. Оцінка організації 
управління ризиками на 

підприємстві 
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проведення якого встановлюються сильні і слабкі сторони підприємства, 

наявні загрози та можливості їх відображення. 

 

Рис. 2. Процес дослідження впливу ризиків на діяльність суб’єкта 
господарювання 

Таблиця 1 

Оцінка можливих ситуацій 

Присвоюваний бал Описувана ситуація  

0 Катастрофічна 

1 Погана 

2 Нижче середнього 

3 Середня 

4 Добре 

5 Дуже добре 

 

2. Аналіз об’єкту дослідження 

                    Мета                               Структура                             Межі 

3. Виялення ознак ризику 

Фактори  Причини  Джерела  

4. Визначення областей і зон ризику 

5. Ідентифікація ризиків суб’єкту господарювання 

6. Установлення ситуації по ідентифікованим ризикам  

7. Визначення інтегрованої оцінки ризика підприємства господарювання 

8. Побудова профіля ризиків суб’єкта господарювання 

1. Розпізнання об’єкту дослідження 
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Крок 4. Визначення областей та зон ризиків. Здійснюється за 

допомогою системно-цільового підходу. 

Крок 5. Ідентифікація ризиків підприємства. Проводиться виявлення 

всіх характерних для підприємства ризиків відповідно до встановлених 

факторами, причинами і джерелами ризиків, а також їх ранжування. 

Ранжування може бути проведено методом експертних оцінок. Кожному 

ризику присвоюється значимість за кількісною шкалою від 1 до 10. 

Максимальна оцінка відповідає найбільш значимого ризику. 

Крок 6. Визначення ситуації по ідентифікованим ризикам. 

Визначається рівень кожного ризику (відсутній, низький, невисокий, 

високий) і тенденція до його зміни (зниження, збереження, збільшення). 

Крок 7. Інтегральна оцінка ризику підприємства. Здійснюється за 

допомогою шкали оцінок ризиків (табл. 2) на підставі отриманих при 

реалізації кроку 6 результатів. 

На основі певного рівня ризиків і привласнених балів визначається 

оцінка кожного ризику і, на основі цього, визначається інтегрований 

показник ризику економічній безпеці господарюючого суб'єкта. 

Таблиця 2 

Шкала оцінок ризиків 

Рівень ризику Тенденція Присвоюваний бал 

Відсутній Збереження 0 
Збільшення 1 

Низький 
Зниження 1 
Збереження 2 
Збільшення 3 

Невисокий 
Зниження 3 
Збереження 4 
Збільшення 5 

Високий Зниження 5 
 

Крок 8. Побудова профілю ризиків. За отриманими оцінками необхідно 

провести формування груп ризиків, що відбивають специфіку підприємства, і 

встановити пріоритети. 
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Етап II. Дослідження процесу управління ризиками. Дослідження 

проводиться послідовно, в три кроки. 

Крок 1. Виявлення ризиків в роботі підприємства. Визначення 

властивих для даного підприємства загроз, виявлення можливих збитків, 

оцінка ступеня ризиків. Прийняття рішення про те, які ризики будуть 

враховуватися, а якими можна знехтувати. 

Крок 2. Аналіз заходів з управління ризиками. Аналіз здійснюється у 

двох напрямках: 

1) аналіз можливих альтернатив (альтернативи вибираються на основі 

досвіду підприємства чи аналогічних підприємств); 

2) аналіз застосовуваних прийомів.  

Крок 3. Вибір ефективних прийомів з управління ризиками.  

Етап III. Оцінка організації управління ризиками. Проводиться за 

підсумками етапів I і II. При оцінці організації управління ризиками 

необхідно розглянути структуру управління, забезпечення управління 

ризиками, персонал, який бере участь в процесі управління, і зв'язки, що 

виникають в ньому (рис. 3).  

 

Рис. 3 Оцінка організації управління ризиками суб’єкта 

господарювання 

Крок 1. Аналіз структури управління ризиками. Розглядається 

наявність або відсутність на підприємстві організаційної та функціональної 

структур управління ризиками. 

Крок 2. Аналіз забезпечення процесу управління ризиками. 

Враховується інформаційне, організаційно-правове, кадрове, фінансове, 

Оцінка організації управління ризиками 

Структура  
управління 
ризиками 

Забезпечення 
процесу  управління 

ризиками 

Технології  
управління 
ризиками 
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програмно-математичне, лінгвістичне та технічне забезпечення процесу 

управління ризиками. 

Крок 3. Технологія управління ризиками. Розглядається механізм 

управління ризиками, що існує на підприємстві (за підсумками етапу II). 

За результатами проведення дослідження (етапи I – III) представляється 

можливим зробити висновок про стан організації управління ризиками на 

підприємстві.  

Даний підхід дозволяє ризик-менеджеру підприємства оцінити рівні 

ризиків на основі повного набору загроз конкретного виду підприємницької 

діяльності, виявити найбільш значимі з них, а також розрахувати інтегральну 

оцінку рівня економічної безпеки підприємства. Подальший розвиток даного 

підходу авторами бачиться в розробці автоматизованого програмного 

комплексу, що дозволить знизити витрати на збір і аналіз інформації про 

кожному конкретному підприємстві та його діяльності, а також відкриє 

перспективи для більш адекватного використання накопиченого досвіду в 

галузі управління ризиками. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

К. т. н. В. М. Ватащук, Д.С. Пономаренко 
 

Одесский национальный политехнический университет 
Украина, г. Одесса 

 

Всеобщей проблемой в  настоящее  время является - экономический 
кризис. Базовый смысл проблемы описывают два основных понятия.  

Всеобщность охватывает деятельность людей в различных областях: 
производство, образовании, медицина, информатика, демография и др. 

Экономическим же, называется кризис, из-за возможности некоторой 
оценки состояния общества и комфортности жизни в нем людей 
экономическими методами. Такие оценки неполные, они не могут отразить 
все многообразие жизни общества. Справедливо было бы назвать этот кризис 
– кризисом общества. Для борьбы с ним, необходимо организовывать и 
реализовать антикризисное управление.  

На основе анализа отечественных и зарубежных публикаций по 
проблеме, реальных современных шагов международного сообщества и 
отдельных стран можно сформулировать основные причины развития, 
версии превентивных и текущих действий по смягчению кризисного 
состояния. Они являются тезисами доклада. 

1. Причиной развития кризисов считается действие “экономических 
циклов” – закономерности, по которым экономику каждые несколько лет 
(десятилетий) претерпевает возрастания и спады. Реальность экономических 
циклов подтверждаются практикой. Циклами объясняются также течение 
демографических, творческих  процессов. Однако не ссылки на циклы, как 
определяющие факторы кризиса, не пассивное им подчинения, могут быть 
рациональными. Достоинством общества является выявление и реализация 
превентивных и  текущих мер по смягчению негативного влияния циклов. 

2. Рационально “экономические кризисы” считать кризисом общества. 
Ведь задачи общества – не увеличение количества тонн, гектаров, гривен и 
т.д., а сделать достойной жизнь своих граждан. В противном случае грозит 
перепроизводство продукции, депрессии, безработица – деградация 
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общества. Поэтому важнейшей задачей ориентирования преобразования, 
действия и отношения в обществе должно быть удовлетворение 
потребностей членов общества. Эта задача должна быть дифференцирована 
на конкретные для каждого элемента общества. Она должна базироваться на 
критериях оценки состояния общества в соответствии с главной задачей. 
Например: вступать Украине в Таможенный союз  или в союз с ЭС? К 
сожалению, с позиции высших органов власти  - науки, общественных 
деятелей не озвучены убедительные аргументы в пользу одного и другого 
направления. 

