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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ «KARTS PLANNER 1.0» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Бабич В.И., Перевертун И.М.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Управление проектами большой строительной корпорации с ощутимым эффектом
достигается, как правило, при использовании таких интерактивных средств, которые
позволяют быстро, дешево, обширно и интуитивно понятно выполнять имитационное
моделирование домостроительных процессов, контролировать дефициты ресурсов и
склада, хранить фактические данные, анализировать риски и управлять транспортом.
Однако, большие размерности данной задачи трудно обрабатывать классическими
методами (график Гантта, сетевой график и т.д.) [2] с помощью большинства дорогих
зарубежных программных продуктов («Primavera Project Planner», «Open Plan» и т.д.).
Разработанный же авторами программный продукт «Karts Planner 1.0» полностью
отвечает вышеуказанным требованиям, так как его ядром являются лингвистические
средства описания строительных процессов (рис.1), автоматизированный конструктор
содержания проектных работ на основе базы данных РЕСН Госстроя Украины, модуль
комплексного балансирования строительства по ресурсам типа «мощность» (и объемам
склада), а также много других полезных нововведений [1].
«Karts Planner 1.0» (рис.2) также быстро обрабатывает и компактно хранит данные
(в том числе в сетевом режиме) с использованием компьютеров любого поколения и
обычного Dial-Up. Поэтому продукт не требует наличия СУБД или обновления ЭВМ.
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«Karts Planner 1.0» – Технология
Frag 1: <(6 7 ¤1 7)(7 –1 ¤2 16)(16 -2 16 17)>;
Frag 2: <(9 10 ¤1 10)(10 –1 ¤2 19)(19 -2 19 20)>;
Frag 7: <(12 10 ¤1 10)(10 –1 ¤2 19)(19 -2 19 23)>;
Frag 8: <(9 ¤1 10)(13 –1 ¤2 22)(19 -2 20)>;
Frag 9: <(12 14)(21 23)>;
Object: #16
§1 <1^4 1^4> "Котлован"
§2 <2^4 3^4> "Сваи"

§3 <4^4 5^4>
"Фундамент"
Рис.1. Моделирование строительства
жилого
дома в «Karts Planner 1.0»
§4 @1 @2^5 @7 @8 @9 "Монтаж".
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Рис. 2. Интерфейс «Karts Planner 1.0» (режим комплексного балансирования)
Перспективами же развития данного комплекса являются:
1. Экспорт данных по фактическому завершению объектов в «ArchiCad» (или
другую программную систему) для визуальной оценки освоенных объемов.
2.

Обмен

продуктами

данными

«Склад»

и

с

существующими

«ТНС»

отечественными

(«Транспортно-накопительные

программными
системы»)

для

комплексного и действительно эффективного управления строительством.
3.

Мультиплатформенная

реализация,

включая

версию

для

планшетных

компьютеров для расчетов непосредственно на стройплощадке с возможностью
Intranet-связи.
Литература.
1.

Бабич

В.І.,

Перевертун

І.М.

Методика

організаційно-технологічного

моделювання будівельного виробництва в сучасних інформаційних технологіях //
Проблемы программирования. Науковий журнал. - Київ, №4 2004. - С. 88-99.
2. Бабич В.І., Перевертун І.М. Порівняльний аналіз існуючих підходів до
інтерактив-ного організаційно-технологічного моделювання будівельного виробництва
// Проблемы программирования. Науковий журнал. - Київ, №2 2005. - С. 85-97.
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ВОПРОСЫ КОНСОЛИДАЦИИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
Бабушкин А.И., Михнич В.П., Сляднев О.В., Бабушкин А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Авиационная промышленность Украины является одной из наиболее наукоёмких,
высокотехнологичных отраслей. На долю авиационной промышленности приходится
около 8% внутреннего валового продукта (ВВП) и около 7% валютных поступлений. В
2003 году авиационной отраслью, реализовано товарной продукции на сумму
~ 2,1 миллиарда грн. Авиационная отрасль в Украине насчитывает 34 предприятия
различных форм собственности с численностью работающих 76 тыс. человек.
Авиационную

промышленность

Украины

с

точки

зрения

создания

интегрированных научно-производственных структур по разработке и изготовлению
авиационной техники можно классифицировать по следующим направлениям и видам
деятельности:

самолетостроение,

авиадвигателестроение,

авиаприборостроение,

авиаагрегатостроение.
Ведущей структурой является самолетостроение. Самолетостроительная отрасль
в Украине имеет практически все составляющие инфраструктуры, что позволяет
разрабатывать, испытывать, серийно изготавливать, модернизировать самолеты.
Головными предприятиями, обеспечивающими выпуск конечного продукта самолетов - являются: Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова
(АНТК им. О.К. Антонова), Киевский Государственный авиационный завод «Авиант»,
(КиГАЗ «Авиант»), Харьковский Государственным авиационным производственным
предприятием (ХГАПП).
За годы независимости в Украине, единственной из стран СНГ, созданы два типа
новых пассажирских самолета - АН-140 и АН-148. Первый уже изготавливается
серийно и находится в эксплуатации, второй - передан на сертификационные
испытания.
Самолеты, производимые в Украине, являются интернациональным продуктом.
Так в самолете АН-140 - 40-45% всех компонентов производится в Украине, 35-40% в
России, остальное - в США и Западной Европе.
Подводя итог, можно сделать вывод, что АНТК «Антонов», серийные заводы
ХГАПП и КиГАЗ доказали свою способность выживать в условиях рынка. Их
дальнейшее развитие требует применения других подходов к управлению отраслью, в
том числе опробованных в Европе и США, концентрации и рационального
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использования ресурсов, расширения, освоения и захвата новых сегментов рынка в
авиастроении.
Стратегия развития авиационной отрасли в Украине изложена в Государственной
комплексной Программе развития авиационной промышленности на период до
2010 года и утверждена постановлением Кабинета министров Украины № 1665-25 от
12.12.2001г.
В настоящее время Программа устарела, имеет целый ряд экономически
неоправданных концепций и не содержит современных конкретных предложений по
консолидации самолетостроительных предприятий Украины.
Текущее

состояние

авиационной

промышленности

с

точки

зрения

ее

возможностей удовлетворить потребности государства в авиационной технике и
продвигать продукцию отрасли на коммерческие авиарынки, как государственного
сектора экономики, требуют государственной корректировки Стратегии ее развития.
В рамках реализации Стратегии перед государством стоят следующие основные
задачи:
1. Формирование новой организационной системы, способной эффективно
проводить политику создания и продвижения авиатехники Украины на потенциальные
рынки, привлекать необходимые для этого ресурсы и управлять ими.
2. Создание новой инфраструктуры авиапромышленной отрасли.
3. Модернизация производственного, конструкторского и научного потенциала
авиапромышленного комплекса.
4. Корректировка государственной Программы по авиастроению.
5. Создание правовых условий реализации Программы.
Для решения первой, организационной задачи, необходимо предусмотреть
поэтапное

объединение

авиапредприятий

на

основе

частно-государственного

партнерства и реформы государственного управления.
Решение второй задачи - создание новой инфраструктуры авиапромышленности предполагает организацию инновационных фондов, лизинговых компаний, кадровых
предприятий.
Модернизация

производственного

и

научного

потенциала

должна

предусматривать более широкую специализацию и кооперацию предприятий, в том
числе, международные, новые принципы организации и управления разработками,
производством и послепродажной поддержкой продукции.
Четвертая задача предусматривает корректировку государственной программы и
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внепрограммные мероприятия.
Задача создания правовых условий реализации выбранного пути развития должна
решаться путем внесения в законодательство положений, снимающих ограничения на
консолидацию в самолетостроительной отрасли, международную кооперацию и
привлечение в отрасль частного капитала.
Саморазвитие
финансовой

авиационной

поддержки

отрасли

государства

не

без

организационных

может

привести

к

изменений
повышению

и
её

эффективности. Авиационная отрасль промышленности принципиально создаёт
продукты (самолёты) только с очень длительными циклами: «инвестиции окупаемость - прибыль». До тех пор, пока существуют другие, более выгодные и
быстрые формы зарабатывания денег, частный капитал не будет заинтересован в
авиапромышленных инвестициях.
В отрасли назрела консолидация, которая давно прошла в других странах. Мы
серьезно отстаем от американских и европейских конкурентов в процессах
концентрации. Сегодня концентрация активов в авиастроении -это не мода в выборе
экономической модели развития компаний, а императив, обусловленный современным
поколением авиационных технологий, организацией бизнеса авиаперевозок.
Объединение - единственный шанс выжить для самолетостроения. Мировая
практика дает этому убедительные примеры. В Европе есть Airbus, в Америке есть
Boeing, и они контролируют мировой рынок самолетов. Наше присутствие на этом
рынке ограничивается пределами нашего государства плюс небольшими поставками
самолетов в ряд других стран.
Таким образом, для повышения эффективности работы авиапромышленности,
становления её как конкурентоспособной и саморазвивающейся промышленной
отрасли, необходимо участие Правительства Украины в решении системных проблем
отечественной промышленности. Это участие может оказаться эффективным и
результативным, если будут решены проблемы интеграции самолётостроительных
предприятий и обеспечения необходимыми ресурсами.
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МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
Бай С.І., Райн Р.
Київський національний торговельно-економічний університет,
Європейська школа менеджменту (Німеччина)
Україна є країною з достатнім потенціалом щодо здійснення прориву у
формуванні нових відносин у сфері економіки, нових поглядів на якість і рівень життя,
нових підходів у сфері освіти та науки, створенні та використанні нових технологій у
сфері виробництва, і як результат - соціокультурної інтеграції в Європейське
співтовариство. Глибокі політично-економічні зміни останніх років сприяли розвитку
ринкових відносин в економіці України і появі альтернативних по відношенню до
державних економічних структур. Ефективність національної економіки першочергово
почала значною мірою залежати від спрямованості і компетентності вітчизняного
управлінського персоналу. Потреба в професіоналізмі об’єктивно стала зумовленою
наростаючою складністю управління, яка визначається не стільки збільшенням
масштабів управління, скільки ускладненням його структури, прискоренням динаміки,
підвищенням соціальної відповідальності, загостренням проблем в економіці.
Абсолютно не випадково, що вітчизняна освіта оперативно відреагувала на
потреби сьогодення і менеджер сьогодні – одна з масових професій у суспільстві, яка
набула достатнього поширення. Менеджмент як професія розвивається у ясно
вираженій тенденції до поліфункціональності та універсалізму, формується як
принципово відкрита система, здатна до асиміляції різних видів людської діяльності.
Не можна не відмітити, що професіоналізація менеджменту в Україні характеризується
рядом специфічних ознак, обумовлених виникненням професій менеджменту, їх
кількісними і якісними змінами: формуванням системи кваліфікаційних вимог до
менеджерів

і

менеджерських

посад;

становленням

і

розвитком

професійної

інфраструктури (освіти, науки, консультативних фірм, кадрових агенцій тощо);
формуванням верстви професійних менеджерів, розвитком форм їх професійної
солідарності, захистом специфічних інтересів, зародженням професійних відносин,
елементів професійної культури – зокрема, професійних традицій, професійної мови,
професійної атрибутики; канонізації професійної етики та ідеології, кожна з яких
формується досить складно і проблемно. Динамічний розвиток бізнесу у контексті
глобалізації вимагає відповідних змін і у системі менеджмент та бізнес-освіти. Ці зміни
потребують постійної адаптації, ризику, значних інвестицій, спільного проведення
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досліджень, які спрямовані на розвиток та реалізацію нових навчальних програм для
українського бізнесу. Природньо , що система сучасної освіти має забезпечити міцне
підґрунтя для інтегрування України у світовий економічний процес як країни з
конкурентоспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші завдання
соціально-економічного та політичного розвитку. Якщо протягом певного часу ця
тенденція буде подовженою, то наше суспільство отримує великі вигоди від
професіоналізму менеджерів і менеджменту як особливої форми діяльності.
Європейська інтеграція

нагальна внутрішня потреба, що обумовлена запитами

ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освітньої діяльності.
Абсолютно обґрунтовано система підготовки менеджерів в Україні займає лідерські
позиції в реформуванні вітчизняної освіти. Тому не випадково система менеджментосвіти повинна очолити процеси загальнонаціональної перебудови. І якщо ми говоримо
про підготовку сучасних конкурентоспроможних професіоналів, незалежно від
напрямів їх підготовки, ми повинні залучати до процесу реформування саме тих
професіоналів, що зможуть забезпечити гармонізацію розвитку освіти України.
Стратегією активного включення вітчизняної освіти в сферу європейської та
євроатлантичної інтеграції є активний перехід на сучасні інноваційні методи роботи,
розширення повноважень інституцій-учасників освітньої діяльності (особлива роль
належить саме навчальним закладам), сприяння їх розвитку та взаємодії, заохочення
ініціативності та впливовості. Але жоден вищий навчальний заклад не в змозі
самостійно в повній мірі реалізувати стратегію ефективного реагування на швидкі
зміни та допомогти реформуванню системи менеджмент- та бізнес освіти в Україні.
Важливу роль у поточній реформації європейської освітянської сфери відіграють
процеси загальної стандартизації. На думку провідних іноземних і вітчизняних фахівців
цієї сфери, будь-які спроби її розвитку сьогодні є марними, якщо їх не узгоджувати з
динамічними змінами методів стандартизації. Науково-методичне забезпечення
підготовки менеджерів є переконливим свідченням доцільності, можливості і
необхідності оптимальної стандартизації освітньої діяльності з кожного напряму на
підставі обґрунтованого, зручного у користуванні, єдиного для певного напряму
підготовки комплекту взаємопов’язаних галузевих стандартів. Саме такий підхід
забезпечує належну якість підготовки фахівців у країні і конкурентноздатність
випускників конкретного навчального закладу на ринку праці, сприяє приєднанню до
Болонської декларації.

11

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Белозерцев Р.В.
Донбасский государственный технический университет
Проведенный
функционирования

анализ

методических

угледобывающих

подходов

предприятий

к

оценке

показал,

что

эффективности
используемые

показатели, характеризующие уровень добычи и величину затрат на единицу объема
добываемого угля особенно для шахт, которые находятся в кризисном состоянии, не в
полной мере отражают эффективность их работы.
В значительной мере это связано с тем, что в последние десятилетия при
снижении общих объемов добычи угля в отрасли наблюдалась устойчивая тенденция
увеличения его зольности, которая в среднем по Минтопэнерго составляла 38-39%.
Рост зольности, в основном, связан либо с вовлечением в первоочередную отработку
более мощных пластов, имеющих, как правило, сложное строение, породные
прослойки которые ухудшают качественные показатели угля, либо с отработкой более
тонких пластов с присечкой боковых пород из-за отсутствия высокопроизводительного
оборудования, которое позволяет осуществить эффективную отработку без присечки.
Отмеченная тенденция ухудшения качества добываемого угля привела к тому, что само
понятие «уголь» было постепенно подменено понятием «горная масса», которое
используется

для

описания

разнообразных

по

качеству продуктов

с

очень

неодинаковым энергетическим содержанием. Горная масса которая добывается на
угольных шахтах содержит значительное количество пустой породы и различается по
химическому составу и содержанию тепловой энергии. При этом следует отметить, что
по состоянию на 1.01.2005 г на 16 шахтах более половины выдаваемой из шахты
горной массы составляла порода. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что
учет объемов добычи угля по горной массе не позволяет точно оценить
результативность и эффективность работы шахт.
В связи с чем предлагается использовать в качестве учетной единицы не объем
добываемой горной массы, а энергию, которая извлекается и используется. Такой
учетной единицей угля с определенным энергетическим содержанием может быть
единица угольного эквивалента, которая обладает нижней теплотворной способностью
7000 ккал/кг. Использование этого стандарта предопределяет проведение расчетов
нижней теплоты сгорания на рабочее состояние топлива для каждой марки угля при
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соответствующем содержании золы и влаги с последующим определением объемов
добываемого угля в единицах условного топлива. Предложенный подход по оценке
объемов добычи на основе их энергетической ценности позволит перейти от учета
добычи «горной массы» к учету добываемой и используемой энергии. Особое значение
такой учет имеет при оценке эффективности функционирования угледобывающих
предприятий, которые оказались в кризисном состоянии из-за необходимости
отработки пластов малой мощности, для которых отсутствует высокоэффективное
выемочное оборудование. Как правило, технико-экономические показатели работы
таких шахт значительно хуже, чем у шахт, которые отрабатывают более мощные
пласты. Вместе с тем качественные показатели угля, добываемого из тонких пластов
значительно выше, так как эти пласты имеют простое строение и не содержат
породных прослоек. В связи, с чем оценку эффективности функционирования
угледобывающих предприятий предлагается осуществлять на основе использования
системы показателей, которые позволяют соотнести затраты не к объему добываемого
угля, а к его калорийности. Например, себестоимость добычи угля предлагается
оценивать величиной, характеризующей затраты на единицу добытой энергии
(грн/Гкал). Проведенные расчеты по сравнению эффективности работы двух шахт с
использованием предложенных показателей позволил установить, что первая шахта
имея на 67,3% больше объемы добычи угля и на 35,7% меньше себестоимость, но
добывая уголь худшего качества (на 43,2% по золе и в 2 раза по влаге) работает менее
эффективно чем вторая. В энергетическом исчислении вторая шахта на 2,6% добывает
больше единиц энергии или угля в пересчете на единицы топлива. При этом добыча
энергии на второй шахте осуществляется более эффективно (каждая единица
добываемой энергии обходиться на 10% дешевле).
Проведенный

анализ

и

апробация

методического

функционирования угледобывающих предприятий

подхода

по

оценке

позволяет сделать вывод о

целесообразности учета добываемой энергии, а не объемов горной массы. Учитывая,
что энергетическая ценность (калорийность) угля является важнейшей характеристикой
углей, для оценки эффективности функционирования шахт предложена система
показателей позволяющих соотнести затраты и калорийность добываемого угля.
Использование предложенных показателей на основе расчета энергетической ценности
угля позволит усовершенствовать систему ценообразования, проводить мероприятия по
улучшению показателей качества добываемого угля, в первую очередь, зольности и
влажности.
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
Белошенко И.А., Выходец Ю.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Украина – не единственное государство в мире, где существуют свободные
экономические зоны (СЭЗ). Мировой опыт показывает, что на сегодняшний день более
чем 1200 СЭЗ функционируют практически во всех странах мира. Доля продукции,
произведенной на территориях СЭЗ, по разным оценкам, составляет от 5 до 10 % от
общего количества мировой торговли. В свое время, только благодаря СЭЗ, удалось во
многих районах Франции и Англии стабилизировать экономическую ситуацию и
вывести их из кризисного состояния. В Украине с 1998г. зарегистрировано 11 СЭЗ и 9
ТПР, срок действия которых колеблется от 20 до 60 лет.
Льготы, предоставляемые инвесторам: первые три года ставка налога на прибыль
0%, следующие три года – 50 % от существующей; освобождается от налогообложения
сумма инвестиций, полученная в соответствии с проектом; при ввозе на таможенную
территорию Украины материальных ресурсов для реализации инвестиционных
проектов (кроме подакцизных товаров) не уплачиваются таможенная пошлина и НДС,
а также в течение 5 лет не уплачивается налог на землю.
В 2002 году впервые прозвучал вопрос о несостоятельности деятельности зон и
целесообразности их закрытия. Для оценки деятельности СЭЗ и ТПР были разработаны
следующие критерии: динамика привлечения инвестиций; структура освоения
инвестиций; отраслевая структура инвестиций в СЭЗ и ТПР; инвестиции в СЭЗ и ТПР
на душу населения; отраслевая структура производства продукции; динамика
производства и экспорта продукции; динамика создания и сохранения рабочих мест;
динамика уплаты в бюджет налогов и сборов. По результатам оценки деятельность зон
была признана неудовлетворительной. Однако, мнения ученных по этому вопросу
разделились. С апреля 2005 г. льготный режим инвестирования в СЭЗ и ТПР отменен.
Сравнительная оценка экономического состояния среднего инвестиционного
проекта (сумма инвестиций - 2,5 – 3 млн. долл. США), развивающегося в льготных
условиях и при отсутствии льгот, показывает, что при отсутствии льгот срок
окупаемости проекта увеличивается в 1,5 раза, а чистый приведенный доход за 6 лет
уменьшается в 3,5 раза. Из этого можно сделать вывод, что многие разработанные
проекты

при

отмене

льготного

режима
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инвестирования

утрачивают

свою

привлекательность как для зарубежного инвестора, так и для отечественного
предпринимателя.
Также следует отметить, что предложенные критерии оценки в полной мере
подходят только для сравнительной оценки инвестиционных проектов, развивающихся
в одинаковых внешних условиях. В Украине, в зависимости от хозяйственной направленности и экономико-правовых условий деятельности, функционируют такие СЭЗ:
– внешнеторговые зоны;
– комплексные производственные зоны;
– научно-технические зоны;
– туристско-рекреационные зоны;
– банковско-страховые (офшорные) зоны;
– зоны приграничной торговли.
Можно прийти к выводу, что для каждого вида зон должна существовать своя
методика оценки с набором критериев, наиболее полно отвечающих специфике
деятельности каждого вида зон.
В рамках государственного регулирования экономики, перечень приоритетных
видов экономической деятельности, для которых устанавливается льготный режим
инвестирования, регулируется постановлениями Кабинета Министров Украины. Так,
деятельность ТПР со специальным режимом инвестиционной деятельности в городе
Харькове регулируется такими постановлениями: № 1175 от 26 июля 2000 г., № 1294 от
21 августа 2000 г., № 1263 от 26 сентября 2001 г., № 658 от 17 мая 2002 г., № 739 от
01 июня 2002 г., № 973 от 27 июня 2003 г.
Проанализировав изменения, внесенные этими постановлениями, можно прийти к
выводу, что нет смысла выделять приоритетные территории на длительный срок
действия, а предпочтительнее устанавливать по всей Украине льготный режим
инвестирования для проектов, касающихся приоритетных видов деятельности в момент
государственной регистрации проекта.
Перспективные направления исследований в данной области находятся в сфере
разработки методологии управления проектами и программами развития приоритетных
отраслей и могут включать разработку методики определения приоритетных видов
деятельности, механизма и методики оценки и отбора инвестиционных проектов,
механизма контроля и регулирования текущих показателей проекта.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Бойко М.Г., Кнаус О.С.
Київський національний торговельно-економічний університет,
Обласна спілка сільського туризму (м. Чернівці), Туристична фірма “Кнаус”
Інтегральними елементами процесу трансформаційних зрушень в Україні є зміна
моделі управління економікою, активізація глобалізаційних процесів, формування
конкурентного середовища, здійснення системних перетворень на макро-, мезо- і
мікроекономічному рівнях. Ці явища обумовлюють необхідність концентрації зусиль
економічних реформ на забезпеченні ефективного розвитку підприємств як основного
структурного елемента економічної системи, стимулювання внутрішніх перетворень на
рівні суб’єктів господарювання.
Функціонування

об’єктів

господарської

діяльності

ускладнюється

також

нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються
всередині підприємств, не адекватному ринковим вимогам управлінню господарською
діяльністю, суттєвими змінами у технологіях, ринках збуту та потребах клієнтів.
Водночас у зовнішньому оточенні підприємств виникають нові стимули, розширюється
поле вибору у площині можливості розвитку господарської діяльності, ускладнення її
структури, виявлення нових, більш прибуткових напрямів функціонування. Зміна
„координат” приводить до переміщення акцентів на розробку організаційноекономічних,

правових

та

інформаційно-технологічних

заходів

підприємства,

направлених на ліквідацію протиріччя між вимогами ринку і застарілою системою
форм та методів управління підприємством.
Досліджуючи методи економічного моніторингу підприємств, визначено, вони
переважно базуються на визначенні економічних показників, які відображають
ендогенні господарські процеси на підприємствах, не враховуючи впливу на них
портфелю зовнішніх факторів. У цьому контексті зазначимо, що моніторинг
господарської діяльності підприємства повинен бути

спрямований у площину

декомпозиції функцій управління господарською діяльністю, а саме “функціональних
зон

підприємства”:

менеджменту,

маркетингу,

фінансів,

використання

майна,

виробничого процесу тощо.
Поетапну процедуру моніторингу господарської діяльності доцільно здійснювати
за наступними етапами:
16

1–ий етап – узагальнення кількісних оцінок функцій управління за базовими
показниками, що характеризують окрему функцію управління;
2-й етап – розрахунок узагальнюючого показника по кожній функцій управління;
3-й етап – формування „портфелю” значень інтегральних показників
4-й етап – ідентифікація організаційного, економічного і технічного рівнів
досліджуваного підприємства;
5-й

етап

–

визначення

ефективних

функцій

управління

організаційно-

господарської діяльності;
6-й етап – виявлення резервів підвищення ефективності виробництва в частині
удосконалення кожної конкретної функції управління
Виходячи з вищенаведеного, моніторинг господарської діяльності підприємств
повинен базуватися на принципах декомпозиції, які відбуваються не тільки
вертикально, а і горизонтально. За результатами створюється чітка картина
економічного стану підприємства, його динаміки по відношенню до конкурентів і, в
кінцевому підсумку, визначаються особливості стратегічного управління суб’єктом
господарювання.
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ В ПОЛЬШЕ
Косинская А., Дмоховский Т., Ожаровский Р.
Институт Политологии Гданьского университета, Польша
После 1989 года в Польше одним из существенных источников финансирования
государственных вузов являются финансовые средства, самостоятельно привлекаемые
вузами на уровне факультетов и институтов.
Главным источником этого типа средств является оплата за следующее:
– пятилетнее заочное обучение;
– двухлетнее магистерское дополнительное обучение.
Дополнительным источником финансовых средств являются: послевузовское
обучение и оплата за повторный год обучения, повторное изучение предмета,
повторную сдачу магистерского семинара как на стационарной, так и заочной форме.
Финансовые средства университеты получают тоже путём:
– аренды комнат и залов внешним учреждениям;
– привлечения спонсоров для реализаций определённых мероприятий:
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– разовых – конференций, публикаций, основных средств и.т.д.
– долгосрочных – например, дополнительное финансирование научных
проектов.
Экономический подход к проблеме самофинансирования государственных вузов
влечет за собой споры, связанные с интерпретацей Конституции, а именно статьи о
праве на образование. В параграфе 2 статьи 70 Конституции Польши от 2.04.1997 года
сказано, что „наука в общественных учебных заведениях является бесплатной. Закон
может, однако, разрешать оказание платных образовательных услуг государственными
вузами“. Второе предложение этого параграфа используется как основа для
финансовых требований относительно следующих категорий студентов:
– заочной формы обучение;
– нарушающих порядок стационарного обучения.
Финансовые средства, привлеченные путём „самостоятельной“ экономической
деятельности вузов, предназначены для формирования заработной платы за так
называемые „сверхурочные часы“, приобретения научных пособий, компьютерного
оборудования и т.д.
Одной из проблем получения финансовых средств является сокращение расходов
по их привлечению. Главным фактором сокращения расходов являются достижения в
сфере информатики, действующие в нескольких направлениях:
– внутрислужебная передача данных и распоряжений;
– формы набора студентов посредством Интернет;
– распространение через Интернет информации, касающейся учебного процесса
(планы занятий, программы, кредиты ECTS, цели обучения, литература);
– использование Интернет для записи на семинары, факультативные занятия,
специализации;
– компьютерная финансовая и дидактическая ведомость;
– компьютерный маркетинг, популяризация факультетов и их достижений,
публикаций, конференций и.т.д.
Возможности Интернет позволяют применять и использовать в учебном процессе
так называемое дистанционное обучение. Такая форма обучения значительно
сокращает расходы студентов и вузов, а также является тоже серёзным облегчением
получения образования студентами-инвалидами и студентов Университетов III - го
века.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Бугас Д.Н., Малафеев Е.Е.*, Шевцов Е.Л.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
*

ОАО «АО Научно-исследовательский институт радиотехнических измерений»
Поиски решения проблемы повышения эффективности сложных систем ведутся в

разных направлениях, и в том числе на путях, предусматривающих пересмотр
традиционных методов их построения. Одним из перспективных направлений является
разработка методов оптимизации алгоритмического и программного обеспечения.
Задача оптимизации алгоритмов - улучшение различных характеристик и процессов
вычислений путем эквивалентных преобразований является достаточно сложной, и в
настоящее
направления

время

отсутствуют

в

решении

ее

эффективные
состоят

в

методы

поиске

ее

решения.

эффективных

Основные

тождественных

преобразований. Основными характеристиками, которые улучшаются в процессе
оптимизации алгоритмов, являются: время работы; объем памяти, используемой
алгоритмом в процессе вычислений; степень параллельности или асинхронности
процессов вычислений, порождаемых алгоритмом. Для измерения характеристик и
качества
программ,

программ используют

три основные группы метрик: метрики размера

метрики сложности потока управления программ и метрики сложности

потока данных программ. В последнее время интенсивно развиваются метрики второй
группы - метрики сложности потока управления программ (Маккейба, Майерса,
Джилба).
При разработке алгоритмического и программного обеспечения для сложных
систем необходимо использовать математический аппарат, с помощью которого
техника формальных преобразований схем алгоритмов была бы более простой и
удобной. С ростом количества условий задача преобразования схем алгоритмов
значительно усложняется из-за громоздких вычислений.
Исследованы свойства алгоритмических структур с коммутативными условиями и
предложен метод их преобразования. В основе метода лежит преобразование заданной
алгоритмической модели в модель с заданным множеством допустимых условий
(базисом). Показано влияние базиса на структуру и характеристики алгоритмических
моделей. Для автоматизации процесса преобразования разработан комплекс программ.
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МАТРИЦА БКГ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вартанян В.М., Кононенко А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Для проведения анализа и формирования продуктовой стратегии предприятия
широко применяется так называемая матрица бостонской консалтинговой группы
(БКГ).
Возможности и качество такого анализа может быть существенно повышено за
счет включения традиционной процедуры построения матрицы БКГ в динамическую
систему

моделирования

поведения

бизнеса

с

элементами

адаптируемого

прогнозирования.
Если такой анализ проводить в динамике, прослеживая развитие каждого бизнеса
во времени с постоянным упреждающим прогнозом и необходимыми средствами
визуализации результатов анализа, то это обеспечит возможность многовариантного
исследования

рыночной

ситуации,

высокую

оперативность

и

достоверность

принимаемых решений.
Прогнозные значения относительной доли рынка и темпов роста рынка
предлагается определять методом экспоненциального сглаживания.
Рассмотрены
оперативности

средства

анализа

повышения

продуктового

информационной
портфеля

насыщенности

предприятия

на

и

основе

модифицированной матрицы бостонской консалтинговой группы.
Предложенная динамическая форма визуализации результатов исследования с
прогнозным значением позиционирования продуктов на рассматриваемый период
позволяет:
– многовариантно определять возможную товарную стратегию;
– оценить потребности в реструктуризации финансирования и потенциал рентабельности;
– производить постоянный мониторинг равновесия корпоративного портфеля и
вносить требуемые изменения.
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РАСЧЕТ ВЫСОКОРАЗМЕРНЫХ БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MAPLE
Вартанян В.М., Узун Д.Д., Артемова А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Балансовая модель является одной из наиболее простых моделей экономических
систем и записывается в виде системы уравнений каждое из которых выражает
требование равенства (баланса) между производимым отдельным экономическим
объектом количеством продукции и совокупной потребностью в этой продукции
X=AX+Y .

(1)

Исследование системы балансовых уравнений означает в первую очередь
выяснение условий, гарантирующих существование и единственность решения этой
системы. Как известно, необходимым и достаточным условием существования и
единственности решения системы уравнений (1) при любом векторе Y является
невырожденность матрицы (Е-A), где Е – единичная матрица. В этом случаи матрица
(Е-A) имеет обратную (Е-A)-1 и решение X определяется соотношением
X=(Е-A)-1Y.

(2)

Следует отметить, что решение X имеет экономический смысл, если оно
неотрицательно. Таким образом, исследование системы балансовых уравнений вида (1)
сводится к установлению условий, которым должна удовлетворять неотрицательная
матрица А, для того чтобы существовало неотрицательное решение этой системы при
любом неотрицательном векторе Y ≥ 0.
Рассмотрим особенности решения этой задачи для случая полиномиальной
матрицы А. Под полиномиальными матрицами будем понимать матрицы, элементы
которых являются символьными алгебраическими функциями некоторых переменных
(параметров),

характеризующих

наиболее

значимые

характеристики

системы.

Параметры, которые необходимо определить в процессе исследования, могут
содержаться в любом из элементов матрицы А.
Цель данного исследования - установить зависимость времени обращения
матрицы от ее размерности, точности вычислений, количества символьных переменных
и формы проведения расчетов – аналитические или численные (сравнение идет для
двух вариантов расчетов: ki задаются численно до обращения матрицы, ki задаются
численно после обращения матрицы).
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При определении погрешности генерировалась случайная матрица с помощью
оператора

randmatrix (n,n), где n–розмер матрицы. Погрешность вычислялась в

случаях, когда оператор Digits (количество чисел после десятичной точки) равнялся 4, 8
и 16. Примеры полученных зависимостей представлены на рис. 1, 2.
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размерность матрицы

Рис. 1. Зависимость величины погрешности от размера матрицы при Digits=4
Зависимость времени вычисления определителя от размера матрицы и степени
полинома – элемента матрицы представлена на рис. 2.

численная матрица Digits=4
численная матрица Digits=8
численная матрица Digits=16
полином при степени=3
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Рис. 2. Зависимость времени вычисления определителя от размера матрицы и
разрядности операндов
Выводы.

Использование

инструментальных

средств

интегрированного

математического пакета MAPLE позволяет обеспечить достоверность расчетов и
приемлемое время вычислений с учетом современных ресурсов компьютерных
расчетов по быстродействию и объему оперативной памяти.
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО КАРЬЕРНОМУ РАЗВИТИЮ КАК ФАКТОР
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Выходец Ю.С., Екимова С.С.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Насущная проблема в наше время – трудоустройство студентов после окончания
ВУЗа. А это напрямую связано с реальными потребностями работодателя, т.е.
необходимо согласованное сотрудничество ВУЗов и предприятий.
Методы, которые можно выделить для поиска работы, следующие (по данным
исследований консорциума по усовершенствованию менеджмент – образования в
Украине):
– личные контакты 45,4 %
– профессиональные 27,1 %
– рекламные объявления 4,5 %
– центры развития карьеры в учебных заведениях 8,6 %
– агентства по трудоустройству 9,3 %
– интернет 1,1%
– прочие 4,0 %.
На центры развития карьеры приходится лишь 8,6 %, хотя через эти центры мы
можем установить контакты с различными фирмами и быть информированными в
каких специалистах нуждается реальный промышленный рынок.
ВУЗам необходимо создавать и совершенствовать центры развития карьеры т.к. в
перечень требований многих стандартов бизнес – образования (AACSB, CEEMAN,
EQUIS)

входит

наличие

в

учебном

учреждении

работающего

механизма

взаимодействия с бизнесом (промышленностью) помощь студентам в трудоустройстве,
консультирование по вопросам карьеры и т.д.
По результатам исследований консорциума по усовершенствованию менеджмент
образования в Украине, отношения к услугам по содействию карьерному развитию
следующие: услуги не предоставлялись – 24,6 %; предоставлялись на низком уровне –
10,8 %; предоставлялись на удовлетворительном уровне – 16,7 %.
Таким образом, для постоянного совершенствования качества образовательных
услуг ВУЗов необходимо развивать механизмы взаимодействия университетов с бизнес
– средой, включая:1) механизм финансирования, 2) общую концепцию работы,
3) стратегические цели.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЙМ И АДАПТАЦИЮ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Выходец Ю.С., Шенгелия М.О.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Ошибки на этапе найма персонала являются одними из самых дорогостоящих для
организации. Первое, что следует учитывать, осуществляя найм персонала, - это
возможность его будущего соответствия философии и стратегии организации. Чтобы
определить потребности организации в человеческих ресурсах, надо знать, под
влиянием каких факторов они формируются. Это факторы внутриорганизационные и
внешние. Одна из причин, по которым осуществляется найм, - это естественная
динамика (увольнения по собственному желанию, выходы на пенсию, декретные
отпуска и т.д.). Среди внешних факторов основным является состояние рынка труда.
Отслеживание и анализ факторов, влияющих на потребности организации в
человеческих ресурсах, являются основой для их планирования. Для определения
потребности в человеческих ресурсах прибегают к экспертным оценкам. Экспертами
могут выступать руководители подразделений. Приступая к найму, необходимо
определить место вакансии в организационной структуре, содержание и объем
выполняемой

работы, располагать

описанием рабочего мета

и

должностной

инструкцией. Кроме того, создается квалификационная карта и портрет идеального
сотрудника. Для минимизации ошибок на этапе найма рекомендуется осуществлять
систему жесткого найма, где происходит отсев неподходящих кандидатов, тем самым
обеспечивается надежность отбора. На этапе отборочного собеседования происходит
также и обсуждение контракта – это часть процесса найма. А также оформление
контракта, в котором заключается договор между двумя сторонами. Обе стороны
обязаны выполнить условия контракта. В настоящее время отборочное собеседование
остается единственным реальным способом отбора. Выделяют два типа адаптации:
профессиональную и социально-психологическую. На эффективность адаптации
влияет уровень развития системы наставничества, уровень подготовки организации к
проведению адаптации. Таким образом, понятие "жизненного цикла сотрудника в
организации" складывается из следующих этапов: этап привлечения кандидатов, этап
отбора, этап найма, этап адаптации, этап полноценной работы, этап подготовки к уходу
из организации, увольнение. Поэтому организация должна отслеживать эффективность
процессов привлечения, отбора, найма и адаптации.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ И ОТБОРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Выходец Ю.С., Щеблыкин Д.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В настоящее время в Украине актуальными остаются вопросы, связанные с
оценкой и отбором инвестиционных проектов. В законодательстве отсутствуют чёткие
критерии, которыми должны руководствоваться местные органы самоуправления при
оценке инвестиционных проектов. Существующий механизм отбора состоит из
следующих этапов: рассмотрение документов; оценка бизнес-плана; соответствие
генеральному плану стратегического развития региона; конкурсная комиссия;
заключение. Этот механизм не может выявить инвестиционный проект, наиболее
целесообразный с точки зрения пользы для города, поскольку:
1. Фактически весь механизм отбора сводится к оценке бизнес-плана, который не
может предоставить полную картину проекта.
2. Проект должен соответствовать генеральному плану стратегического развития
города, утверждаемому как минимум на десять лет. Однако, при стремительном
развитии экономики и глобализации бизнеса, проекты, актуальные для развития
региона несколько лет назад, на сегодня могут не представлять ценности.
Для устранения этих недостатков необходимо изменить этот механизм. Возможен
вариант

многокритериальной

оценки

инвестиционных

проектов.

Авторами

разработаны рекомендации по совершенствованию механизма отбора инвестиционных
проектов, для реализации которых предусмотрены налоговые льготы. Рекомендации
включает следующее: 1) Разработать критерии целесообразности проектов и
ранжировать их по значимости. Невозможно разработать одни критерии оценки для
всей страны, поскольку они в регионах могут иметь различную степень важности. 2)
Разработать критерии оценки для конкретного города (региона). Для оценки
значимости

критериев

провести

опрос

различных

социальных

групп.

При

экспериментальном опросе жителей г. Алушта выявлено, что на первое место жители
ставят

критерий

повышения

туристической

привлекательности

города,

а

не

прибыльность проекта. 3) Создать экспертную комиссию для количественной оценки
инвестиционных проектов по каждому из критериев. Имея количественную оценку по
критериям и вес каждого критерия, можно получить комплексный показатель проекта и
использовать его в дополнение к анализу бизнес-плана.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВКАМИ В СИСТЕМЕ
СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ
Гойстер С.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Непрерывность процесса превращения сырья и материалов в товар зависит от
эффективной работы аппарата снабжения. В условиях, когда в систему снабжения
компании вовлечено большое количество потребителей и поставщиков возникает
необходимость в системах повышения эффективности логистики. Логистика в данном
случае понимается как универсальный механизм, охватывающий все вопросы,
возникающие при построении цепочек поставок. Такие системы получили название
SCM (Supply Chain Management - "системы управления цепочками поставок").
Сущностью понятия "управления цепочками поставок" в системе снабжения
строительной компании является рассмотрение логистических операций, связанных с
ресурсным обеспечением строительных площадок и объектов вспомогательного
производства.
SCM должна предоставлять достаточно мощный аналитический модуль, который
позволял бы снабженцу определять фактические потребности: что, в каких объемах и
когда следует закупать для обеспечения строительного процесса. Такие выводы в
идеальном случае делаются, исходя из прогноза потребности в материальных ресурсах
или на основании входных данных (материал – количество – сроки), указанных в заявке
руководителя строительного подразделения. Основываясь на этих данных, SCM
обеспечивает осуществление закупок при минимуме административного участия со
стороны менеджера.
Реализация бизнес-концепции управления цепочками поставок (SCM) базируется
на методе вовлечения отдельных взаимосвязанных элементов в общий процесс
управления предприятием с целью предотвращения нерационального расходования и
потерь используемых ресурсов.
Использование указанных систем позволяет получить синергетический эффект и
снизить риски искажения информации, недопоставок, возникновения внеплановых
издержек, а также ошибок менеджеров по логистике в системе снабжения. Данная
концепция позволяет осуществлять непрерывный контроль поставок, своевременно и
оперативно выполнять задачи снабжения.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Голованова М.А., Голованов С.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Современные тенденции развития упаковочного оборудования говорят о том, что
данная отрасль народного хозяйства Украины за последнее десятилетие получила не
просто значительное развитие и признание, в ней произошли важнейшие качественные
сдвиги. В некоторых развитых странах эта отрасль находится в первых рядах среди
отраслей, определяющих эффективность национальной экономики. Упаковка вторглась
практически во все сферы экономики от производства до потребления, оказывает
огромное влияние на социальную сферу, функционирование рынка и т.п.
Однако стоит отметить, что, не смотря на столь значительные сдвиги в развитии,
рынок упаковочного оборудования является достаточно замкнутым и специфическим.
Потребителями упаковочного оборудования является та группа предприятий, в
производственном процессе которых возникает необходимость упаковывать готовые
изделия. К основным крупным группам таких потенциальных потребителей
упаковочного

оборудования

следует

отнести

пищевую

и

химическую

промышленности. Упаковочное оборудование используется как предприятиямигигантами,

так

и

небольшими

частными

предприятиями,

при

этом

спектр

используемого оборудования достаточно широк: от ручных установок до полностью
автоматических, работающих на микропроцессорах.
Количество же поставщиков упаковочного оборудования в Украине ограничен.
На рынке существует четкое разделение среди поставщиков отечественного и
импортного оборудования по цене и

качеству.