3. Часть членов общество не умеют либо упорно не желают 
переориентировать свою деятельность с целью смягчения кризиса. Ярким 
примером выхода из кризиса – действия США в период  “великой 
депрессии”: рентабельна, решительная, умная разрешена ориентации 
деятельности, позволили найти применение накопившегося потенциал 
общества, например, в пост индустриализацию СССР, во время которой в 
течении нескольких лет были построены сотни крупных предприятий 
(большинство из них являются действующие флагманы производства 
постсоветских стран).  

4. Жизнь “не по средствам” способствует, увеличению напряженности 
в обществе. Громоздкий, дорогостоящий управленческий аппарат, 
непомерные льготы, покупка предметов роскоши и т.д. Несоответствие 
пожеланий и реалий в жизни граждан порождает уныние, моральное 
обнищания, протесты граждан.  

5. Во всех случаях необходима патриотичность. Она проявляется также 
и в отношениях граждан к переменам, реформам, предпринимаемых 
руководством страны. Призыв жить скромно, “затянув ремешки” не всегда 
означает наступления на права граждан. 

6. Важными являются действия руководства стран  и сообществ. Их 
разумные, решительные действия должны оказывать определяющее влияние, 
на состояние общества. Мир оценил действия руководства США в период 
большой депрессии, которые позволили переориентировать американское 
общество и выйти из кризиса. 
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Е.В. Бабченко 
 

Одесский национальный политехнический университет 
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Современный бизнес столь многогранен, что количество факторов, 

потенциально оказывающих влияние на то или иное решение, может 
исчисляться десятками. Для развития бизнеса, сохранения рыночных позиций 
и усиления основных конкурентных преимуществ  необходимо максимально 
динамично реагировать на стремительно меняющееся бизнес-окружение, 
особенно следует обращать  внимание на взаимоотношения с клиентами, т.к. 
они являются основным источником прибыли любого предприятия. 

В последнее время во многих компаниях возник интерес к  выявлению 
скрытых закономерностей в базах данных (БД) информационных систем, в 
которых сохраняется информация о клиентах. В информационной системе ак-
тивно работающего предприятия накапливаются большие объемы разнообраз-
ных сведений. Пользователи могут анализировать эти сведения с помощью 
классических аналитических инструментов, встроенных в прикладное 
решение: отчетов, сводных таблиц, диаграмм. Эти инструменты позволяют 
представить картину хозяйственной деятельности предприятия в удобном для 
анализа виде. Но обычные отчеты не рассчитаны на поиск неочевидных 
правил и на извлечение неизвестных закономерностей. В результате возникает 
парадоксальная ситуация – собранно много интересной и ценной информации, 
но нет возможности превратить эти знания в конкурентные преимущества. 

В связи с этим возникает необходимость использования современных 
методов и средств интеллектуального анализа информации, что сохраняется 
в БД клиентов. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) – это процесс обнаружения в 
"сырых" данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и 
доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в 
различных сферах человеческой деятельности [1].  

Сегодня существует много инструментов для осуществления 
интеллектуального анализа данных в стратегии управления  
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взаимоотношений с клиентами. Каждый элемент БД может быть 
проанализирован с помощью моделей ИАД, которые включают в себя: 

- поиск ассоциативных правил; 
- классификацию; 
- кластеризацию; 
- прогнозирование; 
- регрессионный анализ [2]. 
С помощью данных методов можно выявить в большом объеме данных 

о клиентах скрытые закономерности и новую ценную информацию, которая  
может быть использована для  бизнес-анализа. 

Вооружившись этой ценной информацией, можно выстроить более 
близкие отношения с клиентами, понять их, что позволит: 

- лучше удерживать клиентов и избежать "пены", ненужных действий; 
- составлять профили клиентов и понимать их поведение; 
- поддерживать и повышать уровень прибыли; 
- сократить затраты клиентов при покупках; 
- выходить на клиентов с нужными им предложениями. 
Также использование методов ИАД поможет выйти за пределы, 

доступные традиционным генераторам отчетов, которые сообщают только 
что произошло. С их помощью можно проанализировать прошлое и 
использует его, как основу для предсказания будущего. Анализируя профили  
лучших клиентов, появляется возможность идентифицировать других людей, 
кто пока не являются наиболее ценными клиентами, но соответствуют 
профилям тех, кто ими уже стал [3]. Знание "стратегической ценности" 
клиентов - тех, кто могут стать ценными в будущем и тех, кто вряд ли станет 
такими, - является ключевым условием для активного управления бизнеса. 
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На необхідність докорінної модернізації житлово-комунального 

господарства в Україні вказує те, що  фізичний і моральний знос теплових 

мереж та енергетичного обладнання на об'єктах комунальної інфраструктури 

в середньому по країні перевищує 60%. У зв'язку з цим: зростає 

енергоємність виробництва теплової енергії за рахунок використання 

дорогого і неекологічно палива; ростуть тарифи на електричну і тепловий 

енергію для приватних і комерційних споживачів через низький рівень 

енергоефективності та енергозбереження ТЕС; загострюється дефіцит 

електричної та теплової енергії на фоні розвитку міст і збільшення числа 

споживачів [1]. 

Держава приймає активні заходи по впровадженню принципів 

інноваційного менеджменту в сфері житлово-комунального господарства. За 

її підиримки органи влади розробляють і реалізують концепцію модернізації 

систем тепло енергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної 

інфраструктури [2]. 

Для досягнення цілей намічено здійснення наступних заходів: перехід 

до багатоканального фінансування галузі ЖКГ; розгортання 

загальнодержавних та регіональних програм, які спрямовані на реалізацію 

концепції енергозбереження; реструктуризація процесів підготовки кадрів; 

будівництво і введення в експлуатацію сучасних спеціалізованих 

енергогенеруючих центрів і комплексів. 

Ключове місце в реалізації перерахованих заходів відводиться 

профільному Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, обласним, районним, міським та 

сільським адміністраціям, а також їх підвідомчим організаціям. 
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В результаті дослідження розроблена структура інформаційної системи 

управління ресурсами, які спрямовані на реалізацію концепції модернізації 

систем теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної 

інфраструктури регіону. В основу формування структури інтегрованої 

інформаційної системи покладено наступні принципи: інтеграції компонентів 

системи ресурсів і організаційно-економічної структури регіону на базі 

узгодженого, нормативно обґрунтованого регламенту їх розподілу і 

правового забезпечення; децентралізації ресурсів, їх джерел і функцій 

управління ними в регіоні у формі сталої організаційної відповідності 

зазначених об'єктів і компонентів організаційно-економічної структури, що 

набуває певну структурну конфігурацію. 

Функціональна модель інформаційної системи управління визначає 

місце і взаємозв'язки інтегрованої системи з системою ресурсного 

забезпечення регіону в цілому. Визначено, що інтеграція ресурсного 

забезпечення в рамках концепції модернізації систем теплоенергопостачання 

об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної інфраструктури регіону повинна 

досягатися сполученням завдань даної системи з усіма іншими системами в 

структурі управління регіоном. 

В рамках інформаційної системи управління виділені наступні 

підсистеми: обліку програмних заходів в рамках концепції; обліку ресурсів; 

розподілу ресурсів регіону;ведення нормативно-правової бази ресурсного 

забезпечення регіону; фінансового менеджменту регіону; бюджетування; 

організаційно-економічного управління; аналізу організаційно-економічних 

показників регіону. інтеграції різнорідних компонентів системи. 

Забезпечення ефективних комунікацій між різними підсистемами в 

інформаційній системі. 

Розроблено модель організаційно-економічного механізму управління 

ресурсами регіону в рамках концепції модернізації систем 

теплоенергопостачання об'єктів ЖКГ та розвитку комунальної 

інфраструктури регіону. 
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В результаті практичної реалізації такої інформаційної системи 

з'ясовано, що механізм реалізації виділеного складу завдань забезпечує 

ефективний розвиток організаційних ресурсів регіону, які виражаються в 

здатності ефективно діяти і адаптуватися до змін середовища.  
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МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ЗА СТИМУЛАМИ РОЗМІРУ 
НЕПРЯМОГО ПОДАТКУ ДЕРЖАВОЮ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ГАЛУЗІ 

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИМЕТРІЇ 
 

В.М. Кобець 
 

Херсонський державний університет 
Україна, м. Херсон 

 
Кожен додатковий виробник, який входить у галузь, знижує прибутки 

вже діючих у цій галузі фірм, тобто створює для них негативну екстерналію. 

Розмір цієї екстерналії вимірюється як різниця між галузевим прибутком 

n фірм, коли новачок не входить, і галузевим прибутком цих же n фірм, коли 

нова фірма входить у галузь. Ця різниця буде додатньою для галузі з 

однорідною продукцією. 

При інформаційній симетрії, яка існує при однорідній продукції і 

витратах типової фірми, можна визначити зміну прибутку кожної фірми-

старожила до і після входження новачка. 

Яку суму готові витратити діючі в галузі фірми, щоб запобігти 

входженню нової фірми (фірм)? Очевидно, загальну суму у розмірі, що не 

перевищує розміру негативної екстерналії. Чи всі фірми будуть 

непоступливими і готовими витрачати кошти на запобігання входженню 

нових фірм у галузь? 

Який механізм оподаткування (правила встановлення податків), 

впроваджений державою, допоможе фірмам бути поступливішими при 

входженні новачків? Чи потребує це суттєвого скорочення податків, як слід 

змінити існуючий механізм оподаткування? Коли діючим в галузі фірмам 

буде все одно, чи входить нова фірма, чи ні? 

Створення і впровадження подібного механізму дозволить суттєво 

скоротити монопольну владу в окремих галузях і зменшити в них рівень 

концентрації фірм з метою посилення конкуренції між ними. 

При інформаційній асиметрії діючі в галузі фірми можуть давати 

сигнали про те, яку суму вони витратять, якщо в галузі з’явиться нова фірма. 
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Цей сигнал може відрізнятися від справжнього (бути більшим – якщо їх 

очікувані витрати будуть відшкодовуватися державою, чи меншим – для 

приховування справжнього прибутку), на відміну від інформаційної симетрії. 

При цьому також необхідна розробка механізму, який би сприяв отриманню 

інформації про достовірне скорочення прибутку фірм після появи новачка у 

галузі. 

Схема прийняття рішень (рис. 1) 

1. Держава як суспільний планувальник (впроваджувач механізму) 

приймає рішення про ставку непрямого єдиного податку t  для кожного 

підприємства галузі. 

2. Виробники приймають рішення про власний обсяг випуску iq , який є 

загальним знанням. Після цього продукція надходить на ринок, продається за 

ринковою ціною P  і приносить державі надходження до бюджету 
1

n

i
i

B b


  з 

заробленої виробниками виручки.  

Послідовність викладення матеріалу включає визначення припущень 

моделі, побудову моделі, обчислення рівноважної ставки оподаткування, 

рівноважного обсягу і величини негативної екстерналії. 

Щоб прийняте державою рішення про ставку непрямого податку 

принесло максимальне надходження до державного бюджету, послідовність 

кроків побудови моделі має бути наступною: 

1) максимізація власного прибутку фірмами галузі за своїм обсягом 

випуску iq ; 

2) визначення оптимального обсягу виробництва кожною фірмою галузі; 

3) максимізація надходжень до державного бюджету за ставкою 

оподаткування , 0 1t t  ; 

4) обчислення єдиної рівноважної ставки оподаткування *t  для кожної з 

фірм галузі; 

5) розрахунок рівноважного обсягу випуску всіма фірмами галузі *Q ; 
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6) визначення рівноважного прибутку n галузевих фірм *

1

n

i
i



 ; 

7) визначення рівноважного прибутку цих же n фірм при входженні в 

галузь додаткової фірми 
1

*

1

N

j
j





 ; 

8) розрахунок негативної екстерналії як різниці між значеннями, 

отриманими у п.6 і п.7 відповідно 
1

* *

1 1

n N

i j
i j
 



 

  . 

 

 
Рис. 1. Схема прийняття рішень у механізмі оподаткування 

з єдиною ставкою 

 

Припущення моделі: 

1) n фірм виробляють однорідну продукцію, яка постачається на єдиний 

ринок; 

2) між фірмами відбувається конкуренція за Курно; 

3) функції витрат фірм – лінійні за обсягами виробництва, а обернена 

функція ринкового попиту лінійна за обсягом поставленої на ринок 

продукцією галузі. 

4) держава несе фіксовані витрати на адміністрування щодо збору 

непрямих податків з фірм; 
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5) інформація щодо витрат фірм і ринкового попиту рівномірно 

(симетрично) розподілена між усіма учасниками – всіма 

виробниками, споживачами і державою. 

Цільові функції учасників: 

1. Виробники: 

Загальні витрати і-го виробника складається зі змінних витрат (постійні 

припускаються нульовими у довгостроковому періоді, iv  - середні змінні 

витрати і-ї фірми) і розміру непрямих податків: B
i i i iTC v q t P q     . 

Прибуток і-го виробника:  B
i i i i iP q v q t P q         або 

0(1 ) maxiqB
i i i it P q v q        , 1,...,i n , t  - ендогенна змінна – ставка 

податку. 

2. Держава: 

Надходження до державного бюджету: 
1

n

i
i

B t P q A


    , де A  - екзогенні 

витрати на адміністрування податків. 

3. Ринок: 

Лінійна обернена функція ринкового попиту 
1

n

i
i

P b c Q b c q


      . 

Побудова моделі 

1. Максимізація прибутку виробників 

Прибуток і-го виробника становитиме: 

(1 )B
i i i it P q v q       , де 

1

n

i
i

P b c q


   . Після підстановки ринкової ціни у 

функції прибутку і-го виробника одержимо: 

1

(1 )
n

B
i i i i i

i
t b c q q v q



 
        

 
 . Необхідна умова максимуму для 

прибутку дає: 1
1

(1 ) 2 0
B n
i

i i
ii
j i

t b c q c q v
q





 
             

 
 . Аналогічно отримаємо 

часткові похідні для функцій прибутків усіх виробників. Після перетворень 

одержимо: 
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1
( 1)

1
( 1) 1

n

j i
i

j

n v v
q b

n c t


    
   

   
 
 


, 1,...,j n . (1) 

Якщо у виразі (1), середні витрати j-го виробника нижче 

середньогалузевих витрат, то з ростом ставки податку t , його обсяг продажу 

зростатиме. І навпаки – при перевищенні середньогалузевих витрат  обсяг 

продажу j-го виробника спадатиме. 

Позначимо: 
1

n

i
i

v n v


  , де 1

n

i
i

v
v

n



 - середньогалузеві витрати, тоді 

галузевий обсяг продаж з урахуванням (1) дорівнюватиме: 

1

1

1
( 1) 1 ( 1) 1

n

in
i

j
j

v
n vQ q nb b

n c t n c t




 
                   
 
 


 .  (2) 

При цьому ріст ставки податку завжди призводитиме до скорочення 

галузевого випуску. 