Очень

часто поставщиками

отечественного упаковочного оборудования являются сами производители.
С точки зрения маркетинга рынок упаковочного оборудования, как и любой
другой промышленный рынок, существенно отличается от рынков товаров массового
спроса,

поэтому

применение

классического

маркетинга

на

этом

рынке

не

представляется возможным. Рассмотрим эти особенности:
– ограниченное число покупателей и круг потребителей при этом достаточно
четко очерчен;
– невозможность создания унифицированного оборудования, стандартных
моделей,

следовательно,

каждый

заключенный

индивидуальным;
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договор

о

поставке

является

– чаще всего контакт производитель (поставщик оборудования) ↔ предприятиепотребитель является кратковременным, способствует заключению контракта на
поставку, как правило, одной единицы оборудования. Однако бывают и исключения,
когда контакты принимают долговременный характер и направлены на поставку целого
комплекса упаковочного оборудования под весь спектр продукции, выпускаемой
предприятием;
– оборудование данного класса имеет длительный срок службы, покупается для
эксплуатации в течение многих лет;
– оборудование, как правило, требует со стороны поставщика монтажа, наладки и
обслуживания в течение гарантийного срока;
– покупка упаковочного оборудования, как и любого другого, требует
значительных капиталовложений, внесение изменений в производственный процесс, а
это очень часто вызывает сложность в принятии решения о покупке. Для убеждения
руководства в необходимости приобретения оборудования одних слов часто
оказывается

недостаточно,

следовательно,

приходится

проводить

технико-

экономические обоснования целесообразности подобного рода шагов, а это в свою
очередь требует дополнительно времени и денежных средств, что опять же тормозит
заключение договоров;
– потенциальные предприятия-потребители зачастую не осознают наличия
потребности в приобретении упаковочного оборудования; многие убеждены в
неприменимости его на своем предприятии; сложности установки и последующего
обслуживания; считают также, что потребители будут негативно относиться к
упакованной продукции, что повлечет в свою очередь снижение объемов продаж.
Кроме того, не заглядывая в прайсы или на сайты поставщиков упаковочного
оборудования, потенциальные потребители убеждены также в «заоблачных» ценах,
которые недоступны для украинских предприятий;
– инициатива первого контакта поставщик – клиент исходит, как правило, от
поставщика, следовательно, наиболее эффективной для производителей должна быть
позиция активного сбыта, которая и обеспечивает заключение контактов.
В настоящий момент недостаточно развитая маркетинговая политика или ее
полное отсутствие на ряде предприятий является наряду с влиянием внешней среды,
одной из основных преград на пути активного развития рынка упаковочного
оборудования в Украине.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТАХ СОЗДАНИЯ НАУКОЁМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Головань Д.В., Шипулин А.И.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В проектах по созданию наукоёмкой продукции часто возникают ситуации, когда
необходимо принимать решения о поиске оптимального варианта либо повышении
качества продукта проекта, о возврате к предыдущему или переходе к следующему
этапу. Перед заказчиком, руководителем проекта, исполнителем и проектировщиками
возникает проблема выбора дальнейшего сценария реализации проекта на основании
фактических значений, приоритетности противоречивых показателей проекта с учётом
состояния

конкурентов,

осуществляющих

аналогичные

разработки,

интереса

потребителей к создаваемому продукту проекта.
При анализе, оценке, управлении проектом используются следующие группы
показателей качества: показатели качества процесса; показатели качества продукта;
показатели экономической эффективности проекта.
Данные показатели взаимосвязаны между собой. Так, повышение качества
продукта приводит обычно к увеличению затрат на проект, но в то же время к
увеличению спроса на разработанный товар, ёмкости рынка, объёма производства, а
следовательно, к увеличению прибыли от реализации проекта. Помимо этого
происходит уменьшение предпринимательских, коммерческих рисков и риска проекта
в целом; увеличение запаса прочности проекта по прибыли и объёму производства.
Вследствие множества показателей качества и их возможного изменения
предлагается судить о качестве проекта на рассматриваемом этапе с использованием
обобщённых комплексных показателей и с учетом накопленного опыта по предыдущим
разработкам.

Основным

критерием

для

оценки

качества

предлагается

взять

соотношение между текущим и планируемым значениями комплексного показателя
качества проекта на определённом этапе.
Для

контроля

качества

проекта

и

принятия

управленческих

решений

предлагаются модели оценки текущего состояния проекта и модели оценки влияния
возможных изменений на качество проекта.
По результатам моделирования принимается решение по дальнейшему ходу
проекта, в частности продолжение проекта без изменений, внесение изменений в
проект, приостановка или прекращение проекта.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гончар Л.А.
Дніпропетровський університет економіки та права
Одним з головних напрямів ефективного функціонування і підвищення
конкурентоспроможності виробничого підприємства в ринкових умовах є формування
логістичної системи, наявність якої передбачає передачу відповідальності за
управління матеріальним потоком одному інтегрованому підрозділу.
Логістичну систему виробничого підприємства можна представити як комплексну
функцію управління матеріальним потоком. Спроможність системи управляти
матеріальним потоком заключається в інтеграції і постійній координації дій
функціональних підсистем виробничого підприємства таких як - постачання,
виробництво і розподіл.
Функціональна підсистема постачання вирішує основне завдання - надходження
сировини на підприємство та комплекс питань щодо визначення потреби виробництва,
вибору постачальників і виконання графіка завезення.
Функціональна підсистема підтримки виробництва контролює надходження та
зберігання сировини, зберігання готової продукцію або товарів на складі підприємства.
Функціональна підсистема розподілу – це приймання товарів на складі, їх
зберігання, відбір, транспортування, поставка і сервісне обслуговування.
Таким чином, до основних логістичних функцій виробничого підприємства слід
віднести слідуючи:
– формування і координація логістичних зв’язків;
– визначення потреби в матеріалах і обсягах перевезення продукції;
– складання плану надходжень;
– транспортування сировини;
– складування запасів і виконання транспортно-складських операцій з ними;
– доведення сировини до виробничих підрозділів;
– внутрішнє переміщення сировини і виконання транспортно-складських робіт;
– складування і облік запасів;
– прогнозування попиту і обробка замовлень клієнтів;
– складування і облік запасів готової продукції;
– транспортування і постачання готової продукції;
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– надання логістичних послуг клієнтам.
Ці функції посідають важливе місце в логістичній системі функціональних
підсистем і повинні бути комплексно взаємопов’язані між собою та спрямовані на
виконання єдиної мети підприємства.
Системний підхід до управління виробничим підприємством передбачає
виділення

спеціально

матеріальним

потоком,

організованого
починаючи

підрозділу
з

,

формування

який

повинен

господарських

управляти
зв’язків

з

постачальниками сировини для виробництва товарів і закінчуючи доставкою
споживачу товарів і надання послуг.
У теорії логістики існують різні концепції, але усі вони мають дві загальні риси, а
саме: об’єктом логістики є потокові процеси (матеріальні, фінансові та інформаційні) та
системна цілісність елементів цього процесу. Таким чином, можна виділити
концептуальні основи формування логістичної системи управління виробничим
підприємством:
– об’єктом логістичної системи є матеріальні, фінансові і інформаційні потоки;
– предметом є оптимізація цих потоків;
– управління потоками здійснюється системно;
– оптимізація потоків спрямована на ефективність роботи логістичної системи
управління виробничим підприємством.
Виходячи з цього, застосування концептуальних основ створює умови для
формування логістичної системи виробничого підприємства яка дасть можливість:
– скоротити витрати на транспортування і збереження продукції;
– зменшити рівень запасів;
– знизити тривалість робочого циклу;
– скоротити час переміщення продукції;
– підвищити рівень транспортного обслуговування;
– забезпечити високий рівень якості сервісу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Гончар И.А., Башкирцева А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
В настоящий момент отечественные проектные организации находятся в условиях
быстро меняющейся рыночной среды, чтобы сохранить свои преимущества,
вынуждены быть достаточно гибкими и готовыми к любого вида изменениям во
внешней и внутренней средах. В связи с этим требуются знание и опыт в области
теории управления проектами. Основная трудность состоит в том, что информация об
успешном опыте управления проектом достаточно дорогая, а иногда ее вообще может
не быть. Одним из самых трудно контролируемых параметров проекта является его
стоимость. Управление стоимостью проекта состоит из процессов, необходимых для
обеспечения завершения проекта в пределах утвержденного бюджета. Существуют
экономические методы при помощи которых можно контролировать отклонение от
заданного бюджета, но основным их недостатком является их стационарность, т.е.
рассчитывая стоимость проекта игнорируют динамику рыночных изменений, а
анализируя рыночный потенциал проекта не продолжают его до выработки
управленческих решений. Возникает необходимость разработки методики, которая
позволила бы постоянно учитывать изменение стоимости проекта во время его
выполнения,

проводить

анализ

изменчивости

рынка,

а

также

принимать

управленческое решение для минимизации отклонения. Решить поставленную задачу
можно постоянно привлекая экспертов, что является очень дорогостоящим и
трудоемким. В настоящее время широко используются такие модели ИИ, как
искусственные нейронные сети (ИНС). Традиционные методы стремятся описать
«сущность» объекта, в то время как ИНС может запомнить, а затем воспроизвести
динамическое поведение объекта, имея возможность при этом дообучаться и сохранять
накопленный опыт. Их использование эффективно там, где нужно воспроизводить
чрезвычайно сложные зависимости, такие как процессы планирования ресурсов,
контроль

расходов

и

др.

Математические

методы

выполняют

строгую

последовательность алгоритмических действий, совсем не заботясь о смысловой
нагрузке. В результате можно получить математически верный результат, который
экономически является непригодным. Применение ИНС поможет нам избегать такие
ошибки, что увеличит вероятность выполнения проекта в рамках заданного бюджета.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ РЫНОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Гончар И.А., Башкирцева А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Решающую роль в успехе экономической деятельности компании играет
стратегический маркетинг. Стратегия маркетинга определяет, как нужно применять
структуру маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь
целей организации. В решениях о структуре маркетинга главное - планирование
продукции, сбыт, продвижение и цена. Стратегия должна быть максимально ясной.
Так,

планирование

новой

продукции

должно

предусматривать

установление

приоритетов, распределение ответственности, временной и производственной графики,
поддержку продвижения и потребности в обучении персонала. Поиск перспективных
идей – это исходный пункт процесса разработки нового товара. Одна революционная
идея нового товара может кардинально повлиять на будущее компании, однако
зачастую свободный творческий поиск идей приводит к нерациональной трате ресурсов
и задает неверное направление усилиям компании.
Универсальных источников идей не существует, поскольку их существование
обусловлено множеством факторов, зависящих от каждой конкретной ситуации, как:
размер и тип компании, применение ею технологии, потребность в новых товарах,
ресурсы, находящиеся в его расположении, предпочтения руководства и компетенции
компании.

Идеи

новых

товаров

отбираются

по

принципу их

соответствия

стратегическим целям компании. Компании применяют различные методики расчета и
оценки степени важности критериев, учитываемых в процессе отбора идей.
Эффективность этих методов напрямую зависит от общности взглядов всех
менеджеров на значимость тех или иных критериев отбора и оценки зачастую носят
субъективный характер. Так как затраты на тестирование концепции отобранного
товара велики, возникает необходимость разработки методики оценки идей по мере их
поэтапного продвижения в процессе планирования, результат которой не зависел бы от
мнения менеджеров. В рамках задачи анализа идеи создания новой продукции
предприятия наиболее перспективным видится использование методов нейросетевого
анализа. Интерес к искусственным нейронным сетям (ИНС) вызван их способностью
улавливать нелинейность рыночных взаимосвязей. Это наделяет их хорошей
предсказательной силой, что крайне важно для стратегического планирования в рамках
выбора нового товара.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ ПРОЕКТУ
Грішнова О.А., Пасєка С.Р.
Київський національний університет ім. Т.Шевченка,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
В рамках проектної діяльності людський чинник набуває особливого значення.
Метою дослідження є розробка системи оцінки діяльності команди проекту, що
дозволить кількісно виміряти ефективність роботи команди. Поняття „команда
проекту” (КП) можна розглядати у двох аспектах – як персонал, що виконує проект, та
як міра „спрацьованості” цього персоналу. В дослідженні увага буде приділятися саме
другому аспекту, оскільки нас цікавить оцінка саме ефективності роботи команди.
У загальному випадку успішними основними результатами діяльності КП є:
досягнення цілей проекту або цілей стадії його життєвого циклу; вирішення
поставлених задач та отримання проектних результатів у задані терміни та при заданих
обмеженнях ресурсів. Інші, більш конкретні результати діяльності КП визначаються
стосовно виконуючої організації, проекту, команди та стосовно окремих її членів.
Слід відзначити, що результати діяльності КП в ідеалі повинні бути вимірними.
Тому на стадії планування проекту повинна бути передбачена система критеріїв оцінки
результатів роботи КП та відповідних їм якісних та кількісних показників, на основі
яких можна стверджувати: проект реалізовано успішно або не успішно.
Існує багато наборів характеристик для оцінки ефективності команд проекту.
Наприклад, характеристиками ефективної команди проекту є: задоволення від
роботи; внесок у командну культуру; почуття гордості за команду; лояльність стосовно
членів команди; гармонія та узгодженість; орієнтація на результат. Іншими
характеристиками високоефективної КП є: чітке розуміння загальних цілей;
відкритість; впевненість один у одному; розподіл компетенцій; ефективні внутрішні
процедури; гнучкість та адаптивність; вдосконалення та зростання компетентності.
Вибір того чи іншого набору критеріїв та характеристик (показників)
ефективності КП залежить як від визначених на старті проекту очікувань учасників та
критеріїв успіху проекту, так і від реальних та завчасно виділених на здійснення
проекту ресурсів (фінансових, матеріальних, людських) та від професіоналізму
менеджерів та спеціалістів. Але у будь-якому випадку головним критерієм
ефективності команди проекту буде отримання кінцевого результату реалізованого
проекту, відповідної якості проекту при визначених обмежених ресурсах.
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Метою оцінки команди є визначення злагодженості в її роботі, а також
ефективності в цілому. Оцінку можна проводити за допомогою тестування, один з
варіантів якого ми застосували на практиці для оцінки ефективності діяльності КП в
одному з київських банків. Члени команди виставляли бали (від 1 до 7) за шкалою
оцінки кожного з визначених найважливіших факторів. Після тестування на одному
аркуші підсумовують пофакторні оцінки, проставлені кожним учасником. Сума
показує, наскільки згуртовано працює команда.
За розробленою системою ми проводили оцінку ефективності діяльності команди
проекту у двох напрямках – зовнішньому та внутрішньому. Кожному з напрямків
відповідає перелік критеріїв, за якими проводилась оцінка. Зовнішній напрямок
передбачає оцінювання роботи команди з боку керівника проекту, цей напрямок є
зовнішнім стосовно команди. Внутрішній напрямок відповідає оцінці роботи команди з
середини, тобто членами оцінюваної команди.
Основними зовнішніми критеріями оцінки діяльності команди проекту є:
правильність розуміння завдань, поставлених перед підрозділом; якість виконання
поставлених перед підрозділом завдань; вчасність виконання завдань; розподіл ролей у
підрозділі при виконанні завдань; рівень організації у підрозділі; координація
діяльності підрозділу з іншими підрозділами проекту; творчий підхід до виконання
поставлених перед підрозділом завдань; атмосфера у колективі підрозділу.
Основними внутрішніми критеріями оцінки діяльності команди проекту є:
задоволення від роботи; атмосфера в колективі; комунікації з іншими підрозділами
проекту; упевненість в інших членах підрозділу; ефективність розподілу обов’язків у
підрозділі; якість виконання поставлених перед підрозділом завдань; вчасність
виконання

поставлених

перед

підрозділом

завдань;

підвищення

власного

професіоналізму.
Перевагами запропонованої системи оцінки діяльності команди проекту є:
практичність у застосуванні, що дає змогу отримати кількісну оцінку діяльності
команди проекту; можливість змінювати кількість критеріїв та їх зміст, варіювати
кількість підрозділів команди проекту; врахування думки кожного учасника команди
проекту при отриманні оцінок; прозорість отриманих результатів, можливість
порівняння діяльності всіх підрозділів команди проекту; застосування вагів дає змогу
оцінити діяльність команди проекту у певній площині, яка визначає найбільш суттєві
моменти у діяльності команди; система оцінки діяльності команди проекту може бути
використана для команди з будь-якою кількістю учасників.
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АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Длугунович Н.А., Ковальчук С.С.
Хмельницький національний університет
Продуктивність інженерної та управлінської праці зростає повільніше, ніж
продуктивність в сфері виробництва. В той же час автоматизації піддаються більше 50
% конструкторських і не менше 75% робіт з технологічної підготовки виробництва.
Саме ця обставина сприяє широкому впровадженню систем автоматизованого
проектування на підприємствах в даний час.
Але обґрунтований вибір і придбання будь-якої системи автоматизованого
проектування та нових інформаційних технологій для даного підприємства ще не є
гарантією успіху. Існує певна залежність від адаптації самої системи управління
виробництвом до можливих змін, тобто до впровадження системи автоматизованого
проектування. Мета цих змін це підвищення ефективності виробництва та отримання
швидкої реакції підприємства на зміну вимог користувачів.
Впровадження системи автоматизованого проектування на підприємстві, як і
будь-яке важливе перетворення на підприємстві, є складним та зазвичай болючим
процесом. Існує ряд проблем, які виникають при впровадженні систем. Вивчення цих
проблем заздалегідь та підготовка до них значно полегшують процес впровадження та
підвищують ефективність подальшого використання системи.
Всі проблеми, які виникають в процесі впровадження систем, можна поділити за
напрямками:
– технічні (невідповідність існуючої технічної бази підприємства новому
програмному забезпеченню);
– технологічні (необхідність формування нормативно-довідкової інформаційної
бази інженерної інформації);
– економічні (перевищення кошторису на впровадження системи, необхідність
виділення коштів на модернізацію обчислювальної техніки на підприємстві);
– організаційні (необхідність повної чи часткової реорганізації технічної
підготовки

виробництва;

необхідність

формування

кваліфікаційної

групи

впровадження та супроводу системи; вибір керівника групи);
– психологічні (опір співробітників підприємства новим перетворенням,
тимчасове збільшення навантаження на співробітників під час впровадження системи).
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Досить важливою організаційною проблемою є створення структури, що буде
займатися питаннями впровадження системи. З одного боку надання повноважень
окремим співробітникам щодо процесу впровадження системи не є ефективним, тому
що процес складний, тривалий та трудомісткий. З іншого боку створення стаціонарного
підрозділу не є доцільний, тому що процес впровадження носить тимчасовий характер.
Розв‘язання даної проблеми можливе на основі створення віртуальної структури,
яка буде здійснювати кінцевий вибір системи автоматизованого проектування і в
подальшому буде займатися впровадженням цієї інформаційної інновації.
Віртуальний підрозділ – це існуючий в віртуальному просторі ідентифікуємий
суб‘єкт господарської діяльності підприємства, який має внутрішню структуру,
розподіл обов‘язків та регламентацію характеру взаємодії між учасниками.
Головною особливістю віртуального підрозділу є те, що основою об‘єднання
учасників є сучасні інформаційні або комунікаційні технології (електронна пошта,
Інтернет). Створення віртуального підрозділу буде носити тимчасовий характер.
Метою створення віртуального підрозділу є виконання робіт за складним
проектом. При цьому віртуальний підрозділ входить в організаційну структуру
підприємства і підкоряється керівництву підприємства. Чому саме віртуальний
підрозділ? По-перше, роботи щодо вибору та впровадження системи носять тимчасовий
характер, по-друге віртуальний підрозділ є більш мобільним та гнучким ніж звичайні і
по-третє, заощаджуються кошти на використання приміщення, обладнання тощо.
Віртуальний

підрозділ

представляє

собою

невелику робочу

групу,

яка

максимально навчається роботі з системою, а потім ця група виконує значну частину
роботи по впровадженню системи і подальшому її супроводу. Використання подібної
технології викликано двома факторами: підприємство зацікавлено, в фахівцях, які
можуть оперативно вирішувати більшість робочих питань при налагодженні і
експлуатації системи; витрати на навчання своїх співробітників значно менші ніж
залучення сторонніх фахівців.
В роботі запропоновано методику формування віртуального підрозділу:
– розроблено перелік спеціалістів, які мають скласти робочу групу цього підрозділу;
– визначені їх функціональні обов‘язки;
– визначені вимоги щодо призначення керівника підрозділу та надання йому
повноважень.
Крім того, показано місце цього підрозділу в структурі підприємства та методи
взаємодії з іншими (стаціонарними) підрозділами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Доценко Н.В., Лысено Д.Э.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Использование новейших информационных технологий в системах управления
проектами позволяет решать задачи планирования, управления проектами при
заданных временных и финансовых ограничениях, оптимизации процесса управления
имеющимися ресурсами, что невозможно без широкого использования программного
обеспечения управления проектами. Под информационной технологией в управлении
проектами понимают совокупность процессов сбора, передачи, переработки, хранения
и доведения до пользователей информации, реализуемых с помощью современных
программных средств [1].
Использование

различного

программного

обеспечения

при

управлении

проектами, обусловлено спецификой проектов, а также поддержкой различных
управленческих функций. Так для небольших проектов, а также с целью ознакомления
с системами управления проектами и обучения навыкам планирования проектов
целесообразно использовать Microsoft Project, что позволит совмещать функции
детального планирования и контроля графика выполнения работ, отслеживания
ресурсов и затрат проекта, поддержки групповой работы, документооборота и
формирования отчетов [2]. Наиболее распространенной системой, используемой для
анализа проектов, является программа Project Expert, в которой предусмотрена
возможность обмена данными с пакетами управления проектами MS Project и Time
Line [3]. Продукты компании Primavera Systems пользуются особой популярностью в
сфере строительства, в атомной энергетике, телекоммуникационной индустрии, в
нефтегазовой, химической, аэрокосмической и оборонной промышленности [3]. Для
функционального моделирования процессов управления проектами, анализа бизнеспроцессов, дополнения созданной модели процессов организационными диаграммами,
диаграммами потоков данных DFD и Workflow (IDEF3) системными аналитиками и
специалистам по внедрению информационных систем используется

программное

обеспечение Bpwin [4].
Использование

технологии

Workflow

позволяет

осуществить

быстрое

и

эффективное перемещение документов и данных между участниками проекта,
осуществить

управление информационными потоками проектного содержания,

требуемыми участниками текущей фазы проекта.
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Использование Интернета для обмена информацией по проекту предъявляют
повышенные требования к надежности, безопасности информации, что обуславливает
необходимости совершенствования существующих систем управления проектами.
Сравнительный анализ методологий, используемых в проектах внедрения
компьютерных информационных систем, показал, что наиболее часто используются
модели структуры данных, потока документов, документооборота, нормализация
моделей, объектно-ориентированные методы, CASE-модели, диаграммы структуры,
языки программирования [1].
Создание

корпоративной

информационной

среды

поддержки

проектно-

ориентированного бизнеса невозможно без использования систем управления
содержанием

(ECMS),

позволяющих

управлять

информационными

объектами

различных типов, интегрировать и унифицировать информационные потоки всех типов
проектного содержания с функциями управления календарно-ресурсного планирования
в СУП, позволяя обеспечить выполнение перечисленных выше задач.
Методология оценки и анализа программного обеспечения предполагает
сопоставление его функциональных возможностей с функциями, выполняемыми
управляющим проектом и его командой. Следует отметить, что эффективность
внедрения программного обеспечения для управления проектами напрямую зависит от
наличия

и

полноты

пользовательского

общей

информация

о

ПО,

системной

архитектуры

и

интерфейса, функциональности, существующих ограничений,

маркетинговой информации [3], кроме того, немаловажным фактором является
готовность проектной команды принять программное обеспечение для управления
проектами.
Литература:
1. Липунцов Ю.П. Управление процессами. Методы управления предприятием с
использованием информационных технологий. - М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи,
2003. - 224 с.
2. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2002: Учебный курс. СПб.: Питер, 2003. - 640 с.
3. Мазур И.И, Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное
пособие / Под общ. Ред. И.И. Мазура. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.
4. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler
(Bpwin 4.1). – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 240 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЫБОРА С УЧЕТОМ
ОТКРЫТЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
УКРАИНЫ В ЕДИНОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Дронова И.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В настоящее время в условиях экономической интеграции Украины в единое
Европейское

пространство

необходимо

учитывать

нарастающие

тенденции

к

повышению мобильности рынков труда, в связи с чем, актуальным становится
аналитическое

решение

задачи

коллективного

выбора

с

учетом

открытых

миграционных потоков. Под миграционными потоками будем понимать перемещение
специалистов соответствующей квалификации между отдельными регионами.
Предположим, что каждый специалист определенной квалификации принимает
решение о перемещении из одного региона в другой самостоятельно и в случайные
моменты времени. Свободное рабочее место (вакансия) может быть заполнено путем
решения задачи коллективного выбора, например при подборе специалиста в команду
проекта. Для нахождения общего решения задачи в приведенной постановке
целесообразно использовать разомкнутые (однонаправленные) методы коллективного
выбора.
На основе разработанных алгоритмов, с использованием инструментальных
средств интегрированного пакета символьной математики Maple проведено сравнение
четырех модификаций методов Конфорсе, Коупланда, Доджеа, а также методов Getcha
(Generaliged Top-Choice Assumption) и метода Gocha (Generaliged Optimal Choice
Axion).. В отличие от языков программирования высокого уровня, таких как Фортран,
Бейсик, Си или Паскаль, Maple дает возможность решать большое количество
математических

задач

путем

введения

команд,

без

предварительного

программирования. Имеет важное значение и то, что решение задач может быть
получено аналитически, в виде формул, состоящих из математических символов.
Если в качестве коллективной структуры будет использован мажоритарный граф,
то целесообразно применять метод Блека.
Данный подход может быть применен в практике текущего мониторинга и
управления рынком труда открытого экономического пространства для поиска
оптимального соотношения между специалистами и рабочими местами в проблемных
регионах, а также в исследованиях параметров рабочей силы.
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ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Дружинин Е.А., Габчак О.К.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
При

всем

многообразии

факторов,

влияющих

на

эффективность

машиностроительного производства, повышение и обеспечение качества проекта –
важнейшая задача, стоящая перед промышленностью в настоящее время. Сложность
создания механизма управления качеством проекта (УКП) имеет свои причины:
– согласно стандарту ISO 10006 УКП следует рассматривать как совокупность
систем по управлению качеством результатов проекта и процессов их достижения;
– развитие рыночных отношений приводит к повышению роли заказчика, что
приводит к необходимости регулирования взаимосвязи требований заказчика с
государственными и внутризаводскими нормативами;
– в условиях совершенствования технологий на новый уровень поднимется
значение учета динамики изменения требований, как к продукции, так и к процессам.
Теория и методы оценки требований в системе УКП являются разработанными,
однако целый ряд аспектов этой проблемы остаются неисследованными. Нуждаются в
более углубленной разработке вопросы формирования вариантов системы, призванной
обеспечить достижение ряда строго упорядоченных частных целей, с учетом ее
структурных особенностей и требований

к элементам. Для этого необходимо

сформулировать подлежащую решению проблему и определить класс средств,
необходимых для выполнения заданных функций согласно действующим стандартам;
следует выявить характеристические параметры; каждый из параметров следует
подразделить

на возможности

(«состояния»),

или, рассматривая непрерывное

множество величин, классифицировать его по определенным диапазонам или режимам.
После чего получают все возможные варианты системы, которые проверяют на
возможность реализации путем контроля взаимосвязи параметров. Полученное
подмножество вариантов оптимизируют по принципу максимального удовлетворения
требований заказчика.
Для формализации предлагаемого подхода были использованы методы теории
множеств, морфологического анализа, языка регулярных схем алгоритмов. В работе
был проанализирован описанный метод на примере характеристик сверхлегких
самолетов.
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ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМАНДЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Дружинин Е.А., Мазорчук М.С., Бахмач Е.С.*
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
*

ЗАО «Гранит», Кировоград

Вопросы управления человеческими ресурсами в процессе реализации проектов
либо любой другой производственной деятельности являются актуальными и
рассматриваются

многими

отечественными

и

зарубежными

учеными.

Задачи

формирования команды научно-технического проекта и оценки эффективности ее
работы является сложными задачами, решение которых требует системного подхода с
применением комплекса методов и моделей из разных областей знаний. Это
обусловлено рядом факторов, таких как, специфика реализации научно-технического
проекта, особенности и личностные характеристики членов команды, сложная
структура взаимодействия между членами команды, особенности делегирования
полномочий руководителем проекта, внутренние и внешние риски, связанные с
командой проекта, и ряд других. Учет этих факторов и разработка системной
формализованной модели, на основе которой можно формировать эффективную
команду проекта является актуальной научно-прикладной задачей, требующей
решения. Для решения поставленной задачи можно использовать несколько подходов.
Первый подход, который предложен В.Н. Бурковым, основан на рассмотрении членов
команды проекта, как активных элементов, эффективность работы которых будет
зависеть от методов стимулирования. Второй подход предполагает формирование и
оценку

благоприятного

организационно-психологического

климата,

где

стумулирование членов команды не явлется основной задачей, а на первый план
выходят

задачи формирования эффективной организационной структуры с учетом

межличностных взаимосвязей. Системная модель будет строиться на основе
объединения моделей данных подходов с целью учета всего множества показателей.
Для формализации предлагаемого подхода предлагается использовать методы
теории множеств, языка регулярных схем алгоритмов и методы теории нечеткой
логики. Для оценки членов команды и выбора руководителя проекта предлагается
применять методы тестирования. Для оценки эффективности используется ряд
качественных и количественных показателей, на основе которых оценивается
эффективность работы оргструктуры проекта и отдельных членов команды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЧЕТКИХ МЕТОДОВ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ
Зайченко Ю.П.
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Задачи моделирования и прогнозирования в экономике отличаются следующими
особенностями:
–

сложные,

неизвестные

зависимости

между

входными

и

выходными

показателями
– не стационарность экономических процессов;
– неполнота и неопределенность ряда исходных данных.
Эти

обстоятельства

препятствуют

применению

классических

методов

статистического анализа, таких как регрессионный анализ, для построения адекватных
моделей и настоятельно требуют разработки новых подходов и методов, использующих
идеи искусственного интеллекта.
Поэтому

в

работе

рассматривается

применение

для

этих

целей

двух

принципиально различных подходов. Первый подход использует разработанный
нечеткий метод индуктивного моделирования – так называемый нечеткий МГУА. Его
особенностями является возможность построения объективной модели прогноза
минимальной сложности по экспериментальным точкам. Метод заимствует идеи
эволюции биологического мира – скрещивание и селекцию и конструирует
объективную модель оптимальной сложности. Метод базируется на основополагающих
принципах – принципе самоорганизации, принципе внешнего дополнения и принципе
не окончательности промежуточных решений.
Нечеткий МГУА отличается от четкого тем, что

исходная прогнозирующая

модель представляется в виде интервальной модели регрессии с нечеткими
коэффициентами, каждый из которых описывается двумя параметрами центром и
шириной интервала. Нахождение неизвестных параметров осуществляется по
критерию минимизации суммарного интервала неопределенности при ограничении, что
каждый наблюдаемый выход должен попадать в свой оценочный интервал.
Соответствующая задача приводится к задаче линейного программирования, для
которой доказана ее разрешимость при любых наборах исходных данных. В докладе
описывается

разработанный

алгоритм

для

предложенный метод.
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нечеткого

МГУА,

реализующий

Подобно всем алгоритмам обычного МГУА он имеет следующие достоинства:
– не требуется априорного задания структуры модели прогноза, она строится в
процессе работы алгоритма сама;
– возможность работы по коротким выборкам, когда число определяемых
коэффициентов больше числа точек выборки («короткие выборки»).
Дополнительно

к

вышеуказанным

достоинствам

нечеткий

МГУА

имеет

следующие преимущества в сравнении с обычным методом МГУА:
– отсутствует проблема плохой обусловленности т матриц нормальных уравнений
Гаусса, т.к. для нахождения коэффициентов модели не используется МНК, а решается
соответствующая задача ЛП, которая всегда разрешима;
– получаем не точечные оценки коэффициентов модели, а интервальные, что
позволяет оценивать ожидаемую точность прогноза
В

докладе

рассматривается

применение

нечеткого

МГУА

в

задачах

прогнозирования макроэкономических показателей, а также курсов акций на рынке
ценных бумаг РТС. Приводятся результаты прогнозирования по нечеткой модели и
проводится их сравнительный анализ с результатами прогноза с использованием
нейронной сети BACK PROPAGATION.
Проведенные широкие экспериментальные исследования дают основание сделать
вывод

о

преимуществах

предложенного

нечеткого

МГУА

по

сравнению

с

классическими методами прогнозирования, а также с нейронными сетями.
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інформаційні технології, № 3, 2003.-с.25-45.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Зеленков А.В., Федоренко Н.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Реализуя проект в области информационных технологий (ИТ), как и иные
проекты, предприятие в первую очередь преследует цель – получение прибыли.
Руководитель,

принимающий

решения,

нуждается

в

методах

оценивания

целесообразности и эффективности реализации того или иного проекта. Проект в
области ИТ является частным случаем инвестиционного проекта с рядом особенностей.
Оценка эффективности проектов внедрения ИТ является достаточно сложной задачей,
так как информационные технологии обычно не приносят прибыль непосредственно, а
являются одним из инструментальных средств в процессе ее получения. Для оценки
эффективности инвестиций разработано много методов, среди которых можно
выделить методы, в основе которых лежат следующие показатели: срок окупаемости,
чистая приведенная стоимость, совокупная стоимости владения и сбалансированная
система показателей. Эти методы являются наиболее удобными для оценки
эффективности именно ИТ-проектов. Для анализа эффективности ИТ-проектов в
условиях малых и средних предприятий можно рекомендовать методы срока
окупаемости и чистой приведенной стоимости, наглядность которых повышается при
построении финансового профиля проекта. Применение этих методов требует
установления взаимосвязи между реализацией ИТ-проекта и увеличением дохода в
денежном выражении. Для государственных предприятий, когда оценивать прибыль в
деньгах не всегда необходимо, но необходимо сравнивать различные варианты
реализации проекта, целесообразно использовать метод совокупной стоимости
владения. При этом оценивается стоимость владения несколькими информационными
технологиями и выбирается наилучшая. Целесообразность же внедрения какой-либо
информационной технологии обусловлена иными немонетарными факторами. Анализ
на базе сбалансированной системы показателей будет эффективен на крупных
развивающихся предприятиях, где с его помощью кроме оценки эффективности ИТ
будут решаться и другие задачи. Сбалансированная система показателей позволяет
оценить эффективность ИТ в случаях, когда сложно или невозможно вычислить
экономический эффект в денежном выражении. Использования данного подхода
требует разработки системы показателей и специальной информационной технологии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Иванова В.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
На предприятиях, использующих идеи маркетинга, рыночные исследования
являются основой разработки общей стратегии представления товаров на рынке и
служат основой разработки стратегии сбыта продукции. Эффективная система сбыта
позволяет расширить рынки сбыта и максимизировать прибыли.
В докладе производится анализ форм организации сбыта безалкогольных
напитков и предлагаются новые подходы при выборе каналов сбыта этой продукции, о
методы продвижения продукции, система оплаты, ценообразования и скидок, а также
производится оценка рисков и предлагаются мероприятия по их снижению.
На

примере

рынка

безалкогольных

напитков

рассмотрены

и

оценены

возможности основных конкурентов по сбыту, дается оценка значимости основных
факторов влияющих на сбыт безалкогольных напитков, приводтися характеристика
организационной структуры предприятия по сбыту безалкогольных напитков,
определены основные задачи и функции агента по сбыту такой продукции. Приводится
характеристика и механизм использования каналов распространения безалкогольных
напитков, рассмотрены основные критерии выбора каналов сбыта и методов
продвижения продукции.
Авторами предложен механизм реализации продукции безалкогольных напитков,
методология

расчета

численности

штата

торговых

представителей,

наиболее

приемлемые базисные условия поставок, проведен анализ наиболее вероятных рисков и
обозначены пути их снижения. В докладе также предлагаются мероприятия по
повышению эффективности сбыта продукции, а именно: многовариантная система
прогрессивных форм оплаты и ряд мер по формированию спроса и продвижению
товара.
Авторами было выявлено, что особенностью торговли безалкогольными
напитками является возможность обернуть весь объем запасов несколько раз в течении
недели. В докладе предлагается стратегия увеличения прибыли за счет ускорения
оборачиваемости капитала и увеличения объемов продаж безалкогольных напитков
путем оптимизации торговой наценки на продукцию.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванова В.Н., Рубленко Е.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
В последние десятилетия непрерывный прогресс в области разработки
современных средств бизнес-коммуникаций привел к глобализации мировой экономики
и росту международного торговооборота. В связи с этим резко возросла потребность в
информации о ситуации на внешних рынках, а получение такой информации всегда
представляло и представляет собой серьезную маркетинговую проблему. На данный
момент украинские предприятия имеют лишь фрагментарные и бессистемные сведения о
ситуации на внешних рынках.
Имеющиеся на данный момент научные труды дают лишь фрагментарное
представление о возможностях проведения маркетинговых исследований международных
рынков. Проведение полевых исследований внешних рынков вследствие своей
дороговизны доступно лишь крупным компаниям. Тем не менее, сопоставимость
результатов таких исследований представляет собой значительную проблему вследствие
национальной

специфики

стран,

языкового

барьера,

особенностей

менталитета,

сказывающихся на поведении потребителя, различия социально-экономических условий и
целого ряда других факторов. Что касается кабинетных исследований внешних рынков, то
здесь существенной проблемой является недостаток и бессистемность сведений о
существующих источниках вторичной информации, а также их доступность.
С развитием информационных технологий Интернет стал эффективным средством
для проведения маркетинговых исследований. Причем Интернет позволяет получать как
первичную информацию, основанную на данных, полученных в рамках проведенного
фирмой маркетингового исследования в Интернете, так и вторичную маркетинговую
информацию, основанную на данных опубликованных в Интернете.
Таким образом, в настоящий момент получение объективной и целостной картины о
ситуации на международных рынках представляет собой серьезную проблему для
предпринимателей, заинтересованных в выходе на эти рынки. В докладе предложена
методология получения системной и целостной картины, отображающей ситуацию на
международном рынке.
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СИНТЕЗ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СТРУКТУР СИСТЕМ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ БПЛА В МОДУЛЯРНОЙ АРИФМЕТИКЕ
Илюшко В.М., Мохаммед Д.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Задача синтеза системы обработки информации (СОИ) в модулярной арифметике
(МА) существенно зависит от вида используемого структурного резервирования. В
данном докладе рассматривается вариант синтеза структуры СОИ БПЛА в случае
постоянного структурного резервирования, используя понятия вектора состояния
резервируемой структуры СОИ в МА (в непозиционной системе счисления в
остаточных классах (СОК)) в виде

l 





n  x ( k1 ) x ( k2 )  x ( kn ) ,
X СОК
m
m
m

где:

1

2

n

l – байтовое машинное слово;
n – количества информационных оснований СОК;
(k )
xm i – i -я компонента вектора;
i

ki – кратность резервируемого канала обработки информации СОИ в СОК

( ki  1, 2,3, ) по модулю mi .
Задача синтеза формируется следующим образом: необходимо определить

l 

l 

n
n
единственное X СОК
opt из возможной совокупности значений X СОК , при котором

значение вероятности безотказной работы

PСОК (t ) СОИ в СОК достигла бы

максимального значения. В формализованном виде данная задача представится в
следующем виде:

l 

l 

l 

n
n ! X n
X j СОК
 X СОК
СОК

 l n   X  l n   X  l n   P (t )  max  .

X

СОК
opt
СОК  j СОК
СОК opt



Решение задачи синтеза непосредственно связана с результатами решения
обратной задачи оптимального резервирования СОК. В результате решения задачи
синтеза найдем набор n -мерных векторов, определяющих оптимальные надежностные
структуры СОИ в СОК.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИПРОЕКТОМ
Илюшко В.М., Некрасов И.Б., Емад А.Р.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Будем считать управление мультипроектом, как управление процессом создания
образца или программы (в рамках мультипроекта), т.е. процессом осуществления
проектного действия (ПД)

и обеспечивающих его процессов. Целью ПД является

достижение тактико-технических характеристик (ТТХ), заданных в виде тактикотехнических требований (ТТТ) в техническом задании на разработку образца либо
программы в условиях ограничения ресурсов в виде стоимости разработок и времени
создания. Следовательно, управление мультипроектом – это управление процессом
достижения разработчиками ТТХ создаваемого образца.
Очевидно, что состояние процесса проектирования можно описать системной
моделью процессов создания образца, т.е. текущей системной моделью (факт),
желаемым состоянием образца (план); в системе управления мультипроектом
производить управление и анализ фактической и эталонный системных моделей (ТТХ и
ресурсы), получать невязки по параметрам системных моделей с указанием конкретных
структурных

элементов

и

выдавать

управляющие

воздействия

(изменение

последующей фактической модели), т.е. производить перепланирование.
На рис. 1 иллюстрируется модель управления мультипроектом.
РТi

 i

РЭi

=

 i Pr2

=

 i Pr3

=
.
.
.