2. Максимізація надходжень до державного бюджету 

Надходження від оподаткування галузі непрямим податком після 

підстановки галузевого продажу (2) становитиме: 
2( )B t P Q A t b c Q Q A t b Q t c Q A                  або 

22

2( 1) 1 ( 1) 1
nb t v n t vB b b A

n c t n c t
                     

 

Необхідна умова максимуму державних надходжень визначається 

умовою 0dB
dt

 , що еквівалентна наступному рівнянню: 

   3 2 2 23 ( 1) 3 ( 1) 1 0t t n n t n n                   , де v
b

  . (3) 

Завдяки заміні   одержали, що при пропорційній зміні галузевої 

собівартості і максимальної платоспроможності покупців ставка 

рівноважного непрямого податку на даному ринку не змінюватиметься. 
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Рис.2. Залежність ставки непрямого податку від кількості фірм галузі 

v= 10

b= 400

n= [1-162]

Подальше зростання чисельності фірм зменшує їх прибутки і не 

дозволяє збільшити рівень надходжень за рахунок підвищення ставки 

оподаткування. 

У подальшому планується дослідити оптимальний механізм 

оподаткування в умовах інформаційної асиметрії учасників щодо їх витрат. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО 
МОНІТОРИНГУ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

 
К. е. н. В.А.Чередниченко 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Україна, м. Одеса 
w.cherednychenko@gmail.com 

 
Промислові підприємства відіграють одну з провідних ролей у сталому 

економічномурозвитку території, сприяютьтакож створенню нових робочих 

місць в інших галузях економіки, структурній перебудові та 

зміцненнюнародногосподарського комплексу регіону загалом. Крім 

загальносвітових проблем, пов’язаних зі глобальною кризою, наразі існують 

національні і місцеві фактори, що стримують розвитокпромисловості. Це 

насамперед: 

- нестабільність та суперечливість у законах і нормативних-правових актах, 

що регламентують підприємницьку діяльність; 

- труднощі з отриманням кредитів, їх висока вартість; 

- неоднозначність тлумачення податковими органами положень 

нормативно-правових актів з питань оподаткування;  

- велика кількість контролюючих органів; 

- складна схема одержання дозвільних документів, особливо на 

будівництво об’єктів, оформлення прав власності на земельні ділянки; 

- нагальна необхідність підвищення кваліфікації кадрів для видів 

діяльності, які пов’язані з місцевою економікою. 

На нашу думку, сприяти частковому вирішенню цих проблем може 

система маркетингового моніторингу промислового розвитку території. 

На сьогодні поширений підхід до маркетингової інформації як до 

ресурсу управління бізнес-процесами, від стану якого залежать показники 

діяльності конкретної фірми і можливості розвитку економіки загалом. Крім 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, виробничих потужностей, 

потрібні інформаційні ресурси, які, будучи опрацьовані з використанням 
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нових інформаційних технологій, стають основою для вироблення 

ефективної стратегії управління, прийняття обґрунтованих бізнесових 

рішень.  

Як ресурс інформація має властивості товару. Її можна продати, 

купити, нагромаджувати, знищити і т. ін. Водночас інформація має унікальні 

властивості, найсуттєвіша з яких полягає у тому, що відсутність інформації 

про товар, об’єкт, процес, явище тощо створює ілюзію відсутності 

зазначених елементів. Якщо виробник не матиме достовірної інформації про 

стан ринку, він не зможе прийняти правильне маркетингове рішення, а 

відсутність інформації може призвести до тяжких фінансово-економічних 

наслідків для фірми. Наявність актуальної інформації дає змогу оперативно 

стежити за станом зовнішнього середовища та оцінювати внутрішню 

ситуацію, координувати маркетингову стратегію з урахуванням змін, 

отримувати інформаційну підтримку для прийняття рішень, що в результаті 

уможливлює підвищення показників діяльності підприємства. 

Поліпшити якість маркетингової інформації могли б конкуруючі між 

собою приватні інформаційно-тренінговий бізнес-центри, які б зосередилися 

на таких напрямках діяльності: 

- збір, аналіз та розповсюдження інформації про економічний, ресурсний, 

інтелектуальний потенціал регіону;виявлення перспективних напрямків 

інвестиційних вкладень за кластерним принципом; прогнозування ринкової 

кон’юнктури;  

- аналіз бізнес-середовища в регіоні;методична допомога громадським 

організаціям підприємців, органам місцевого самоврядування та місцевим 

державним органам в підготовці аналізу регуляторного впливу діючих 

нормативно-правових актів та проектів нових нормативно-правових актів; 

- проведення тренінгів для підприємців з метою підвищення економічної 

та правової культури. 
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ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

ІНТЕРНЕТ 

 
О.М. Козакова, Кемгне Мішель 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Україна, м. Одеса 
 

Інтернет-магазини стають все популярнішими у покупців 
інвестиційних товарів. Відбувається це не тільки тому, що здійснювати 
купівлю в Інтернеті стає все вигідніше, зручніше та доступніше. Для 
підприємців Інтернет-магазин часто стає виходом на новий рівень бізнесу, 
оскільки дозволяє продавати інвестиційні товари в on-line режимі, досягати 
підвищення рівнів продажу, укріплювати популярність фірмового стилю, 
підвищувати кількість потенційних покупців. Переваги створення інтернет-
магазину: 

1.Збільшення продажів. Інтернет-сайт доступний фахівціям по 
закупках у будь-який час і з будь-якого географічного регіону. Це означає, 
що збільшується кількість покупців, які можуть дізнатися про промислове 
підприємство і зробити покупку, що приведе до збільшення числа клієнтів. 
За даними ведучих українських агентств, приблизно 10% населення України 
зараз є активними користувачами Інтернет. Це означає, що при створенні 
сайту отримується велика група потенційних клієнтів. 

2.Зниження витрат. Знижується навантаження по роботі з клієнтами за 
рахунок того, що деяка частина інформації поширюється через сайт. 
Збільшується швидкість роботи з постачальниками і ділерами за рахунок 
приміщення на сайті централізованої інформації. З'являється можливість 
опублікувати пропозицію до постачальників і отримати вигідніші умови 
постачань. 

3.Поліпшення сервісу. Інтернет-сайт працює 24 години в добу і 7 днів в 
тиждень. Вночі і вдень, по вихідних і в Новий Рік — завжди клієнт зможе 
отримати інформацію про промислове підприємство, прочитати прайс-лист, а 
значить, за допомогою сайту покращується якість обслуговування, що 
приведе до збільшення кількості повторних продажів. Інтернет магазин 
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забезпечується сучасною системою управління контентом (CMS), яка дає 
можливість самостійного оновлення інформації. 

Можна виокремити наступні цілі, з якими промислове підприємство 
виходить на Інтернет-ринок: 

— торгівельна — це отримання доходу від он-лайн продажу; 
— інформативна — інформування клієнтів про новинки, або окремі 

особливості існуючого товару; 
— досягнення лояльності покупців — у промислових підприємств 

з'являється додатковий ресурс, що позитивно впливає на комунікативний 
процес з клієнтами; 

— рекламна — поява ресурсу в мережі, а також належна його 
популяризація сприяють поширенню реклами промислових підприємств. 

На сайті можна знайти інформацію наступних категорій: 
— технічна інформація — слугує для здійснення ергономічного 

користування сайтом; 
— текстова і графічна інформація про товар — данні про продукцію, 

що надають можливість потенційному покупцеві більш докладно уявити 
товар; 

— конткактна інформація з фотографіями реальних магазинів, стендів, 
що додає клієнту впевненості щодо стабільності компанії; 

— рекламні статті та новини; 
— он-лайн консультації - свідоцтво уваги компанії до питань споживача. 
Інтернетизація надала величезні можливості для розвитку Інтернет-

магазинів пришвидшення виробничих циклів, включаючи процеси 
підготовки виробництва (вибір вихідних матеріалів, пошук постачальників та 
ін.) і збуту продукції, просування її як на локальному, так і на міжнародному 
ринках. Фактично, сучасна економіка та більшість компаній становлять 
гібрид старої та нової Інтернет-економіки. 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
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PR-це інструмент комунікативної політики, метою якого є формування, 

захист і просування образу (іміджу, престижу) підприємства або товару. Його 

сенс полягає в тому, щоб створити систему взаємозв'язку з цільовими 

аудиторіями (суспільством, державою, ЗМІ). Інструменти PR можна 

розділити на дві категорії: традиційні (використовуються практично всіма) та 

інноваційні (передова PR-практика). 

Інновації в галузі PR можна розділити на три складові: 

- Використання нових каналів комунікації (розсилка по Bluetooth); 

- Використання нових медіа носіїв (блоги, форуми, веб-сайти, соціальні 

мережі тощо); 

- Підготовка креативних інформаційних приводів і заходів, формування 

історій, чуток і т.п.; 

- Організація онлайн-конференцій; 

- Освітні програми (проведення програми спрямованої на підвищення 

інформативності громадськості про діяльність підприємства і продукті); 

- Соціальні проекти (проекти, що володіють високою соціальною 

значимістю і орієнтовані на зростання громадянської, соціальної, художньої 

культури цільових груп, що сприяють поліпшенню соціального становища 

громадян); 

- «Гарячі лінії» (дозволяє вирішити завдання оперативного 

інформування великої групи осіб за типовими питань, що потребують саме 

особистого контакту). 

Інформаційно-аналітичним центром Publicity були підведені підсумки 

опитування підприємств, щодо ситуації із PR-послугами. За результатами 

опитування, найефективнішими PR-інструментами є PR в Інтернет (у вигляді 
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новин, релізів, статей. До трійки лідерів увійшли також прес-релізи та PR-

статті в ділових виданнях, а в п'ятірку - PR у соціальних мережах, 

коментування на форумах і блогах, статті у спеціалізованій пресі. 

В ході дослідження, була також визначена частка PR аутсорсингу 

(залучення зовнішніх компаній). 52% респондентів відповіли, що здійснюють 

піар-просування тільки своїми силами; 45% - використовують комбіновану 

схему, залучаючи зовнішні структури, а 3% - користуються виключно 

аутсорсингом. Нейтральну оцінку використанню PR-послуг дали 64% 

респондентів, а ось респондентів, які б ставилися до ролі PR під час кризи 

негативно, за результатами опитування взагалі не виявлено. 

У період кризи PR-галузь показувала непогані результати. Це 

пояснюється критичним падінням довіри до бізнесу, відновити яке можна 

тільки за допомогою PR-інструментів. Очевидно, що реклама, на яку 

традиційно відводяться величезні кошти, зараз вже недостатньо ефективна. 

Компаніям необхідні більш тонкі інструменти для спілкування з зовнішнім 

середовищем. Найбільш затребуваним в кризовий час PR-інструментом, 

можна назвати інтерактивні IT-технології, що забезпечують канал 

двосторонньої комунікації. Перш за все мова йде про соціальні медіа та 

інтернет-комунікаціях в цілому. Серед відносно нових інструментів можна 

виділити підготовку доповідей про корпоративну соціальну відповідальність 

і організацію представництв підприємства в соціальних мережах. 

У майбутньому для PR-галузі важливо буде переорієнтувати частину 

комунікаційних бюджетів від реклами. Зараз у вартісному вираженні піар 

займає всього лише 1/40 ринку реклами. В ідеалі, потрібно шукати баланс 

між традиційними та інноваційними методами комунікацій, для досягнення 

найкращого результату. 
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Віртуальна економіка охоплює господарство всієї земної кулі, де є 
електрика і мережа Інтернету. Переведення традиційної економіки в мережу 
Інтернету робить її більш гнучкою, тому що віртуальна економіка, оперуючи 
цифровою інформацією в комп'ютерних мережах, полегшує співпрацю 
людей. 

В Інтернет-економіці виділяють такі напрями: Інтернет-бізнес 
(електронний бізнес); Інтернет-комерція; Інтернет-маркетинг. 

Поняття «Інтернет-бізнес» визначається як тактична або стратегічна 
ініціатива, що трансформує відносини між компаніями і споживачами, між 
різними компаніями, усередині компаній і навіть між окремими 
споживачами; також як реальний спосіб підвищення продуктивності праці та 
метод пришвидшення інновацій і створення нової вартості в рамках компанії. 
У більшості наукових праць зазначається, що із широким впровадженням 
економіки в Інтернет необхідне глибоке усвідомлення того, що сьогодні в 
діловому світі відбувається велика кількість нових процесів. Передумови 
успіху в Інтернет-економіці значно різняться від тих, якими компанії 
керувались раніше; змінилися також їхні базові принципи ведення бізнесу. 

Таким чином, характерною рисою сучасного етапу розвитку 
промисловості є впровадження цифрових технологій у використанні 
інформації та формування вирішується завдання засвоєння принципійно 
нового інформаційно відкритого середовища з глобальними 
комунікаційними можливостями, специфічними економічними відносинами 
та господарськими зв’язками. Вже існуючий досвід функціонування 
віртуальної економіки, активне використання інтернет-технологій 
промисловими підприємствами потребує наукового осмислення та 
трансформації класичної теорії маркетингу. З виникненням специфічного 
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напрямку ― інтернет-маркетингу, актуально створення теоретичних засад 
здійснення віртуальної маркетингової діяльності та розробки практичних 
рекомендацій щодо її здійснення. 

Успішне існування в новій реальності визначається значною мірою 
застосуванням як традиційного маркетингу, так і розробкою специфічних 
прийомів і засобів роботи в Інтернеті. В цілому мова йде про формування 
нового напряму в маркетингу — Інтернет-маркетингу. 

Виникнення онлайнового маркетингу змінює вимоги до роботи 
маркетолога промислового підприємства. Насамперед це усвідомлення 
глобальності позачасового ринку, що не має державних, митних та інших 
кордонів, з притаманними йому культурними і національними 
особливостями та стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Отже, у 
новому середовищі діють основні явища, фундаментальні елементи яких: 
технологія, економіка і маркетинг. Виділені тенденції стають опорною 
базою, користуючись якою можна зрозуміти сутність успішних стратегічних 
маркетингових дій, оптимальних тактичних прийомів і виникаючих 
можливостей, прогнозувати їхнє наступне використання. 

Важливими елементами маркетингу на промислових підприємствах в 
новому середовищі є: швидкість, орієнтованість на індивідуальні потреби і 
діалоговий режим; ключові аспекти технології, що забезпечують ці 
можливості, та економічні чинники, що впливають на розвиток Інтернет-
індустрії. Отже, можна зробити важливі для маркетологів висновки. Інтернет, 
більш ніж будь-який окремий продукт або технологія, схожий на живу 
систему. Весь час в ньому спостерігаються зростання, змінювання, стиснення 
інформаційних продуктів і мережних процесів. Підприємці й розробники 
перебувають у постійному творчому процесі, намагаючись відшукати нові 
способи використання старих прийомів або пропонуючи зовсім нові шляхи 
взаємодії в мережі. 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
1. Хартман А., Сифонис Дж. Стратегии успеха в Интернет-экономике. / А.Хартман, 

Дж. Сифонис   — М.: ЛОРИ, 2001. — 274 с. 
2. Хэнсон У. Internet-маркетинг: Учебно-практическое пособие / У.Хэнсон / Пер. с 

англ. Ю.А.Цыпкина. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 527 с. 



Секція 3. Актуальні проблеми, концептуальні моделі та прогнозування розвитку економіки регіону 

 152 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН УКРАЇНИ 

 
О.Б. Мішина, С.Б. Прутян 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Україна, м. Одеса 
 

Ринок пластикових віконних систем України розвивався таким чином, 

що у суб’єктів господарювання сформована певна інноваційна культура [1]. 