системы невязок

научно-технические проекты

 i Pr1

 i Prn

=

Мт - фактическая
системная модель

Мэ - эталонная
системная модель

системная модель
невязок

Рис 1. Модель управления мультипроектом
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ЛПР
Методы
устранения
дефицита
ресурсов

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА МНОГОВАРИАНТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кадыкова И.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Действуя на рынке земли, субъект рыночных отношений оценивает возможности
использования земельного участка (в том числе и применение его в качестве объекта
купли-продажи). Земля, являясь ограниченным и неперемещаемым фактором, обладает
низкой степенью мобильности. Она, в отличие от других ресурсов, не может быстро
изменить свое функциональное назначение. К тому же существует целый ряд
ограничений на использования земельного участка.
Исследуем принцип многовариантности использования земельных участков
посредством теории множеств. С этой целью составим круги Эйлера (см. рис. 1). При
этом примем следующие обозначения: Ф – множество физически возможных вариантов
функционального использования земельного участка; Ю – множество юридически
разрешенных вариантов функционального использования земельного участка; Э –
множество экономически выгодных вариантов функционального использования
земельного участка; U – множество всех возможных вариантов функционального
использования земельного участка.

U

1
Ф
2

4
3
6

Э
5

Ю

Рис. 1. Круги Эйлера, иллюстрирующие принцип многовариантности использования
земельного участка
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Множество Ф представляет собой жесткие функциональные ограничения на
использование земли как средства производства

и пространственного базиса. В

пределах этого множества складывается менее жесткий уровень ограничения
(множество Ю), обусловленный юридическими и законодательными нормами.
Как показано на рис., множество Ю является подмножеством множества Ф, т.е.
Ю  Ф или Ю  Ф  Ю . Также из графика видно, что множества Ю и Э имеют

области пересечения, также как и множества Э и Ф, т.е. Ю  Э   и Э  Ф   .
В

результате

построения

кругов

Эйлера

образованы

шесть

областей,

ограниченные замкнутыми контурами:
1 – область, описываемая как Ф  Ю  Э . Это область физически невозможного и
экономически нецелесообразного применения земельного участка.
2 – область физически возможного, но экономически нецелесообразного и
юридически запрещенного использования земли, т.е. Ф  Ю  Э .
3 – область физически возможного, юридически разрешенного, но экономически
невыгодного применения, т.е. Ф  Ю  Э .
4 – область физически возможных, экономически выгодных и юридически
запрещенных вариантов использования земельного участка, где Ф  Э  Ю .
5 – Ф  Ю  Э , т. е. экономически выгодные, но физически неосуществимые
варианты использования.
6 – Ф  Ю  Э – физически возможно, экономически выгодно и юридически
позволено. Т.е. все то, что не вошло в области 1-5.
Таким образом, все возможные варианты функционального использования
земельного участка сгруппированы в шесть областей. Очевидно, что интересы человека
экономического, максимизирующего прибыть, лежат в областях 4 и 6 – все
экономически

привлекательные

и

физически

осуществимые

варианты

функционального использования земельного участка. При этом интересы субъектов,
действующих в неформальном (теневом) секторе экономики, будут представлены
областью 4, а интересы субъектов формального (легального) сектора - областью 6. В
условиях трансформационной экономики, для которой характерны недостаточное
правовое сознание общества и несовершенная законодательная база, субъекты
рыночных отношений действуют как в рамках правового поля, так и за его пределами.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Князева Е.Л., Гавва В.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Традиционные методы оценки сравнительной эффективности, применяемые для
выбора вариантов технологических процессов (ТП), не всегда позволяют выбрать
рациональный вариант ТП, поскольку рассматривают только сферу

изготовления

изделий и не учитывают сферу их эксплуатации. А ведь именно в процессе
эксплуатации могут проявиться качество и особенности технологии, применяемой на
этапе изготовления. Более того, методы оценки сравнительной эффективности
вариантов ТП можно использовать только при обеспечении альтернативными
вариантами тождественного результата. В противном случае нужно или обеспечить
предварительное

приведение

вариантов

в

сопоставимый

вид

по

факторам

эффективности (например: надежности, долговечности, прочности и т.д.) и затем уже
оценивать сравнительную эффективность, или нужно подходить к проблеме выбора с
позиции обеспечения абсолютной экономической эффективности, характерной для
задач оценки вариантов мероприятия научно-технического прогресса. В полной мере
это относится к задаче выбора варианта ТП упрочнения деталей.
Вариантов технического решения задачи упрочнения деталей несколько и выбор
экономически целесообразного наталкивается на отмеченные ранее проблемы. Кроме
того, при оценке альтернатив обязательно нужно учитывать отраслевые особенности
эксплуатации

этих

упрочненных

деталей.

Здесь

необходима

оценка

народнохозяйственной эффективности, т.е. учет интересов не только и не столько
производственной сферы, а и сферы эксплуатации, поскольку экономический эффект
повышения

качества

и

прочности изделий

проявляется именно в процессе

эксплуатации. Противоречия собственников на разных этапах жизненного цикла
изделий могут быть сняты через цену изделий и распределение народнохозяйственного
эффекта среди участников процесса создания и эксплуатации изделий.
Предлагаемый подход позволит улучшить экономическую обоснованность
технологических

решений

конкурентоспособность

в

задаче

отечественной

упрочнения

техники

по

цене

характеристикам, формирующим потребительскую стоимость.
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деталей
и

по

и

повысит

техническим

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кононенко И.В., Протасов И.В., Протасова Л.А.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Одной из сложных задач, возникающих при формировании стратегии развития
производственно-экономических систем, является задача определения наиболее
выгодных для выпуска типов перспективной продукции. Можно утверждать, что от
качества ее решения в значительной степени зависит эффективность формируемой
стратегии.
При решении задач оптимизации типажа перспективной продукции с точки
зрения коммерческих предприятий, функционирующих

в

условиях

рыночной

экономики, наиболее рационально использовать в качестве целевой функции прибыль
от реализации ряда продукции потребителям.
Целью данной работы является разработка математической модели задачи
максимизации прибыли при планировании типажа перспективной продукции, где
целевая функция и ограничения могут быть выражены как аналитическими, так и
алгоритмическими и имитационными моделями.
Предположим, что с помощью продукции типа i, i  1, m можно обслужить заявку
j, j  1, n . Необходимое для обслуживания заявки j количество единиц продукции
обозначим pij . Длительность периода планирования перспективного ряда продукции
принимается равной T.
Модель динамической задачи оптимизации перспективного ряда продукции с
точки зрения максимизации прибыли в течение периода T имеет вид:
m 

 
 n

(Ц )
( w)
     pij xij   t t -   wi   pij xij   ti' ti' t 1 i 1 
i 1 
  j 1
  j 1
   j{ j: j /   t }
 

T
m   n
n m

 
(v)
(z)
vi   pij xij  pi , пред      pij xij   t t -  z ij t  t xij  max

xij
j

1
i

1
t 1 i 1 
j

1
j

{
j
:
j
/


t
}
 
    

at( q )  f  at(q1) , xij  , i  1, m, j { j :  j /    t};
T

m





n

  Ц   p x
i

ij ij

j

 
at( q )    et( q ) q  Q, t  1, T ;
 
xij  xij0 , i  1, m, j   (1  g )  1,  (1  g )  2,...,0;

xij {0,1}, i  1, m, j  1, n ,

53

(1)

j

(2)

(3)

где

функция

 n

Wi  wi   pij xij 
 j 1


учитывает

затраты

на

все

виды

подготовки

производства, которым относят научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, технологическую подготовку производства и т.д.;

 n

функция i= vi   pij xij  pi , пред  учитывает затраты на производство единицы
 j 1

продукции i-го типа;
z ij - затраты на транспортировку, наладку и возможную доводку продукции i-го

типа при обслуживании заявки j;
Ф – множество типов продукции, производство которых подготовлено на
предыстории;

ti'  min Ti , если i  Ф; Ti  {t j :t j   j /   , xij  1, j  1, n};
j 1, n

Ti - количество лет жизненного цикла продукции i-го типа;
t k

ak - коэффициент дисконтирования, ak  (1  EH ) p , EH - норматив приведения

разновременных затрат, t p -расчетный год, at '  0 при i  Ф ;
i

Также вводятся коэффициенты  k( Ц ) ,  k( w) ,  k( v ) ,  k( z ) ,  k( И ) ,  k( Л ) ;
pi , пред - количество продукции i-го типа, выпущенной на предыстории;

at( q ) - параметр, оцениваемый с помощью аналитической функции, алгоритма или

имитационной модели, et( q ) - требование к параметру в t-м году.
Если продукция не может быть использована для обслуживания заявки j, то
полагаем pij  , zij   .
Рассматриваемая задача планирования перспективного ряда продукции относится
к классу задач дискретного динамического программирования, для решения которых
применяются методы перебора. При использовании неаналитических моделей и
реальных размерностях задач полный перебор вариантов не целесообразен, а чаще
всего невозможен по временным затратам. В этом случае применяются методы
неявного перебора. Общей чертой данных методов является замена полного перебора
возможных решений частичным. Это обеспечивается выделением и последующим
исключением из дальнейшего рассмотрения заведомо неперспективных подмножеств
решений. Далее будут рассмотрены основные этапы метода решения данной задачи.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В СБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Корнилов Л.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одной

из

основных

задач

при

автоматизированном

проектировании

технологических процессов сборки является задача формализации последовательности
установки деталей

в сборочное приспособление. Для решения этой задачи

целесообразно рассматривать сборочные единицы (панели, лонжероны, шпангоуты и
др.) как совокупность элементов-деталей сборочной единицы. Известно, что объект
можно считать системой, если он обладает следующими особенностями. Первая
особенность – это целостность и членимость. Сборочные единицы обладают этой
особенностью, так как после завершения сборки представляют собой целостное
образование и в их составе могут быть выделены первичные объекты-детали.
Вторая особенность – это наличие связей (отношений) между деталями. В
сборочном процессе все детали связаны между собой. Часть деталей являются
базовыми (базами) для установки других деталей.
Третья особенность – наличие организации между элементами системы. Наличие
организации проявляется в снижении энтропии (степени неопределенности) системы в
сравнении с энтропией системообразующих факторов, определяющих возможность
создания системы. К системообразующим факторам относятся: число элементов
(деталей) системы; число связей, которыми может обладать каждая деталь;
пространство, занимаемое деталями; временные отрезки, в которых могут находиться
детали и связи. Возникновение организации в системе – это формирование связей
деталей в процессе сборки, упорядоченное распределение связей и деталей во времени
и пространстве. При формировании связей образуется определенная структура
системы. Четвертая особенность – это интегративные качества системы, то есть такие
качества, которые характерны для системы в целом, но не свойственны ни одному из ее
элементов. Качественные параметры отдельных деталей в совокупности, при сборке
создают принципиально новое качество, характерное для сборочных единиц
(функциональное, параметрическое и др.).
Сборочные единицы в самолетостроении обладают всеми рассмотренными
особенностями и поэтому можно считать, что они представляют систему. Это дает
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возможность использовать аналитические методы, традиционно используемые в
системном анализе. К ним относятся, например, метод черного ящика, метод
преобразования информации с помощью агрегатов, модели теории графов, модели,
основанные на концепциях теории информации. В общем виде процесс исследования
системы можно разделить на следующие основные этапы: постановка задачи, выбор
критериев для оценки системы, разработка математической модели, исследование
модели, разработка рекомендаций.
Постановка задачи – формализовать процесс упорядочения деталей при
технологическим проектировании таким образом, чтобы получить кортеж из
множества деталей, входящих в сборочную единицу. Под кортежем понимается
последовательность

элементов

в

которой

каждый

элемент

занимает

строго

определенное место. Кроме формализации процесса получения кортежа детали в
постановку задачи входит еще два важных момента для процесса сборки:
формализованное построение сетевой модели последовательности соединения деталей
и формализованное определение множества деталей, которые могут устанавливаться
одновременно, т.е. параллельно друг с другом.
Критериями для оценки системы могут быть: в сфере технологического
проектирования – сокращение времени проектирования, и, как следствие, сокращение
общего срока подготовки производства; в сфере производства – сокращение цикла
сборки за счет максимальной параллельной установки деталей при сборке; в сфере
эксплуатации за счет более раннего начала эксплуатации летательных аппаратов и
повышения ресурса за счет повышения качества технологического проектирования.
Описание

такой

системы

можно

осуществлять

с

трех

точек

зрения:

функциональной, морфологической и информационной.
Информационное описание должно дать представление об организации системы.
Термин

«информация»

имеет

несколько

значений.

Для

технологического

проектирования важно понимать информацию так, как это принято в математике,
кибернетике – количественная мера устранения энтропии (неопределенность), мера
организации системы. Определение относится к организации системы, это внутренняя
информация системы Н   Pi  log 2 Pi , где Pi – вероятность i-го состояния системы.
i

По величине изменения энтропии системы, вносимой каждой деталью в процессе
сборки, можно определить последовательность технологического процесса сборки.
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО КВАНТАМ
ВРЕМЕНИ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКЕ В НЕОДНОРОДНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Косенко В.В., Кучук Г.А., Пашнев А.А.
Харьковский университет Воздушных Сил
Предложена математическая модель, позволяющая построить равномерное
распределение вычислительной нагрузки по квантам заданного интервала времени и
обеспечивающая минимизацию средней задержки пакета данных в неоднородной
компьютерной сети (НКС) при распределенной обработке заявок удаленных абонентов
информационно-управляющих систем (ИУС).
Исходными данными для решения рассматриваемой задачи являются: Tz –
заданный интервал времени, представляющий собой конечный набор равных квантов;
Z – множество заявок удаленных абонентов ИУС. При этом временной интервал Tz
представляется в виде отрезка натурального ряда, состоящего из t zi , 1  i  h t , квантов
времени, где ht – число квантов временного интервала Tz . Каждая заявка zbZ,
1  b  hz , характеризуется параметрами z b , Tz b , где z b – требуемый вычислительный

ресурс для обработки заявки zb; Tz b – интервал времени, в течение которого
необходимо предоставить требуемый вычислительный ресурс.
В

результате

распределения

γ

вычислительной

нагрузки

неоднородной

компьютерной сети формируется матрица M ( ) , в которой каждой заявке zbZ
сопоставляется вектор-строка m  , представляющая собой расписание выделения
b
вычислительных ресурсов НКС для обработки заявки zb.
Качество распределения γ оценивается с помощью целевой функции F  и
величины

максимального

суммарного

выделенного

вычислительного

ресурса,

приходящегося на квант заданного временного интервала Tz в распределении γ по
всем заявкам множества Z m ( ) .
max
Основой определения целевой функции F  служит штраф при выделении заявке
zbZ единицы вычислительного ресурса в i-й квант времени. При построении
распределения γ вычислительной нагрузки по квантам на заданном интервале времени
Tz минимизируются величины F  и m(m) ax . Полученное равномерное распределение γ
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)
описывается с помощью кортежа  Z, z , Tz , t , M( ) , F(  ) , m(max
 , где Z – множество заявок

удаленных абонентов; z : Z  N  – функция, указывающая каждой заявке zbZ
требуемый вычислительный ресурс для ее обработки;

Tz : Z  N 

– функция,

указывающая каждой заявке zbZ интервал времени для ее обработки;  t : Tz  N  –
функция, указывающая каждому кванту времени t zi  Tz суммарный доступный
вычислительный ресурс неоднородной компьютерной сети. Для каждого векторстолбца m  матрицы M ( ) , определяющего выделенный вычислительный ресурс НКС
i
для обработки заявок множества Z в i-й квант заданного интервала времени Tz
необходимо найти такое разбиение множества заявок Z на подмножества и их
распределение по узлам неоднородной компьютерной сети, чтобы средняя задержка
пакета данных в сети принимала минимальное значение. Для решения указанной
задачи

целесообразно

последовательное
распределения
построение

использовать

выполнение

вычислительной
системы

метод

следующих
нагрузки

потенциалов;

потенциалов,
операций:

построение

неоднородной

проверку

обеспечивающий
базового

компьютерной

базового

сети;

распределения

на

рациональность; построение замкнутого контура и перераспределение вычислительной
нагрузки по контуру с целью минимизации целевой функции F  . В результате
разбиения множества заявок Z, обрабатываемых в информационно-управляющей
системе, на подмножества и их распределения по узлам множества Y, обеспечивающих
()
минимизацию средней задержки пакета данных в НКС, формируется матрица Mz ,

каждый элемент
выделенный

для

m z b,a

которой определяет вычислительный ресурс узла yаY,

обработки

заявки

zbZ.

Результирующее

распределение

γ

описывается кортежем  Z , z , Y ,  y , M z( ) , F ( )  .
Предложенная математическая модель, позволяет

построить равномерное

распределение выделенных вычислительных ресурсов для обработки множества заявок
удаленных абонентов УИС по квантам заданного интервала времени и найти такое
разбиение множества заявок Z на подмножества и их распределение по узлам НКС,
чтобы средняя задержка пакета данных в сети принимала минимальное значение и
обеспечивалась равномерная загрузка неоднородной компьютерной сети.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
ШАХТ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА
Кочура И.В.
Донецкий национальный технический университет
Построение

в

Украине

социально-ориентированной

рыночной

экономики

невозможно без устойчивого развития топливно-энергетического комплекса и в
частности угольной промышленности. Вместе с тем указанная отрасль характеризуется
своей спецификой, связанной с подземным способом добычи угля, и целым спектром
проблем, которые достались ей в наследство от командно-административной системы.
Главными из них являются: высокая степень изношенности оборудования, отставание
подготовительных работ от очистных, высокая трудоемкость и опасность ведения
работ, несвоевременные расчеты между потребителями, высокая чувствительность
отрасли к колебаниям политической конъюнктуры, законодательным решениям и
другие.
В связи с особенностями угольной промышленности, такими как изменчивость и
иногда непредсказуемость горно-геологических условий, не стационарность предмета
труда, условий труда и места работы, эта отрасль имеет высший уровень риска, по
сравнения с другими отраслями экономики.
В этих условиях особо важным становится повышение надежности и
стабильности функционирования угольных предприятий. Одним из значительных
аспектов этой проблемы является оценка рисков деятельности предприятий и
устойчивость их работы по отношению к изменениям внешних и внутренних
экономических факторов.
Предложенные на настоящее время количественные оценки рисков не могут
детально и всесторонне оценить риски угольных предприятий из-за наличия
специфических особенностей. В статье для детальной оценки влияния рисков на
основные технико-экономические результаты деятельности угольных предприятий
было обосновано применение такого исключительно мощного метода моделирования,
позволяющего воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости как нейросетевое
моделирование и разработана прогнозная модель.
В качестве входящих переменных были приняты факторы, обуславливающие
возникновение наиболее весомых рисковых ситуаций: уровень газообильности,
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уровень влияния горно-геологических условий, уровень

материально-технического

снабжения и обеспеченность фронтом работ, уровень укомплектованности штата
работниками основных профессий, уровень квалификации персонала, нарушения ТБ,
технологий и др. ошибочные действия персонала, уровень надежности технической
базы производства, уровень резервирования оплаты и средств производства, уровень
изменения цен на сырье и материалы.
В

качестве

выходящих

переменных

были

приняты

основные

технико-

экономические показатели деятельности угольных предприятий - уровень выполнения
плана добычи, уровень выполнения выручки от реализации себестоимость на 1 тонну
добычи.
В результате тренировок была выведена сеть с оптимальными весовыми
коэффициентами между нейронами и оптимальными смещениями в нейронах, которая
позволяет прогнозировать основные технико-экономические показатели работы
угледобывающих предприятий с минимальной ошибкой прогноза.
В соответствии с проверкой сети на независимых данных, не участвовавших в
обучении, ошибка предсказательной способности сети не превышает 15%, что вполне
допустимо для условий угольных предприятий.
Полученные результаты

моделирования позволяют предсказать основные

результаты деятельности угольного предприятия, а значить снизить неопределенность
и риск, а также на их основе разработать стратегию мероприятий по дальнейшему
снижению рисков.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЛОГІСТИКИ
Сидоренко О.В.
Київський національний торговельно – економічний університет
Найважливішим компонентом логістичної системи є інформаційна підсистема,
без якої неможливо здійснити ідеї і принципи логістики. В даний час доведено, що між
функціями, структурою і інформацією системи (наприклад, підприємства) існують
певні зв'язки. Це положення системного аналізу виходить з того, що сукупність всіх
потоків інформації зв'язує всі функції в єдину систему. Якщо в логістичному ланцюзі
канал, по якому рухається матеріальний потік, можна представити своєрідною
артерією, то телекомунікаційну інформаційну мережу можна представити як
,,центральної нервової системи’’. Інформаційні потоки мають вирішальне значення для
функціонування всього логістичного ланцюга, і принципи вивчаючої їх інформаційної
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логістики є основою для побудови всіх логістичних систем. У постіндустріальній
економіці, визначуваній ще як інформаційне суспільство, особливе значення інформації
полягає в тому, що вона – перш за все засіб виробництва, так же необхідне для
функціонування фірми, як сировина, матеріали, робоча сила, капітал, а не тільки
предмет споживання. Логістична інформаційна система – це розміщення інформації і
засобів обробки інформаційних потоків між собою і по відношенню до інших
предметів логістики з метою виконання завдань планування, управління і контролю..
Інформаційний потік може бути забезпечений наступними засобами:
– технікою збору даних;
– технікою передачі даних;
– технікою видачі даних;
– технікою обробки даних і розшифровки.
У логістиці інформаційний потік часто є супроводжуючим (попутним) по
відношенню до матеріального потоку і містить інформацію про матеріальний потік,
необхідну для управління його рухом. Частина інформаційних потоків в логістиці
обслуговує не матеріальні потоки, а процес їх формування, зберігання ресурсів на
складі, процес внутрізаводського і внутрішньо складського переміщення матеріальних
ресурсів. Після цього інформаційного потоку в узгоджені сторонами терміни
формується і відвантажується матеріальний потік або декілька потоків, передбачених
контрактом, відповідно до умов операції. Коли матеріальний потік відвантажений,
інформація про це відсилається партнеру. Після приймання матеріального потоку його
покупцем інформація про надходження передається постачальнику матеріальних
ресурсів. Подібний обмін інформацією між ними здійснюється також протягом всього
часу руху потоку. При умілому управлінні інформаційними потоками знижуються
витрати на їх формування, передачу, приймання і зберігання інформаційних масивів,
прискорюється інформаційний обмін, швидкість їх приймання, не допускається
невідповідність швидкості робіт передавача і приймача, враховується пропускна
спроможність засобів зв'язку на кожній ділянці інформаційного шляху і кваліфікація
операторів, зайнятих на них. Таким чином, аналіз інформаційних потоків дозволяє
вивчити існуючу систему організації позасистемного інформаційного забезпечення,
створює основу для подальшого вдосконалення інформаційних зв'язків, оптимізації
інформаційних потоків. Аналіз інформаційних потоків здійснюється в два етапи:
перший – обстеження, другій – побудова і аналіз інформаційної структури даної
організаційної або виробничої системи. Основу для проектування інформаційної
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системи складають результати обстежень інформаційних потоків і документообігу
даного підприємства.
Програма обстеження повинна включати наступні основні розділи:
– визначення функцій і змісту робіт, для виконання яких призначена дана
інформаційна система;
– аналіз форм виробничої документації, організації її підготовки, зберігання і
надання користувачам;
– вивчення використовуваних номенклатури ресурсів всіх видів (трудових,
матеріальних, обчислювальних, інформаційних і т.д.), вживаних класифікаторів і
кодифікаторів, локальних і глобальних шифрів;
– аналіз досягнутого рівня автоматизації на окремих стадіях, визначення ,,узких
мест’’ в організації позасистемного інформаційного забезпечення;
– маршрутизацію руху інформаційних потоків усередині даної системи і її
зовнішні інформаційні зв'язки.
Для раціонального вирішення економічних проблем потрібна

додаткова

інформація. Часто необхідна інформація недоступна або її отримання стоїть дуже
дорого. У вартість інформації слід включати час керівників і підлеглих, витрачений на
її збір, а також фактичні витрати, наприклад, пов'язані з аналізом ринку, оплатою
машинного часу, використанням послуг зовнішніх консультантів і т.п. Вигоди і витрати
по отриманню додаткової інформації здебільшого суб'єктивно оцінюються керівником.
Можливі три варіанти обставин, з якими може зіткнутися комерсант, оцінюючи
витрати і вигоду від додаткової інформації.
Застосування різних логістичних схем при оптимізації в нутрі підприємства
потоків документів, циркулюючих в апараті управління підприємством дозволяє
досягти більш економічної ефективності. Можна зробити наступні основні висновки:
1) Першочерговою проблемою комплексної механізації і автоматизації управління
виробництвом на промислових підприємствах є проблема раціоналізації існуючих
потоків внутрізаводської інформації на рівні функціональних результатів діяльності
органів управління ними.
2) В нутрі підприємства потоки документів, циркулюючі. в процесі управління
підприємством, призначені для реєстрації інформації про хід виробництва і носять
детермінований характер. Тому аналіз документопотоків може служити основою для
визначення кількості і змісту інформації, необхідної для успішного здійснення
спеціальних функцій управління виробництвом.
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ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ
ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Кравченко О.С.
Донецький Державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
Радикальні зміни української економіки, що супроводжуються лібералізацією
зовнішньоекономічної діяльності, призвели до трансформації зовнішнього середовища
суб’єктів господарювання та виникненню проблем адаптації підприємств до нових
умов функціонування. Десятиріччя, що пройшло після початку перетворень дозволяє
зробити висновок про те, що в умовах нових швидкозмінюваних технологій, гострої
конкуренції як у глобальному масштабі, так і на внутрішньому ринку

та зросту

можливостей обробки інформації, бухгалтерські системи не в змозі своєчасно надати
інформацію, що необхідна для управління бізнес-процесами, визначення загальної суми
поточних витрат та оцінки можливих результатів діяльності. Таким чином, практика
доказала, що в сучасних умовах можуть досягти успіху тільки ті підприємства, що
використовують у господарчій практиці заходи та методи стратегічного управління.
В сучасний час торгівельні підприємства можуть реалізовувати на практиці багато
видів стратегій: товарну, цінову та інші. Однак, будь-яка стратегія передбачає
досягнення конкурентних переваг. Конкурентна перевага – це стан господарчого
суб’єкту на ринку, що дозволяє долати конкуренцію та залучати клієнтів. В цьому
смислі дуже часто стратегічне управління визначається як управління конкурентними
перевагами. В залежності від положення на ринку та підходів до управління бізнесом
М.Портер запропонував п’ять основних стратегій по досягненню конкурентних
переваг, які, на наш погляд можна об’єднати у три групи (табл. 1).
Таблиця 1 - Сучасні типологія стратегій по досягненню конкурентних переваг
Група
І.
Стратегії
„диференці
ації”
ІІ.
Стратегія
„мінімізації
витрат”

Типи стратегій
Стратегія
„диференціації”
„Сфокусована
стратегія
диференціації”
„Стратегія
лідерства
за
витратами”
„Сфокусована
стратегія низьких
витрат”

ІІІ.
Стратегія „оптимальних витрат”

Характеристика стратегій
Спрямована на надання товарам специфічних рис, що відрізняють їх
від товарів конкурентів, та підвищення їх цінності для споживачів
Ставить своєю ціллю забезпечення представників обраного
сегменту ринку товарами чи послугами, що найбільш повно
відповідають їх смакам та вимогам.
Передбачає зниження поточних витрат об’єкту господарювання при
ефективному управлінні витратами та досягненні на основі цього
більш низьких цін чим у конкурентів
Орієнтована на вузький сегмент споживачів. де підприємство
випереджує своїх конкурентів за рахунок більш низьких
закупівельних цін на товари
Дає можливість покупцям отримати за свої гроші більшу цінність за
рахунок поєднання низьких поточних витрат та широкої
диференціації продукції
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Усі три групи стратегій в той чи іншій мірі передбачають мінімізацію витрат.
Таким

чином,

ефективність

функціонування

об’єкту

господарювання

тісно

взаємопов’язане з процесом управління поточними витратами. Як свідчить практика
роботи багатьох сучасних українських підприємств, які вже впровадили елементи
стратегічного управління, найбільш часто у сучасних умовах використовуються
стратегії диференціації. Частково дане положення діл можна пояснити тим, що в
умовах високих темпів інфляції ефективно управляти поточними витратами було
практично неможливо. По мірі зниження темпів інфляції, стратегія, що орієнтована на
зниження витрат, стає більш перспективною для торгового підприємства. Так, у
розвинутих закордонних країнах, економіка яких характеризується дезінфляцією
(зниженням темпів інфляції) або дефляцією (процесом протилежним інфляції, для
якого характерним є зниження рівню цін або припинення їх зростання), стратегію
зниження витрат на 5-10% проголосили у якості основоположного напрямку діяльності
більшості підприємств. Проте, за нашою думкою, перспективи розвитку багатьох
торгових підприємств все ж пов’язані з мінімізацією поточних витрат, оскільки
орієнтація на диференціацію збільшує невизначеність в оточенні підприємства за
наступними причинами:
1.

Постійне

оновлення

товару

для

підприємств,

що

орієнтуються

на

диференціацію, буде більш актуальним, чим для підприємств з стратегічною
орієнтацією на мінімізацію витрат. Це пояснюється тим фактом, що підприємство,
орієнтується на низьку собівартість товару, віддає перевагу збереженню асортименту, у
той час коли підприємство що робіть ставку на диференціацію з акцентом на
унікальність та екслюзивність товару, більш підпадає під вплив додаткових витрат та
високому ступеню невизначеності тому, що немає вірогідності чи сподобається цій
товар споживачу чи ні, а також залежить від купівельних можливостей споживачів.
2. Продукція з низькою купівельною вартістю має перевагу у порівнянні з
товарами-конкурентами завдяки відповідно і більш низьким цінам. З іншого боку,
продукція

підприємств,

що

орієнтуються

на

диференціацію,

буде

успішно

реалізовуватися тільки при умові, що споживачі будуть усвідомлювати унікальність
даного товару. У той же час, споживча поведінка достатньо змінлива та з трудом
піддається аналізу в силу дії конкурентів та інших причин. Отже, попит на такий товар
також достатньо трудно прогнозується.
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ФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ, МЕХАНІЗМ ВИБОРУ І СТРАТЕГІЇ У ВНЗ
Купріянова В.С.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Навчальні заклади як суб'єкти, що формують і здійснюють пропозицію освітніх
послуг на ринку, відіграють вирішальну роль у створенні маркетингу у сфері освіти.
Здійснитися ж він може тільки за умов осмислення його необхідності адміністрацією
навчального закладу. Усвідомлення керівництвом навчальних закладів потреби в
маркетингових знаннях – це безумовно важливий, але лише перший крок на шляху до
практичного втілення маркетингу в освіті. Фактично він починається зі створення
відповідної служби, організації та планування її роботи. Основні принципи відділу
маркетингу включають в себе фокусування на задоволенні потреб споживачів
(зовнішній маркетинг) і на задоволенні потреб викладачів і співробітників, які надають
освітні послуги чи забезпечують їх надання (внутрішній корпоративний маркетинг).
Розглянемо декілька варіантів побудови служби маркетингу: централізований,
підпорядкований відповідному проректору і децентралізований. У першому варіанті
проректор є одночасно керівником відділу маркетингу з трьома секторами (освітніх
послуг, науково-технічної та рекламної продукції і комерційної діяльності). У другому
варіанті ті ж три сектори маркетингу, підпорядковані відповідним проректорам, що
виконують увесь комплекс функцій стосовно своїх категорій освітніх послуг, майже не
взаємодіючи. В обох варіантах передбачається, що відповідно і кафедра, і науководослідний і навіть допоміжний підрозділ має в складі співробітника з маркетингу.
Недоліки децентралізованого варіанту оргструктури

маркетингової служби

будуть мати місце в низькому ступені координації між секторами, а централізованого –
у недостатності самостійності цих секторів.
Реальному положенню більше відповідала б організаційна структура управління,
у якій відділ маркетингу повинен бути підлеглим Першому проректору. На рис. 1
представлена організаційна структура управління маркетинговою діяльністю на
прикладі „ХАІ”. По-перше, саме при такому підході можливо чекати значно більшого
професіоналізму при проведенні маркетингових досліджень. По-друге, саме тут
зосереджена інформація про значний пласт профільних робіт ВНЗ, у яких задіяний його
професорсько-викладацький персонал і які дають початок багатьом тематичним
освітнім послугам. По-третє, Перший проректор залишається активним учасником
процесу надання власне освітніх послуг.
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РЕКТОР

Перший
проректор

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Кафедри

Проректор
з наукової
роботи

Проректор з
адміністратив
но-фінансової
діяльності

Відділ

маркетингу

Проректор з
міжнародних
зв'язків

Загальновузівські
підрозділи

Рис. 1. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у ВНЗ
(на прикладі „ХАІ”)
Для розробки принципових змістовних і організаційних проблем з питань
маркетингу ВНЗ вправі розраховувати на потенціал насамперед економічних кафедр,
кафедр соціології. З числа їх провідних викладачів доцільно створювати тимчасові
творчі колективи, проектні команди з відповідними повноваженнями. Затвердження
положення відділу маркетингу може ухвалити Вчена рада ВНЗ. Вчена рада і
випускаючі кафедри

відповідають і за дотримання системи стандартів вищої освіти,

для маркетингу вони – цивілізований інструмент, що дозволяє гарантувати рівень
якості пропонованих на ринку освітніх послуг. Формування стратегії маркетингу – це
спроба НЗ виявити перспективу для досягнення своїх цілей. Після того як здійснено
вибір перспективних сегментів ринку, необхідно провести позицііювання, для того
щоб знайти своє місце і своїх споживачів на ринку освітніх послуг. Далі треба уточнити
фінансові і ринкові цілі ВНЗ, за ними – цілі виробництва освітніх послуг, кадрового
розвитку й ін. Планування і здійснення стратегії пов'язане з труднощами. Так, змінити
свій статус на ринку проблематично, але можливо. Наприклад, зараз багато інститутів
називають себе університетами і академіями. Зміна назви недостатня; треба створити
переконливі докази для населення, щоб найменування відповідало сутності.
Можно зробити висновок, що становлення маркетингу у ВНЗ припускає
здійснення наступних дій: підготовка "Положення про відділ маркетингу"; організація і
проведення ринкових досліджень; розробка маркетингової стратегії ВНЗ; розробка
системи маркетингової діяльності і визначення ії бюджету.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ
КАК ЗАДАЧА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Красников В.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
С 1 января 2004 года на территории страны действует Закон Украины «Про
общеобязательное

государственное

пенсионное

страхование»,

который

предусматривает создание в Украине новой пенсионной реформы, состоящей из трех
уровней, а именно: из солидарной системы, обязательной накопительной системы и
негосударственного пенсионного обеспечения.
Не вдаваясь в подробности этого закона, с которым может ознакомиться любой
желающий, мы затронем только основной, на наш взгляд, момент, касающийся
негосударственного пенсионного обеспечения.
Перечислим основные характеристики негосударственных пенсионных фондов
(НПФ), удовлетворяющих законодательству Украины.
Во-первых, НПФ создаются на основании решений учредителей, без цели
получения и дальнейшего распределения прибыли между учредителями. Далее, НПФ –
юридическое лицо, которое имеет статус неприбыльной организации и осуществляет
свою деятельность исключительно с целью накопления пенсионных взносов в пользу
участника.
Во-вторых, активы фонда (пенсионные активы) формируются за счет взносов в
НПФ (пенсионных взносов) и прибыли от инвестированных пенсионных взносов.
Юридическое лицо может быть одновременно учредителем не более чем одного
корпоративного или профессионального фонда, но, вместе с тем, оно может быть
учредителем одного или более открытых пенсионных фондов.
Из изложенного следует, что существует три типа НПФ:
– корпоративные ПФ;
– профессиональные ПФ;
– открытые ПФ.
Органом управления НПФ является совет НПФ, который призван осуществлять
контроль за текущей деятельностью НПФ. Условия и порядок негосударственного
пенсионного обеспечения участников устанавливается в виде пенсионных схем с
установленными взносами. Размеры пенсионных выплат определяются, исходя из сумм
пенсионных средств, которые учитываются на индивидуальном счете участника НПФ
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(10% от заработной платы в месяц и более). Накопленные в НПФ средства участника
являются его собственностью и могут быть унаследованы.
Возникают естественные вопросы такого плана:
– как в рамках действующего законодательства сохранить накопления на счетах
участников НПФ в условиях непрерывного инфляционного процесса;
– как разграничить функции администратора НПФ, банка-хранителя активов
компании по упралению активами фонда, чтобы исключить возможность каких-либо
афер.
В докладе рассматриваются проблемы сохранения накоплений вкладчиков или
так называемая в корпоративном управлении агентская проблема. Оцениваются
возможности деятельности на мировых финансовых рынках, в частности на основных
его сегментах:
– рынке государственных казначейских обязательств (fixed incomes);
– рынке драгоценных металлов (commodities);
– фондовом рынке (stocks);
– международном валютном рынке Forex (currency).
В результате проведенного анализа и учитывая налагаемые законодательством
ограничения, выбор делается в пользу фондового рынка. Предлагается схема
управления НПФ.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Морозов Г.В., Песиголовець Л.Л.
Национальная металлургическая академия Украины
Эффективность коммуникации в проекте в большей степени зависит от того, как
налажены коммуникационные связи между его участниками. Ведь неэффективно
спланированный процесс коммуникации – основная угроза достижению целей проекта.
Как показали наши исследования [1], главной проблемой коммуникационного
процесса в команде проекта является семантический барьер. Причина такого барьера
состоит в том, что участники команды, обладая различным опытом и пониманием
предметной области, используют различный понятийный аппарат. Когда опыт и
понимание членов команды отличается, ее общение должно быть налажено с учетом
этих отличий.
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Задача терминологического анализа понятий предметной области «Управление
проектами» состоит в определении границ, содержания и структуры исследуемой
терминологической системы, а также в построении иерархии понятий данной
предметной области. Все это требует создание специальной информационной
технологии, с помощью которой можно было бы поддерживать базу данных данной
терминологической системы.
С этой целью была разработана программа, в рамках которой использовалась
технология гипертекста. Программа позволила выполнить терминологический анализ
рассмотренной предметной области «Управление проектами».
Разработанная технология терминологического анализа включила в себя
следующие этапы:
1) создание набора понятий и соответствующих им определений (словарных
статей);
2) налаживание связей между понятиями (построение тезауруса);
3) терминологический анализ понятий (статистический анализ связей между
понятиями);
4) уточнение структуры гипертекста и корректировка полноты входящих в него
словарных статей.
Используя представленную технологию, был разработан гипертекст предметной
области «Управление проектами». Гипертекст включил в себя 450 словарных статей.
Между понятиями, вошедшими в гипертекст, были установлены связи определенного
типа

(родовой,

причинно-следственный,

синонимичный).

На

основе

анализ

межпонятийных связей удалось уточнить полноту содержания словарных статей и
откорректировать гипертекстовую структуру рассматриваемой предметной области.
Статистический анализ связей позволил выделить базовые понятия «Управления
проектами», наиболее интенсивно используемые в данной предметной области.
Созданный

в

рамках

предложенной

технологии

гипертекст,

применяя

разработанные программные средства, может быть представлен в виде электронной
книги в формате HTML. Книги такого рода могут быть использованы для проведения
дальнейших исследований или как справочный или учебный материал.
Литература:
1. Управління проектами та розвиток виробництва: 3б.наук.пр. – Луганськ: Видво СНУ ім. В.Даля, 2004. - № 6.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВАНТАЖНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
Кутідзе Л.С.
Запорізький національний університет
Попит на продукцію авіабудівної галузі є похідним від попиту на послуги
авіаперевізників. Авіаційна транспортна галузь розвивається в Україні найбільш
стрімкими темпами порівняно з залізничним та морським транспортом. Вантажні
перевезення є одним з найбільш перспективних сегментів даного ринку.
У останні роки в Україні намітилася тенденція зростання обсягів вантажних
авіаперевезень.