Про це свідчить те, що підприємства широко впроваджують не лише товарні 

і технологічні, а й управлінські новації у вигляді широкого спектру базових 

маркетингових стратегій (корпоративних, функціональних, 

інструментальних). Загострення конкуренції на ринку пластикових віконних 

систем стимулює підприємства на пошук раціональних інноваційних шляхів 

сталого розвитку, – на основі постійного пошуку та використання нових 

способів та сфер реалізації їх потенціалу, який пов’язаний з модифікацією 

існуючих та формуванням нових ринків [2]. 

Перманентні інвестиції у наукові дослідження та високі технології, 

жорсткий контроль якості виготовленої продукції дозволили пластиковим 

віконним конструкціям здобути широке визнання у споживачів. Результатом 

системної інноваційності стало існування широкого розмаїття віконних 

систем. Проте в контексті адаптації стратегій до особливостей 

досліджуваного ринку існує необхідність у виділенні основних факторів, що 

обумовлять вибір варіанту маркетингової стратегії підприємства на ринку 

пластикових віконних систем. 

На думку авторів, українські підприємства-переробники ПВХ-профілю 

можуть бути класифіковані таким чином. 

За географічним розташуванням: 

– південний регіон (Одеса, Херсон, Миколаїв, Крим); 

– північний регіон (Київ, Суми); 

– західний регіон (Львів, Вінниця); 

– східний регіон (Дніпропетровськ, Харьків, Донецьк). 
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Залежно від обсягів виробництва: 

– малі, до 300 м 2  вікон на місяць, тобто споживають профілю на суму 

до 7,5 тис. євро; 

– середні, 300 - 600 м 2  вікон на місяць, тобто споживають профілю на 

суму до 15 тис. євро; 

– великі, понад 600 м 2  вікон на місяць, тобто споживають профілю на 

суму більше 15 тис. євро. 

Автори вважають, що вибір маркетингової стратегії підприємства на 

ринку пластикових віконних систем обумовлений двома основними 

факторами: 

1) поведінковими особливостями споживачів; 

2) розмірами підприємства. 

Для ринку пластикових віконних систем України характерні наступні 

тенденції: 

– загострення конкуренції; 

– необхідність інноваційних, диференційованих маркетингових 

стратегій; 

– впровадження бенчмаркінгу – копіювання конкурентами ходів; 

– пришвидшення темпу бізнесу. 

Конкурентоспроможними на цьому ринку стають ті підприємства, що 

прийняли оптимальні ключові стратегічні рішення щодо: 

– унікальності пропозиції (здійснено сегментування і позиціонування); 

– мінімізації загроз (сформовано позитивний імідж організації, 

соціально-етична направленість діяльності, чітке регламентування 

діяльності); 

– синергії міжфункціональної координації (оптимізація діяльності 

мікроекономічної системи в цілому). 
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Проблематика, пов'язана з марками, різноманітна: чи то марки, 

спеціально створені для роботи в мережі (Yahoo, Amazon), чи традиційні 

марки, які приходять в Інтернет під власним або іншим ім'ям з метою 

скористатися цим новим засобом масової інформації. Як й у реальному світі, 

роль і проблеми марки в Інтернеті залежать від сектору бізнесу й стратегії 

компанії.  

В Інтернеті не марки «ідуть» до покупця, а найчастіше покупець 

повинен «прийти» до марки. Необхідно попередньо ознайомитися з маркою, 

визначитися з вибором, набрати безпомилково її назву на клавіатурі, щоб 

одержати доступ до сайта. В Інтернеті всі марки розосереджені, тоді як у 

звичайному житті вони фізично зібрані разом або в одному магазині, або в 

його відділі. Всі суперечки направляють в ICANN — організацію, 

відповідальну за все, що відбувається у «Всесвітньому павутинні». Вона 

створена наприкінці 1999 р. і виконує функції арбітра у конфліктах, що 

виникають між власниками доменних імен та власниками торговельних 

марок, за дотримання трьох наступних умов: 

—доменне ім'я ідентичне назві торговельної марки, на яку позивач має 

усі права, або подібне їй щодо ступеня змінення позначення; 

—заявник доменного імені не є законним правовласником домену; 

—доменне ім'я було зареєстровано й використане зловмисно. 

Процедура розгляду може бути проведена різними арбітражними 

організаціями при ICANN на розсуд позивача. 

Рішення арбітражного суду може мати лише два варіанти: повернення 

або вилучення доменного імені; постраждала сторона не може претендувати 
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на компенсацію збитку або на інші санкції проти ймовірних винуватців 

підробок. 

Обов'язковий арбітраж не забороняє сторонам звертатися до суду. У 

зв'язку із цим рішення арбітражного суду набуває чинності тільки по 

закінченню 10-денного строку після його винесення, щоб дати можливість 

стороні, яка програла, звернутися до суду. Завдяки цій можливості багато 

рішень арбітражного суду були оскаржені. 

Можна говорити про формування правового поля навколо 

врегулювання суперечок з питань Інтернет-простору, обмеженого поки що 

лише відносинами між власниками доменного імені й правовласником 

торговельної марки. Слід зазначити, що правове регулювання в мережі 

швидко розвивається, однак без відповіді залишаються питання стосовно 

міжнародного характеру Інтернету, наприклад як уникнути юридичних 

розбіжностей між національними судовими рішеннями. 

Крім того, залишаються невирішеними питання щодо суперечок про 

ідентичність деяких національних доменних імен. Як урегулювати правові 

відносини між іноземними підприємствами з аналогічною або спорідненою 

діяльністю, що зареєстрували однакові торговельні марки й назви доменів з 

різними національними розширеннями? Кому надати перевагу й на якій 

підставі? Очевидно, що за існуючими юридичними нормами держави сайт 

кожної торговельної марки кваліфікується як підробка однойменного сайта в 

іншій державі. 

Політика правового захисту відмінних знаків підприємства, результатів 

його діяльності, товарів й/або послуг повинна враховувати всі розглянуті 

аспекти. У дотриманні всіх норм правового регулювання особлива увага 

приділена захисту прав інтелектуальної власності. 
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Основною проблемою, на яку наштовхуються онлайнові промислові 
підприємства, є вплив Інтернету на цінову чутливість споживача. Цінова 
чутливість попиту вимірює реакцію попиту на зміну ціни. Майже завжди 
зростання ціни призводить до зниження обсягів продажу. Вивчення 
чинників, що впливають на цінову чутливість, створює основу для розуміння 
маркетологами, в яких випадках споживачі уважніше ставляться до ціни. На 
цінову чутливість продукту найбільше впливає його унікальна цінність для 
споживача. Унікальні властивості і вигоди продукту підвищують готовність 
споживача за нього платити. Найкращим доказом унікальності товарів і 
послуг є надання перевірених фактів, надійних свідчень і можливості самим 
споживачам спробувати продукцію компанії. Інтернет дозволяє зробити це 
найбільш ефективно. 

У віртуальній економіці ціноутворення набуває специфічних рис. 
Особливості ціни як інструменту маркетингової діяльності в Інтернеті 
досліджено в науковій літературі досить обмежено, в основному це 
американські джерела. Вітчизняні маркетологи розглядають, як правило, 
вплив первинних витрат зі створення веб-сайта і підтримки його в мережі на 
остаточну ціну запропонованих товарів. 

Ціноутворення в онлайновій економіці розрізняється такими 
моментами: 

1. Інформаційна природа Інтернету є критичним чинником, оскільки 
підсилює залежність ціни від поінформованості споживачів. 

2. Базовою потребою стала здатність промислових підприємства вести 
ціноутворення в режимі реального часу. 
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3. Методика пакетування для онлайнових промислових підприємств є 
найбільш значущою для ціноутворення і стратегії роботи з товарними 
серіями. 