Цьому

сприяли

деяка

стабілізація

економіки

України,

спад

пасажирських авіаперевезень і зростання їхньої збитковості.
В Україні, так само, як і в усьому світі, міжнародні перевезення переважають над
внутрішніми. Основними чинниками, що впливають на розвиток повітряних вантажних
перевезень є міжнародні вантажопотоки та зростання світової економки.
В

середині

90-х

років

намітилася

тенденція

росту обсягів

вантажних

авіаперевезень, як у світі, так і в Україні, чому сприяли наступні чинники:
– зростання ВВП в країнах партнерах;
– збільшення обсягів міжнародної торгівлі;
– збільшення попиту на термінову доставку вантажу;
– зниження обсягу пасажирських перевезень.
Для прогнозування вантажних авіаперевезень в Україні та світі необхідно крім
аналізу динаміки загальносвітового показника валового внутрішнього продукту (ВВП)
досліджувати також реґіональні зміни ВВП. Це необхідно для проектування таких
типів літаків, що будуть відповідати маршрутам перевезень, і дозволить спроектувати
літак із необхідною дальністю, вантажопідіймальністю і швидкістю.
Світовий ринок повітряних вантажних перевезень розпадається на декілька
значних зон. За традицією самі старі містять у собі лінії над Північної Атлантикою, між
Європою і Близьким Сходом, Європою й Африкою та сполучення в межах Європи. На
Далекому Сході знаходяться нові інтенсивно зростаючі ринки.
Використовуючи статистичні дані, можна виділити три головних ринка
повітряних вантажних перевезень:
– напрямок над Північною Атлантикою;
– напрямок Європа - Далекий Схід;
– напрямок на Тихоокеанський реґіон.
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Дослідження реґіональних темпів зростання, показують, що найбільша динаміка
зростання прогнозується в Тихоокеанському реґіоні, який розташований на значній
відстані від економічно розвитих країн і потребує літаків великих дальностей (10-12
тис. км), великої вантажопідіймальності (100-150т.) і великих обсягів вантажних
перевезень із високою швидкістю.
Три основних чинники диктують необхідність використання повітряного
транспорту в якості кращого методу перевезення вантажів в Азії.
Одним із таких чинників є географічні перешкоди наземним перевезенням.
Другим чинником є тенденції прискореної індустріалізації азіатських країн, що
призвело до збільшення експорту й імпорту товарів щодо високої вартості. І, нарешті,
третім чинником є відстала інфраструктура наземного транспорту.
Азіатський реґіон може стати нішею на ринку міжнародних вантажних перевезень
для України.
Перспективним напрямком у розвитку українських вантажних авіаперевезень є
транспортування надважких і великогабаритних вантажів. З 1997 по 2002 р. ріст цього
сегмента міжнародного ринку склав біля 100 %.
Україна може засвоїти значну частину цього сегмента ринку, оскільки має у
своєму розпорядженні літаки, що можуть перевозити великогабаритні й унікальні
вантажі.
Для перспективного розвитку вантажних авіаперевезень в Україні необхідно:
– виконання регулярних вантажних рейсів як на внутрішніх, так і на міжнародних
лініях;
– створення ринкових відносин у сфері цивільної авіації, демонополізація галузі,
залучення іноземного капіталу;
– створення потужних корпорацій по виробництву авіаційної техніки;
– комплексне технологічне переоснащення підгалузі з орієнтацією на кращі
світові системи і стандарти;
– сприяння використанню українських аеропортів як проміжних на міжнародних
маршрутах у сполученні Азія – Європа та Європа – Азія.
Світовий досвід свідчить, що для розвитку авіаіндустрії, особливо в період її
становлення,

потрібна

виважена

державна

політика

з

застосуванням

протекціоністських заходів, які в подальшому забезпечать можливості рівноправної
конкуренції вітчизняних підприємств на світовому ринку.
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ЇЇ
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА
Кучменко В.О.
Житомирський державний технологічний університет
В умовах трансформаційної економіки, коли інтерес до проблем діагностики
конкурентоспроможності продукції і її виробників підвищується. Проте для більшості
промислових

підприємств

важливішими

є

питання

управління

конкурентоспроможністю продукції, яке є основним шляхом її підвищення.
Для ефективної діяльності у конкурентній боротьбі на підприємствах необхідно
впровадити рейтингового систему управління конкуpентоспpоможнiстю продукції
суб’єктів господарювання, яка є складовою частиною системи управління суб’єктом
господарювання і ґрунтується на наукових принципах організації управління. Для
впевненої діяльності в умовах конкурентної боротьби з товарами невідомого
походження вітчизняним виробникам у першу чергу необхідно знижувати ціни на
продукцію, а, відповідно, і відносно збільшувати витрати на виробництво та збут.
Зменшення усіх видів затрат, і в першу чергу – матеріальних, за умов збереження та
підвищення досягнутого рівня якості – найбільш ефективний шлях підвищення конкурентоспроможності на виробничих підприємствах. Тому рейтингова система
управління повинна зорієнтувати суб’єкт господарювання на контроль за витрачанням
усіх видів ресурсів, стимулювання їх економії та раціонального використання.
Впроваджувати рейтингової системи управління на підприємствах може
здійснюватись без значних капітальних вкладень, введення додаткової чисельності
працівників чи додаткових коштів на оплату праці. Рейтингове управління конкуpентоспpоможнiстю

продукції

суб’єкта

господарювання

має

комплексний,

регуляторний характер, i для його вдалої реалізації необхідна розробка та
впровадження спеціальної системи, побудованої на основі системного підходу, що
полягає у взаємопов’язаній розробці як економічної підсистеми управління, яка
визначає цілі та структуру процесу управління, так i організаційно-технічної
підсистеми, яка визначає форму існування та розвитку суб’єкта господарювання.
Система управління повинна бути гнучкою, тобто швидко перебудовувати свою
діяльність з підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг у відповідності
до змін зовнішнього середовища, а також сприйнятливою до технічних та
організаційних новацій. Крім того, система повинна бути адаптивною – швидко
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пристосовується до нових умов, а також економічною – забезпечувати здійснення мети
діяльності за мінімальних витрат на управління.
Рейтингова система управління є організаційно-економічною системою i
забезпечує діяльність суб’єкта господарювання для досягнення визначених цілей. Тому
від правильної постановки залежить ефективність функціонування рейтингової системи
управління. Метою системи є забезпечення конкурентоспроможності продукції та
суб’єкта господарювання і, як наслідок – ефективної діяльності. Виходячи із прийнятого визначення рейтингового управління конкурентоспроможністю, можна виділити
наступні підсистеми рейтингового управління конкурентоспроможністю:
– цільову – управління факторами які впливають на конкурентоспроможність
продукції та суб’єкта господарювання;
– функціональну – управління джерелами формування конкурентоспроможності
суб’єктів господарювання;
– забезпечуючу – передбачає управління контрольованими умовами.
У цих умовах підприємство необхідно розглядати як відкрита система.
Функціональна

підсистема

конкурентоспроможністю

представляє

продукції

собою

підприємства,

систему
тоді

функцій
як

інші

управління
підсистеми

представляють цільове управління. Цілями рейтингової системи управління є елементи
цільової підсистеми.
Процес збирання ринкової інформації є специфічним, самостійним етапом
управління конкуpентоспpоможнiстю, оскільки існує необхідність формування баз
стратегічних даних про коньюктуру ринку та конкуpентiв. Інформацію про конкуpентiв
доцільно розділити на дві підсистеми: підсистема вивчення та контролю загального
профілю конкуpентiв, та підсистема розвідувальної інформації для отримання
відповідей на конкретні запити про їх господарську діяльність.
Хоча збір ринкової інформації у суб’єктів господарської діяльності здійснюють
відділ маркетингу та інформаційна служба, рекомендується також залучення до цього
процесу усіх працюючих шляхом стимулювання роботи з надання ними ринкової
інформації
Базу внутрішньої звітності складають показники, що характеризують напрями та
ефективність господарської діяльності як суб’єкта господарювання у цілому, так i
окремих його підрозділів.
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ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВІРТУАЛЬНИХ МЕРЕЖНИХ З’ЄДНАННЯХ
Кучук Г.А., Косенко В.В.
Харківський університет Повітряних Сил
При вирішенні задач підвищення мережної продуктивності виникає необхідність
розробки нових підходів та моделей дослідження експериментальних даних, які
характеризують спостерігаємі процеси у комп’ютерних мережах. Ці процеси мають
складну структуру, що утруднює розуміння механізмів міжмережної взаємодії і суттєво
обмежує застосування класичних статистичних та динамічних моделей, особливо при
дослідженні віртуальних мережних з’єднань, які можна поділити на відносно
повільні (встановлення з’єднання за допомогою протоколів маршрутизації) та
швидкі (проходження транзитних пакетів, що призводить до різних варіацій
затримок через проходження пакетів крізь буфер пристрою маршрутизації або в
результаті зміни маршрутів передачі самих пакетів). Показано, що для швидких
процесів

передачі

пакетів

затримка

є

основним

збурюючим

фактором

і

сприймається як блокіровка передачі на коротких часових інтервалах. Виділено три
стадії цього процесу: встановлення віртуального з’єднання;
контроль

за

перевантаженням

віртуального

з’єднання;

передача даних та

завершення

з’єднання.

Проведені дослідження показали, що на динамічні мережні процеси безпосередньо
впливають перша та третя стадії. Наведені залежності, які дозволили провести оцінку
мультиплікативного

характеру

впливу

окремих

мережних

параметрів

на

продуктивність віртуального з’єднання та вибрати ті, що сприяють локальним
флуктуаціям трафіка. Доведено, що розглядаємі процеси мають властивість масштабної
інваріантності, при цьому характер залежності запропонованої непараметричної
статистики у вигляді абсолютних моментних функцій, побудованих для агрегованих
серій спостережень, від порядку аналізуємої моментної функції дає можливість
визначити самоподібність або мультифрактальність процесу. Аналіз динамічних
процесів у віртуальних ТСР-з’єднаннях показав, що вибір параметрів транспортних
протоколів суттєво впливає на ступінь використання мережних ресурсів та
продуктивність мережних додатків. Вибір цих параметрів повинен здійснюватися із
врахуванням характеру протяжних статистичних залежностей мережного трафіка,
причому параметри можуть бути визначені при дослідженні статистичних моментів
різних порядків агрегованих потоків даних.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лаврентьева О.В., Титаренко С.Ф.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
В работе анализируется финансовая деятельность ОАО МПТШП “Элегант” (г.
Мелитополь), преобразованный в 1993г. путем корпоратизации из швейной фабрики
им.

Розы

Люксембург,

в

настоящее

время

является

одним

из

крупных

специализированных швейных предприятий Украины по производству мужской
одежды.
За годы работы в рыночных условиях предприятие успешно справилось с
проблемами экономического кризиса и превратилось из убыточного в 1998-2001г. в
прибыльное в 2002-2004г.г..
Однако

жесткая

конкурентная

борьба

требует

постоянного

внедрения

современных технологий, обновления парка безнадежно устаревшего оборудования , на
что направляется основная доля полученной прибыли. В 2004г. предприятие
израсходовало на приобретение оборудования 703 тыс. грн. при увеличении
нераспределенной прибыли на 506 тыс. грн. и было вынуждено взять краткосрочный
кредит в банке для покрытия обязательств в сумме 400 тыс. грн.
В настоящее время многие предприятия легкой промышленности испытывают
большие финансовые трудности в связи с недостаточностью наиболее ликвидных
(денежных) оборотных средств для проведения своевременных расчетов.
Вопрос оптимизации источников финансирования обновления оборудования на
предприятиях является актуальным, т.к. принятие непродуманных и необоснованных
решений в данной области в очень короткий срок приводит предприятие к банкротству.
В работе авторами произведен расчет оптимального варианта приобретения
оборудования за счет:
а) банковского кредита;
б) по договору операционного лизинга.
Разработан алгоритм решения поставленной задачи:
1. Введение исходных данных:
Р-стоимость необходимого оборудования, грн..;
I-ставка платы за банковский кредит, %;
L- ставка платы за услуги лизингодателя, %;
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S- ставка платы за услуги страховой кампании, %;
TO-срок полезного использования оборудования, лет;
TD-срок действия договора.
Р=850 000 грн.
I=20%
L=3%
TO=7лет
TD=3года
2. Расчет суммы средств, извлекаемых из оборота в первый год для приобретения
оборудования на условиях банковского кредита по формуле:
PVпокупки=0.3Р+0.7 PxI+0.7 P/TD
3. Расчет суммы средств, извлекаемых из оборота в первый год при взятии
необходимого оборудования на условиях операционного лизинга по формуле:
PVаренды=Р/ТО+Р(1+L)+LP+SP
4.Сравнение полученных значений суммы средств, отвлекаемых из оборота для
получения нового оборудования в первый год его работы
5.Принятие решения о выборе варианта с наименьшим отвлечением средств из
оборота (построение блок-схемы).
В результате расчетов на компьютере в среде EXEL
PVпокупки=572333 грн., PVаренды=327857 грн..
Выбор получения нового оборудования на условиях операционного лизинга в
первый год эксплуатации основных средств позволит отвлечь из оборота на 244 тыс.
грн. меньше, чем при покупке этого же оборудования за счет банковского кредита.
В работе сделаны прогнозные расчеты финансовых коэффициентов с учетом
принятия решения по выбранному варианту приобретения оборудования.
Наиболее выгодные для предприятия показатели, такие как:
а) коэффициент собственных оборотных средств в совокупных активах - возрос в
5 раз;
б) коэффициент маневренности собственных оборотных средств - возрос на 28%.
В отличие от отчетных данных за 2004г. ожидается абсолютная ликвидность
баланса, соблюдаются все четыре неравенства системы абсолютной ликвидности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТА
Латкин М.А., Агеев А.Е.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Управление рисками – одна из основных функций современного проектного
менеджмента. Риски присутствуют во всех направлениях, сферах предпринимательской
деятельности любой организации и полное устранение рисков невозможно. При
принятии решений руководитель проекта сталкивается с неопределенностью исходной
информации, с вероятностным характером будущих событий, с возможными
изменениями

внутренней

и

внешней

среды

организации.

Для

повышения

конкурентоспособности, эффективности деятельности предприятия, которое реализует
или участвует в различных проектах, необходимо создать процессы и структурные
подразделения по управлению рисками, разработать мероприятия реагирования на
неблагоприятные события.
Реагирование на неблагоприятные события проекта предполагает использование
следующих методов управления рисками: избежание, снижение рисков; распределение,
передача рисков; самострахование, сохранение рисков; страхование рисков.
При выборе метода управления конкретными рисками необходимо учитывать
организацию финансирования риска, то есть поиск и мобилизацию финансовых
ресурсов для осуществления мероприятий по предотвращению рисков, для ликвидации
последствий возникновения неблагоприятных событий.
Применение рассмотренных методов управления рисками предполагает:
– предварительные затраты на мероприятия по снижению риска, формирование
резервных фондов, уплату страховых взносов, выплату дополнительной премии за
риск;
– затраты и источники финансирования на ликвидацию последствий риска, в
случае его наступления;
– текущие административные затраты на обеспечение работы риск-менеджеров.
Выбор конкретного метода управления рисками обоснован составом участников
проекта, их возможностью по нейтрализации наиболее существенных рисков, видами
финансирования рисков, уровнем административных затрат на функционирование
риск-менеджеров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В КИЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ АКБ «УКРСОЦБАНК» Г. ХАРЬКОВА
Лень Н.С., Осиевский А.Г.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Акционерно-коммерческий банк социального развития “Укрсоцбанк” создан в
виде акционерного общества и зарегестрирован Национальным банком Украины 27
сентября 1991 года, регистрационный № 3.
АКБ УСБ входит в число десяти наибольших украинских банков, закрепив за
собой репутацию стабильного и надежного финансового института с высоким уровнем
капитализации и сильной клиентской базой, постоянно увеличивающимися объемами
бизнеса и стойких позиций во всех сегментах финансового рынка.
Киевский филиал АКБ «Укрсоцбанка» создан путем изменения названия
Киевского отделения АКБ банка социального развития «Укрсоцбанк» в г. Харькове и
является правопреемником всех ее прав и обязательств.
Отдел приватных клиентов – структурная единица филиала. Отдел создается
указом уполномоченной на это особы АКБ «Укрсоцбанк».
Основной

задачей

деятельности

отдела

является

продажа

типичных

и

адаптированных банковских продуктов (расчетно-кассовое обслуживание, привлечение
средств на депозитные вклады, предоставление кредитов, операции с ценными
бумагами, операции с пластиковыми платежными карточками, операции с банковскими
металлами, консультационные и информационные услуги) приватным клиентам банка,
увеличение объема таких продаж с целью повышения прибыли, которую получает
банк.
Сектор потребительского кредитования является структурной единицей отдела
приватных клиентов.
Основная задача деятельности сектора – содействовать максимальному учету при
работе с заемщиком всех показателей финансово-экономического и правового
характера, которые влияют на кредитные взаимоотношения с заемщиком, получению
банком реальной и полной информации, объективной оценке рисков при его
проведении, обеспечения надлежащего уровня контроля и сопровождения.
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ
РЕСУРСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЕ
Лысенко А.А., Сорокина И.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Экономическая эффективность функционирования распределенной структуры
разнородных функциональных подразделений во многом определяется механизмом ее
внутрисистемных расчетов.

При этом возникает проблема установления так

называемых трансфертных цен внутрисистемных передач финансовых ресурсов от
одного подразделения в другое.
Условия применения внутрисистемного трансфертного ценообразования связаны
с наличием или отсутствием информации о рыночных ценах на внутреннюю
продукцию предприятия. В случае наличия информации о рыночных ценах
установление трансфертных цен ориентируется на ценовую информацию по
аналогичным товарам на внешнем рынке. При этом ценовой рыночный механизм,
основанный на действии микроэкономических закономерностей, прямо переносится во
внутрифирменную среду и подчинен единой ценовой политике предприятия.
Второй случай установления внутрифирменных трансфертных цен - при
отсутствии ценовой рыночной информации - предполагает применение каких-либо
искусственных (расчетных) методов ценообразования, т.е. цена устанавливается в
соответствии с некоторым внутренним порядком учета. Если в первом случае система
трансфертных цен будет действовать исключительно на принципах ценового
механизма (на принципах взаимодействия спроса и предложения), то во втором случае
обязательным условием действия внутрисистемного ценового механизма является
подкрепление другими, неценовыми механизмами управления экономическими
отношениями внутри предприятия: плановыми, организационными и мотивационными.
В данном случае рыночный механизм трансфертного ценообразования получается
путём использования модели Курно, суть которой состоит в том, что каждое из
конкурирующих операционных подразделений определяет множество оптимальных
для себя объёмов производства при всевозможных выпусках продукции остальными
участниками операции. Пересечение получаемых множеств выявляет трансфертную
цену

продукта

деятельности.

Задача

моделируется

бескоалиционной

игрой

равноправных лиц с запрещенными ситуациями, решение которой, исходя из принципа
осуществимости цели, должно удовлетворять условиям равновесия Нэша.
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
Лысенко А.И., Чернов С.К.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ",
"Заря-Машпроект"
В условиях рынка нередким является случай, когда производство ранее
рентабельной продукции становится убыточным. При этом возникает проблема:
производить или не производить товар, который востребован на рынке, но реализуется
по цене ниже полной его себестоимости. Правильность управленческого решения в
этой ситуации существенно упрощается, если на предприятии для учета затрат
применяется маржинальный подход, согласно которому выпуск продукции данного
вида целесообразен, если он дает вклад в покрытие косвенных затрат предприятия.
Предприятие выпускает j  1, m видов продукции в объемах Q j , а рыночные
цены p j установившиеся в данный момент на некоторые из товаров, ниже их полной
себестоимости, но при этом покрывают переменные затраты s j . Предприятие имеет
возможность

расширения

ассортимента

характеризуется трудоемкостью

i  (m  1), (m  n) ,

продукции

ti , удельными переменными затратами

которая
si

и

рыночными ценами pi на продукцию. Требуется выбрать из портфеля потенциальных





заказов I  (m  1),(m  n)

те виды продукции i  I и определить необходимые

объемы их производства 0  xi  Qi , которые обеспечат рентабельный выпуск всех
видов

продукции

k  1, (m  n)

при

минимально

возможных

дополнительных

вложениях, в условиях когда рыночные цены на исходные ресурсы и готовую
продукцию неопределенны и могут изменяться случайным образом. Ставится задача:
для каждого отдельного состояния рынка A(t )  (s1(t ) ,..., sm(t) n , p1(t ) ,..., pm(t) n ) , t  1, N
определить вектор объемов производства
производственные

затраты

x

(t )

m

m n

j 1

i m1

З (t )   s j Q j 



 ( xm(t) 1,..., xm(t) n ) , минимизирующий
si xi  Зo(t )

при

ограничении

по

производственным возможностям T и условии прибыльности всех производимых
видов продукции

pk(t )  sk(t )  zk(t )  ak ,





k  1,  m  n  ,
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где

удельная величина

косвенных затрат zk(t ) , приходящаяся на единицу k-го вида продукции определяется как
m

m n

j 1

i m1

zk(t )  З0(t )  tk ( t j Q j 
Тогда

 ti xi )1 .

проблема

сводится
mn

программирования:

min
(t )
x

m n



i m1



i  m 1

к

решению

следующей

задачи
m n

 

si(t )  xi(t ) ,



t  1, N ;

i  m1

линейного
m

ti xi  T   t j Q j ;
j 1

m

ti xi  З0(t )  t ( pk(t )  sk(t )  ak )1   t j Q j ; k  1, (m  n) ; 0  xi(t )  Qi i  (m  1)(m  n) .
j 1

В

результате

для

каждого

отдельного

состояния

рынка

 

A(t ) , t  1, N

определяются оптимальные программы выпуска дополнительной продукции x

( t )*

,

обеспечивающие рентабельность производства всех видов товаров при минимальных
издержках. Далее рассчитывается матрица ( Зgt ) g 1,N возможных затрат предприятия,
t 1, N

m

m n

j 1

i m1

которые определяются следующим образом Зgt   s (jt )Q j 



si(t ) xi( g )  Зo(t ) .