Проте, навіть найцінніші для споживача продукти можуть мати високу 
цінову еластичність, що пов'язано з наявністю на ринку альтернативних 
товарів і послуг. Поінформованість про можливості змінення одного 
продукту іншим може обумовити зниження готовності споживача платити 
колишню ціну. На розвинутих локальних віртуальних ринках існують 
промислові підприємства, діяльністю яких є надання такої альтернативної 
можливості. При цьому на веб-сайті підприємства можливе сортування 
визначеної категорії товарів за ціною з наданням опису кожного з них (при 
запиті більш докладна і розгорнута інформація), а також здійснення 
переключення на магазини, що продають ці товари. У цьому випадку 
промислові підприємства виконують роль інформаційних посередників і 
заробляють на комісійних. 

Ще однією проблемою, пов'язаною з ціновою чутливістю, є 
співвідношення ціни і якості. Зовнішньому користувачу важко сформувати 
думку про фінансову і ринкову стабільність онлайнового партнера, якість 
його товару, враховуючи лише зовнішні характеристики його сайта. 
Труднощі оцінювання якості можуть знизити цінову чутливість. Ефект 
співвідношення ціна-якість стверджує, що споживачі можуть 
використовувати ціну для оцінки якості, якщо вони не мають інших надійних 
сигналів. Цей ефект ускладнює цінову конкуренцію, оскільки низька ціна 
змушує багатьох потенційних користувачів вважати, що за нею прихована 
низька якість. Одним з можливих рішень є спільне використання бренда, при 
якому онлайнова структура, що пропонує цінові знижки, пов'язується з добре 
відомими і надійними партнерами. Довіра, що генерується партнером, може 
заповнити відсутність сигналів про якість. 
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Эффективность объединения экономических объектов в значительной 

мере определяется результативностью финансово-экономического механизма 

их взаимодействия, который разрабатывается на основе оценки 

эффективности интеграции. В свою очередь оценка эффективности 

интеграции экономических объектов связана с анализом результатов работы 

отдельных участников объединения, общего результата функционирования 

интегрированного объединения, динамики денежных потоков 

взаимодействия элементов интегрированной структуры. 

Таким образом, актуальность создания сложных интегрированных форм 

взаимодействия экономических объектов в современных посткризисных 

условиях функционирования и развития мировой экономики предполагает 

объединение хозяйствующих единиц с целью решения наиболее сложных 

производственных вопросов. В особенности это касается экономики 

Украины, которая остро ощутила на себе влияние последствий мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг., а также кризисные явления 2011 г., и в 

связи с этим нуждается в реструктуризации и создании эффективных 

объединений экономических объектов. Это обеспечило бы как рост 

производства, так и приток инвестиций в экономику страны с увеличением 

конкурентоспособности продукции отечественных предприятий на мировых 

рынках. При этом процесс создания интегрированных формирований в 

украинской экономике постоянно сопровождается поиском оптимальных 

форм финансово-экономического сотрудничества хозяйствующих единиц и 

эффективных методов их управления. 



XVII Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики» 

Одеса, 26–28 вересня 2012 р.   159 

Несмотря на то, что в настоящее время в мире накоплен значительный 

опыт по созданию и развитию различных интегрированных объединений, 

вопросы оценки эффективности интеграции экономических объектов в 

научной экономической литературе по-прежнему остаются открытыми ввиду 

высокой сложности структур интегрированных формирований. 

Важность оценки эффективности взаимодействия предприятий и 

организаций для развития практического инструментария управления 

крупными интегрированными структурами, а также потребность в 

дальнейшем развитии методологии исследования интеграционных процессов 

обусловила необходимость разработки механизма оценки эффективности 

интеграции сложных экономических объектов. В основе интеграции 

экономических объектов лежит углубление взаимодействия элементов 

интегрированного формирования, развитие связей между ними с целью 

прироста эффективности от их взаимодействия (синергетического эффекта) 

[1].  

В связи с этим в качестве концепции формализации для оценки 

эффективности интеграции экономических объектов целесообразно 

применить системную динамику как подход имитационного моделирования, 

который позволяет своими методами и инструментами исследовать 

структуру и динамику функционирования любой сложной системы или 

процесса. При преобразовании концептуального описания модели в 

программу-имитатор важнейшей задачей является выбор инструментального 

средства для реализации имитационной модели, наиболее адекватного целям 

исследования. 

В рамках исследования была разработана модель оценки 

синергетического эффекта интеграции экономических систем, 

представленная на рис.1 [2]. 

Данная схема представляет собой комплексный подход к анализу 

стратегического потенциала, а также преимуществ объединения 
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хозяйствующих единиц, основанный на методе системной динамики и 

принципах имитационного моделирования сложных экономических систем. 

 
Рис.1. Фрагмент имитационной модели оценки эффективности 

интеграции экономических объектов 
 

Наиболее распространенных сред разработки имитационных моделей, 

обладающей большими функциональными возможностями и позволяющей 
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не только осуществлять визуальное моделирование системы, но и дает 

возможность обмениваться данными о поведении этой системы и результатах 

имитационных экспериментов с другими приложениями путем интеграции в 

различные информационные системы, является пакет прикладных программ 

Powersim, где была реализована данная модель. Это позволило сделать вывод 

о целесообразности применения экономико-математического моделирования 

в процессе исследования интеграции экономических систем и управления их 

стратегическим потенциалом. 
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Формирование критериев соответствия качества образования студентов 

должно полноценно соответствовать запросам работодателей. Создание 

единого принципа при определении критериев позволит осуществить 

поддержку принятия потенциальных кадров на работу.  

Огромное количество трудов уделено оценке результатов обучения и 

совершенствованию образовательных программ [2-7]. Однако анализ научных 

работ, посвященных проблемам оценки качества высшего образования, 

показывает, что данные задачи до сих пор находятся в стадии разрешения. 

Основной недостаток существующих внутренних и внешних методов оценки 

качества высшего образования – это ориентация методов контроля на 

проверку соблюдения требований стандартов, а не на оценку степени 

удовлетворения потребностей работодателя и самого потенциального 

работника. К сожалению, отсутствует инструментарий проверки качества 

освоения и формирования у выпускников общекультурных и 

профессиональных компетенций и гражданских качеств для системы 

поддержки работодателя и управлением интеллектуального продукта. 

Работодатели из разных отраслей экономики предъявляют разные 

требования к профессиональным навыкам выпускников. Кроме того, на 

перечень требований к профессиональным навыкам выпускников и их 

значимость оказывают влияние различные факторы [6, с. 44].  

Чтобы целенаправленно и системно влиять на качество, необходимо 

это качество превратить в количество, то есть в измеряемые показатели. 

Сложность состоит в том, что разные заинтересованные стороны под 
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качеством образования подразумевают совершенно разные вещи - уровень 

знаний, то есть успеваемость, оценки, добавленную стоимость. В данном 

исследовании речь пойдёт об оценке качества образования выпускника по 

его вкладу в успех деятельности компании с точки зрения работодателя. Так 

как целью обучения является подготовка к профессиональной деятельности, 

то только представители той или иной профессии, могут лучше всего 

оценить качество подготовки. Однако не в каждой профессии существуют 

профессиональные стандарты и не все готовы к такому подходу.  

Измерителем качества образования являются требования 

работодателей к профессиональным навыкам выпускников определенной 

специальности. Работодатели из сферы экономического управления 

предъявляют к профессиональным навыкам выпускников, как правило, 

следующие требования из двух категорий – профессиональные качества и 

личностные характеристики. К категории „профессиональные качества” 

отнесём: общетеоретическая подготовка, уровень базовых знаний 

программирования, уровень базовых знаний основ управления базами 

данных, уровень базовых знаний в области экономики предприятия и 

экономического анализа, уровень базовых знаний в области 

информационных систем и технологий в управлении, уровень базовых 

знаний в области моделирования экономики. К категории личностных 

характеристик отнесём: ответственность, напористость в выполнении, 

порядочность, активность, пунктуальность. 

Но необходимо учитывать нестабильность политической и 

экономической ситуации в Украине, которая может повлиять на изменение 

профессиональных и личностных требований к выпускнику – 

потенциальному работнику фирмы. 

В соответствии с установленными критериями оценки  проектируются 

виды учебной деятельности студента, формы организации учебного 

процесса, контекст и условия деятельности при выполнении заданий, 

разрабатываются учебные материалы, рекомендации и поддерживающие 

средства. Под критерием оценки понимается описание того, что должен 
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уметь студент или выпускник, чтобы продемонстрировать достижение того 

или иного результата обучения.  

Выпускающие кафедры для определения качества соответствия 

требованиям работодателей и поддержке принятия решения о принятии 

сотрудника на работу могли бы организовать, своего рода, группу 

сотрудников по определению рейтинга. Правильным решением было бы 

органами управления образованием, централизовано собирать требования к 

профессиональным навыкам выпускников вузов по каждой специальности 

(направлению подготовки) от всех организаций. Затем обобщить эти 

требования и записать их в государственные образовательные стандарты. 

Социологический метод будет наиболее эффективным при решении данной 

проблемы.  

Таким образом, необходимость формирования критериев качества 

соответствия требованиям работодателей диктуется профессиональной 

конкуренцией, качеством работы. Это возможно осуществить несколькими 

методами. Наименее трудоёмким и гибким в свете нестабильной 

политической и экономической ситуации на Украине можно выделить 

социологический метод.  
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В начале XXI века трансформационные процессы в системе 

образования Украины привели к несоответствию профессиональных 

требований к выпускникам высших учебных заведений (ВУЗ) со стороны 

работодателей и квалификационных навыков самих выпускников, которые 

они получают на базе ВУЗа. Возникают дискуссии о том, как управлять 

качеством высшего профессионального образования. Сейчас обеспечение 

качества образования рассматривается как необходимое условие 

конкурентоспособности самого ВУЗа. Наличие информационной системы 

выбора критериев позволит усовершенствовать выбор наиболее оптимальных 

для нынешнего времени. 

Для решения возникших проблем в каждом ВУЗе должны быть 

разработаны: система управления качеством образования; система 

показателей качества; методика оценки критериев качества образования по 

установленным параметрам. Все эти данные должны храниться в 

информационной системе. 

В ходе исследования были выделены такие частные критерии качества: 

- образовательные цели и программы; 

- профессиональная подготовка; 

- преподавательский состав; 

- материально-техническая база; 

- финансовая обеспеченность. 
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Соответственно по каждому критерию были выделены показатели, 

которые имеют как количественные, так и качественные значения. Для их 

оценки предлагается использовать статистический и регрессионный анализ.  

Комплексная оценка заключается в поиске интегрального критерия 

качества образования и сводится к: 

1.  определению средних весовых коэффициентов, которые 

характеризуют степень влияния исходных показателей на критерий качества 

образования (методы статистики); 

2.  поиску поправочных коэффициентов для уточнения функции 

(регрессионные методы) [1]. 

В результате проведения регрессионного анализа на основе 

фактических данных с использованием метода наименьших квадратов 

строится уравнение регрессии: 

nxBxBxBxBBy  ...   n3322110  , 

где y – соответствующий частный критерий качества образования, 

ix .- независимые показатели, 

В – весовые коэффициенты. 

Уравнение регрессии позволяет оценить степень влияния параметров 

на зависимую переменную и прогнозировать значение зависимой 

переменной. 

Для оценки адекватности построенного уравнения регрессии 

вычисляются коэффициент общей детерминации, коэффициент 

множественной корреляции, статистика Дарбина-Уотсона, стандартная 

ошибка уравнения регрессии, F-критерий [2]. 

Для автоматизации процесса построения регрессионной модели можно 

воспользоваться пакетом MS Excel и для заданного диапазона исходных 

показателей применить функцию «Линейн», которая рассчитывает значения 

весовых коэффициентов. 
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Получив значения поправочных и весовых коэффициентов, мы имеем 

искомую функцию. Взвешенная сумма всех функций-критериев дает 

интегральный критерий качества образования. 

Данная методика позволяет вести постоянный мониторинг качества 

образования и по оценкам критериев формулировать рекомендации по 

повышению эффективности предоставляемых образовательных услуг. 

Информационная система позволит поддержать принятие решения выбора 

наиболее значимых и актуальных критериев, представленных 

заинтересованному в потенциальных кадрах работодателю. 
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Сучасний розвиток економіки потребує від фахівців з економічної 

кібернетики гнучко використовувати знання, якими вони володіють, 

знаходити рішення задач в умовах невизначеності, розпізнавати проблемні 

питання та відповідати на них. 

Тому наряду з важливістю теоретичної підготовки загострюється 

потреба в розвитку аналітичних здібностей, навичок до спільних дій в нових 

непередбачуваних ситуаціях, критично аналізувати наявну інформацію та 

приймати рішення на основі її аналізу. 

Для вирішення завдання підготовки висококваліфікованих фахівців-

кібернетиків, що зможуть постійно вдосконалювати та розвивати свій 

професіоналізм, пропонується в процесі навчання використовувати активні 

форми навчання [1]. 

Однією з таких активних форм навчання студентів спеціальності 

«Економічна кібернетика» залучена ділова гра «Автоматизація систем 

управління в економіці», в якій використовується метод кейсів. Основна мета 

її – навчити студентів знаходити оптимальне рішення функціонування якої-

небудь виробничої системи керування, розробити інформаційне забезпечення 

за допомогою відповідного інструментарію, виконати при цьому техніко-

економічні розрахунки ефективності впровадження цієї розробки у 

впровадження. 

У процесі ДГ імітується робота відділу автоматизованих систем 

керування (АСУ). В процесі виконання завдань учасники реалізують функції 



Секція 4. Проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики 

 170 

різноманітних фахівців: аналітиків зі збору та обробки інформації, фахівців з 

процесного управління та оптимізації бізнес-процесів, IT-спеціалістів, 

фахівців з оцінки економічної ефективності тощо. Ігровій колектив 

складається з урахування функціонального розподілу завдань, що 

виконуються впродовж гри. 

У результаті ДГ студенти здобувають навички й уміння розрахунків 

трудомісткості розробки алгоритму функціонування системи і її програмного 

забезпечення; кошторисної вартості розробки й ціни алгоритму (програми); 

вартості машино-години; собівартості річного обсягу робіт; капітальних 

вкладень; економічного ефекту й показників економічної ефективності 

програмного забезпечення та  параметрів мережевих моделей. 

Крім того, учасники гри на практиці освоюють використання методу 

функціонально-вартісного аналізу (ФВА) при розробці оптимального 

варіанта алгоритму функціонування системи,  програмного забезпечення, 

застосування мережевих методів у плануванні й керуванні, здобувають 

навички по визначенню технічного рівня системи і її ПЗ. А також навчаються 

системному і економічному мисленню, веденню технічної, техніко-

економічної документації відповідно до вимог ГОСТ. 

Таким чином, заходи такого типу дозволяють об’єднати технології 

«знань» та «компетенцій». Студент отримує стимул на здобуття нових знань 

та розуміє як використовуються вже здобуті. Академічні дисципліни 

перестають здаватися суто теоретичними. З іншого боку зрозуміло, що 

практичні ситуації потребують нетривіальних заходів, можуть знадобитися 

знання із найрізноманітніших галузей. Ще одним позитивним моментом є 

зустрічі та праця в команді власне журі, в яке входять як представники 

академічної науки так и «чисті» практики. Така співпраці допомагає краще 

зрозуміти потреби сучасності, відкриває нові напрямки для наукових 

досліджень. 
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