Получается матричная игра, в которой стратегиями "внешней среды" являются
состояния рынка A(t ) , t 1, N , а стратегии предприятия представляют собой программы
выпуска x

( g )*

оптимальные для каждого соответствующего состояния рынка A( g ) .

Решение сформулированной игры сводится к рассмотрению следующей задачи
N

линейного программирования max  yg ;
y

*



g 1

N

 yg Зgt  1, t  1, N , yg  0 .

1



y  y1* ,..., y*N , определяет собой долевое участие

оптимальных программ x

Решение задачи

g 1

( g )*

 N

 g*  y*g   y*g  ,
 g 1 



, g  1, N в безрисковой стратегии

N

m n



g 1 i m1

g  1, N ;

 *g xi( g )* , которая

обеспечивает минимально гарантированный уровень вложений дополнительных
средств при ликвидации убыточности некоторых видов основной продукции. Таким
образом, предложенная стратегия производства основанная на диверсификации затрат
по различным направлениям деятельности предприятия, позволяет в условиях
неопределенности рыночных цен на ресурсы и готовую продукцию обеспечить
рентабельный выпуск всех видов продукции при гарантированно минимальных
вложениях дополнительных средств вне зависимости от состояния рынка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННО-ЦЕЛЕВЫХ МАТРИЦ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Мазуркевич А.И.
Национальная металлургическая академия Украины
В последних публикациях по управлению проектами началось активное
использование причинно-целевых матриц (ПЦМ) [1]. В отличие от ПЦМ, впервые
введенных в научный обиход А.А. Кроником и В.И. Головахой [2], в управлении
проектами используются ПЦМ, в клетках которых находятся тексты [3], а не символы
связи. Это порождает вопросы о связи текстов, размещённых в наддиагональной и
поддиагональной частях ПЦМ. Кафедрой Управления проектами Национальной
металлургической академии Украины разработана теория ПЦМ с текстовым
наполнением. В соответствии с ней, в ПЦМ отображаются лишь начальная и конечная
точки пути, который может быть разбит на следующие этапы: события-цели
(отражаемые в поддиагональной части ПЦМ) предопределяют выбор событий-средств
(не отражаемых в ПЦМ). События-средства, в свою очередь становятся источником
событий-причин (также не отражаемых в ПЦМ). А уж события-причины порождают
события-следствия (отражаемые в наддиагональной части ПЦМ).Такое, более полное,
представление о сущности отражения событий проекта в ПЦМ позволяет в
дальнейшем, при переходе к формализованным описаниям, создавать более адекватные
модели, а по накоплении опыта – и библиотеки стандартных переходов от целей к
следствиям, в которых соответствующие промежуточные логические ходы будут
стандартными.

Учитывая,

что

ПЦМ

используются

преимущественно

на

прединвестиционной фазе проекта, это позволит значительно упростить ряд работ на
этой фазе при одновременном повышении качества проекта.
Литература:
1. Мазуркевич О.І. Побудова стратегії

проекту на базі аналізу його

найважливіших подій. // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник
наукових праць. Під ред. В.А. Рач.- 2003. № 1 (6).- с. 52-57.
2. Малый В.В., Мазуркевич А.И., Антоненко С.В. Прединвестиционная фаза:
причинно-целевая матрица// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник
наукових праць. Під ред. В.А. Рач.- 2004. № 3 (11).- с.
3. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. – К: Наукова
думка, 1984. – 208 с.
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УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ЯК КІБЕРНЕТИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ
Макаркіна Г.В., Васильченко Я.В., Добридень К.
Донбаська державна машинобудівна академія
Одним з актуальних питань, які знаходяться у центрі уваги державних і
регіональних органів влади, є питання забезпечення ефективності управління процесом
соціально-економічного розвитку регіонів. Регіон як система складна характеризується
поліструктурністю,

багаторівневістю,

динамізмом,

інерційністю,

відкритістю,

адаптивністю. Отже, для успішної реалізації цілей функціонування регіональної
системи доцільно використовувати кібернетичну концепцію управління її розвитком.
Взагалі, будь-яку систему, яка є об'єктом кібернетичного дослідження, можна
представити як систему управління [1]. Система управління включає дві підсистеми:
суб'єкт управління (СУ) і об'єкт управління (ОУ). Для управління регіональною
системою доцільно розглядати тип управління, який іменується регулюванням.
Регулювання являє собою такий вплив на ОУ, при якому інформація про стан ОУ
надходить до СУ, що дозволяє забезпечувати підтримку відповідності значень вихідних
параметрів ОУ заданим (за рахунок наявності зворотного зв'язку). Для регулювання
характерна наявність замкнутого контуру управління. Одним з видів регулювання є
регулювання по відхиленню. Перевагою використання регулювання по відхиленню для
управління регіоном є можливість забезпечення підтримки відповідності значень
вихідних параметрів об'єкта управління заданим плановим параметрам за рахунок
наявності зворотного зв'язку. При реалізації такого типу управління важливим є вибір
відповідних математичних моделей, які дозволяють здійснити адекватне перетворення
вхідних параметрів у вихідні з урахуванням специфіки функціонування досліджуваної
регіональної системи і заданої цілі її розвитку. Економічна система регіону може
розглядатися як об'єкт, функціонування якого залежить від зміни різних зовнішніх
факторів - коливань ринкової кон'юнктури, рівня цін, бюджетно-податкової політики
тощо. Якщо під економічною системою розуміти сукупність галузей, які виготовляють
національні блага, то формально вона може бути описана моделлю міжгалузевого
балансу (МГБ) В. Леонтьєва [2]. У цьому випадку перетворювачем її реакцій на
коливання зовнішніх параметрів служить матриця технологічних коефіцієнтів А.
За інформацією Донецького обласного управління статистики за 2003 рік [3]
отримано регіональну матрицю технологічних коефіцієнтів, яка включає 34 галузі.
Використовуючи дану матрицю як перетворювач, можна не тільки прогнозувати
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реакцію

регіональної
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але

й

оптимізувати

її

функціонування. Якщо в першому випадку прогнозні оцінки провадяться для незмінної
структури

міжгалузевих

зв'язків

регіону

(елементи

матриці-перетворювача

–

константи), то в другому необхідні структурні перетворювання, які призводять до зміни
деяких елементів матриці А. Для оптимізації матриці технологічних коефіцієнтів у
даному випадку пропонується використовувати не традиційні, математичні методи
пошуку оптимуму, а розглядати в якості оптимальних технологічні коефіцієнти
стовпців матриць А розвинутих країн світу. Враховуючи, що оптимізації в
математичному розумінні при такій постановці задачі не здійснюється, будемо
називати такі коефіцієнти не оптимальними, а еталонними. За еталонні було прийнято
матриці технологічних коефіцієнтів Німеччини, Англії і США [4, 5, 6]. З урахуванням
прийнятих у цих країнах галузевих класифікацій, була забезпечена структурна і
семантична відповідність їхніх матриць матриці Донецького регіону. З огляду на те, що
кожен стовпець матриці А характеризує структуру витрат окремої галузі економічної
системи, було здійснено оцінку відхилень регіональних технологічних коефіцієнтів від
відповідних еталонних значень для кожного стовпця Аj. Отримані результати показали,
що в галузях обробної промисловості ці відхилення носять односпрямований характер,
що дозволяє однозначно задавати рух до еталона. Цей висновок представляється
особливо важливим для Донецького регіону з його індустріальною спеціалізацією.
Таким чином, основною задачею регулювання по відхиленню в даному випадку є
визначення основних факторів, які забезпечують зміну структури галузевих витрат у
напрямку їхніх еталонних значень.
Література:
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3. Додаток до форми №1-підприємництво (річна) “Розшифровка матеріальних витрат
та послуг сторонніх організацій”. – Донецьк: Обласне управління статистики, 2003.
4. United Kingdom Input-Output Analyses. – London: Office for National Statistics, 2002.
5. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Input-Output-Tabellen - in jeweiligen Preisen 1991 bis 2000. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2002.
6. Annual Input-Output Accounts for the U.S. Economy, 1998 // SURVEY OF CURRENT
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УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА
Малый В.В., Антоненко С.В., Мазуркевич А.И.
Национальная металлургическая академия Украины
В последнее время в литературе по управлению проектами [см., напр., 1, 2] стало
использоваться понятие «инновационный проект». По мнению авторов, это понятие
тавтологично, так как проект, по определению PMBOK [3], является «уникальным», а
значит, и инновационным, по определению.
Следует лишь каким-то образом определить меру инновационности проекта.
Применительно к техническим объектам, например, Г.С. Альтшуллер ещё в 1970х годах предлагал различать 5 «уровней» творческих решений [4]. Хотя его
предложение и не было сформулировано с достаточной степенью чёткости, оно
содержало определённый подход, состоящий в том, что сложность задачи примерно
равна количеству «проб и ошибок», необходимому для её решения. Несколько иной
подход (правда, тоже для технических систем) развил в 1984 году И.В. Белый [5]. Он
впервые отметил, что на каждое решение, более глубоко изменяющее систему,
приходится несколько решений, изменяющих её менее глубоко. В связи с этим он
рассмотрел боолее «глубокие» решения, как «содержание» изменяемой системы, а
менее глубокие – как изменяющие её «форму». Это дало возможность определять
сложность задачи, опираясь на характер изменений в системе.
Обобщая полученные ранее данные, можно предложить систему «уровней
инновационности» для любого проекта.
По мнению авторов, эти уровни таковы.
1. Внешние взаимодействия (включая взаимодействие с органами власти, системы
товародвижения, распределения и сервиса продукции).
2. Управление (организационно-управленческие структуры и информационные
потоки предприятия).
3. Линейный персонал (состав, функции и квалификация производственного
персонала).
4. Оборудование (распределение технологических функций по оборудованию,
включая тендеры).
5. Технологии (новые технологии производства продукции).
6. Продукт (новые продукты – товары и/или услуги, обладающие отличиями от
остальных).
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7. Уникальная функция продукта (функция, делающая продукт уникальным
товаром на рынке).
Ориентировочная оценка «информационной ёмкости» каждого уровня (объёма
информации, необходимого и достаточного для получения оптимального решения)
может быть выражена законом С. Брэдфорда в толковании Б. Викери [6], т.е.,
относительные сложности проектов при данной «информационной ёмкости» заданного
уровня могут быть выражены формулой:
T : T2 : T3 : … = 1 : a2 : a3 : …,
где T – номер уровня (см. выше); a – количество информации, необходимое для
оптимального выполнения проекта на данном уровне.
Иными словами, проект, связанный с изменением структуры управления
предприятием (уровень 2) будет, с точки зрения управляющего проектом, «проще», чем
проект переоборудования цеха (уровень 4). В первом случае придётся изменять только
внешние взаимодействия, а производства эти изменения почти не коснутся, а во втором
случае придётся переучивать рабочих, изменять что-то в системах управления, да и
внешние взаимодействия будут изменяться.
Такое понимание сложности проекта позволяет по-новому взглянуть на оценку
его стоимости (и стоимости

управления им), на относительную сложность

выполняемых командой проекта работ и несколько иначе оценивать риски и стимулы,
связанные с проектом.
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МОДЕЛІ ОПИСУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РЕГІОНАМИ
Масляк І.О., Пилипенко О.С.
Слов’янський державний педагогічний університет
Звертає на себе увагу факт значної нерівномірності економічного розвитку
регіонів України. Не виключенням в цьому аспекті є агропромисловий сектор
економіки. Внесок кожного регіону в національне господарство держави передбачає
комплексний розвиток його галузей, їх високу ефективність, що досягається при
розвитку регіонального ринку. При цьому в аналізі агропромислового виробництво та
реалізації в будь-якому регіоні приділяється значна увага потокам вивезення-ввозу
сільськогосподарської продукції, для чого використовуються методи математичного
моделювання.
Моделі зовнішньої торгівлі регіону можна поділити на три класи: [2]:
1) економетричні, в яких за допомогою методів математичної статистики
визначається залежність експорту, імпорту або всього зовнішньоекономічного обороту
регіону від основних зовнішніх і внутрішніх чинників;
2) міжгалузеві, за допомогою яких розраховуються нові затрати на продукцію, що
приймає участь у зовнішньоекономічному обороті і визначається економічна
ефективність зовнішньої торгівлі;
3) оптимізаційні (для оптимізації інтегрованих процесів).
Гравітаційні моделі дають кількісну характеристику факторів, що впливають на
розмір і структуру зовнішньоекономічного обороту. Вплив цих факторів оцінюється на
основі даних фактичного розміру товарообороту між регіонами на основі методів
регресійного аналізу.
Одержані параметри гравітацій моделі носять характер еластичностей, і
показують, на скільки процентів може збільшитися товарообіг між регіонами, якщо
відповідний фактор збільшиться на 1%.
Гравітаційна модель – модель, що застосовується для опису (прогнозу) різних
соціальних і економічних взаємодій між регіонами (районами). Вона заснована на
передбаченні, що величина (сила) взаємодії пропорційна добутку показників кількості
населення і зворотньо пропорційна відстані:

M ij  k 

Pi Pj
dij2

,

де Pi, Pj – кількість населення районів і і j, відповідно dij – відстань між районами і і j;
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M ij – показник взаємодії між районами.

Моделі оптимізації розвитку сільськогосподарського виробництва в ринкових
умовах для окремих підприємств різних форм власності повинні знайти одне із
центральних
моделювання.
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підприємствами АПК повинно визначатися тими змінами, які є пріоритетними для
розвитку агропромислового виробництва на перспективу, враховувати тенденції, які
характерні для функціонування ринкових відносин, багатоукладністю аграрного
сектора, його входженням в світовий економічний простір, збалансованістю
природокористування тощо.
Такий підхід показує, що економіко-математичні моделі такого класу повинні
включати в себе всі основні елементи розрахунків і обґрунтування показників розвитку
економіки господарства на перспективу.
Одним із таких основних елементів є знаходження оптимальної структури
інвестиційних ресурсів – основної складової частини перспективного плану розвитку
сільськогосподарського виробництва окремих підприємств АПК.
Проведені дослідження показують, що неможливо ізольовано знайти максимум
ефекту від впровадження інвестиційних ресурсів, не розв’язуючи одночасно проблеми
оптимального використання виробничих ресурсів, тобто оптимальна структура (план)
інвестиційних ресурсів повинна знаходитись одночасно з розв’язком задачі оптимізації
виробничої програми (структури) сільськогосподарських підприємств. Розробка
моделей вимагає одночасного комплексного розгляду виробничих, технічних,
соціально-економічних процесів, багато з яких ще недостатньо вивчені в змістовному
плані.
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КАДРОВА СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ ПРІРИТЕТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мельничук Л.С., Кравець Ж.О.
Житомирський державний технологічний університет
Розвиток машинобудування в Україні вимагає формування дієвої методологічної
бази визначення стратегічних пріоритетів господарської діяльності. Окремий сегмент
даної проблематики формують ряд наукових завдань, пов’язаних з кадровим
забезпеченням досягнення стратегічних пріоритетів розвитку машинобудівного
підприємства.
В цілому, класифікація стратегій підприємства відбувається за різними ознаками.
Зокрема, цікавим є твердження А.П. Наливайка, який зазначає: що різноманітність
стратегій, як і наявність багатьох класифікаційних ознак для виділення їх однорідних
груп, обумовлена практично безмежною кількістю можливих стратегічних цілей,
багатоваріантністю умов та засобів їх реалізації. Разом з тим, сьогодні в процесі
визначення та досягнення орієнтирів розвитку машинобудівного підприємства
важливим є детермінація типу стратегії за тими ознаками, які характерні для умов
функціонування перехідних соціально-економічних систем. В таких випадках
важливою характеристикою стратегії машинобудівного підприємства може виступити
рівень економічної раціональності прийнятих рішень. Вперше на цій обставині
наголосив І. Ансофф. На його думку, стратегія, передусім, необхідна в тих умовах,
коли простежуються швидкі та непов’язані між собою зміни у зовнішньому середовищі
підприємства, адже за таких умов напрацьовані бізнесові традиції та досвід вже не
спрацьовують.
Сьогодні недостатня визначеність параметрів макроекономічного середовища
обумовлює важливість прийняття нетрадиційних раціональних рішень. Останні
переважно призводять до радикальних змін, які за характером можна поділити на
реактивні та проактивні. Реактивні зміни ставлять за мету здійснення часткових
перетворень. Вони спричиняються фрагментарними заходами, які спрямовані на
відновлення попереднього (втраченого) стану. В свою чергу, проактивні зміни
сприяють уникненню погіршення становища та призупиненню спаду виробництва;
вони спрямовуються на перспективу задля подальшого розвитку машинобудівного
підприємства.
Результати проведених досліджень переконливо доводять, що врахування
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особливостей реактивних та проактивних орієнтацій в процесі формування і реалізації
стратегії машинобудівного підприємства сприяє раціоналізації його виробничої
політики.

Запорукою

ж

ефективної

реалізації

стратегії

господарювання

машинобудівного підприємства є узгодження її змісту із вектором кадрової стратегії.
При цьому, провідні настанови суб’єкта управління можуть суттєво позначатись на
змісті окремих напрямків кадрової стратегії, прагнучи до однієї з двох граничних форм:
– суцільний контроль за процесом праці з метою попередження можливих
негативних результатів (стиль управління заснований на контролі);
– цілковита довіра працівникам щодо протікання соціально-трудових процесів за
майже цілковитої відсутності контролю (стиль управління заснований на довірі).
Отже, правомірно виникає питання про доцільність окремої орієнтації в межах
певної соціотехнічної системи. З цього приводу українська дослідниця методології
кадрової роботи А. Вакуленко зазначає: що господарство, діяльність якого заснована на
принципі довіри, економічно вигідніше господарства, побудованого на принципі
недовіри, за умови використання сучасних методів менеджменту. Разом з цим, у
відповідності до наведених граничних форм орієнтацій керівника у сфері кадрового
менеджменту, Р. Марр та Г. Шмідт виділяють наступні типи кадрових стратегій
підприємства: тейлористська та інтегрована.
Разом з тим, зазвичай, кадрова стратегія часто розуміється як похідна від стратегії
підприємства, тобто менеджери відділу персоналу зобов’язані пристосовуватись до дій
керівництва, які продиктовані загальноорганізаційними цілями. Проте, результати
проведених авторами досліджень дозволяють стверджувати про пріоритетність іншого
підходу: загальна стратегія підприємства та його кадрова стратегія повинні розвиватись
як єдине ціле, що передбачає залучення менеджерів відділу персоналу до вирішення
загальноорганізаційних стратегічних завдань. Це вимагає наявності у них високого
рівня компетентності, завдяки якому вони можуть розглядати проблематику
формування та реалізації кадрової стратегії в ракурсі перспектив господарської
діяльності машинобудівного підприємства, роблячи власний внесок в розробку його
загальної стратегії.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Мельничук Л.С., Кравець Ж.О.
Житомирський державний технологічний університет
На сучасному етапі розвитку економіки ефективна діяльність вітчизняних
підприємств неможлива без стратегічного управління. Це обумовлюється змінами, які
відбулися в економіці України за останні роки і суттєво вплинули на діяльність
підприємств: формування елементів ринкового середовища і поступовий перехід до
соціально-орієнтованої

ринкової

економіки,

глобалізація

економіки

та

інтернаціоналізація бізнесу, поява нових можливостей, обумовлених технічним
прогресом,

зокрема

швидким

розвитком

та

розповсюдженням

інформаційно-

комунікаційних та інших сучасних технологій. Тобто радикально змінився сам
характер середовища, в якому прийшлося діяти підприємствам як в середині держави,
так і поза її межами. В цих складних умовах за допомогою стратегічного управління
підприємства можуть вирішувати проблеми забезпечення цільової спрямованості всіє
своєї діяльності, врахування впливу зовнішнього середовища, виявлення нових
можливостей розвитку і факторів загрозливого характеру, оцінки альтернативних
варіантів рішень, пов’язаних з розподілом існуючих ресурсів в стратегічно
обґрунтовані проекти, формування внутрішнього середовища, яке сприяє ініціативному
реагуванню керівництва на зміну ситуації.
Аналіз процесу становлення стратегічного управління в практичній діяльності
вітчизняних підприємств Житомирської області показав, що на нього впливають
особливості як зовнішнього, так і внутрішнього середовища суб’єктів господарювання.
Незважаючи на те, що стратегічне управління є засобом успішного виживання у
кризових умовах, на практиці стратегія поведінки більшості суб’єктів господарювання
відсутня, що сприяє ще більшому погіршенню їх становища. Це пояснюється
інертністю мислення старих управлінських кадрів, намаганням керівників швидко
вирішити

питання

фінансових

результатів,

відсутністю

досвіду

застосування

стратегічного управління, а також незнанням його суті, принципів, методів і прийомів,
а також неналежною методологічною базою. Переважна більшість підприємств нині
потребує методологічних та методичних розробок зі стратегічного управління. Раніше
задоволення подібних потреб здійснювали галузеві науково-дослідні та проектні
установи. На сьогоднішній день для великих та середніх підприємств обсяг таких
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досліджень значно скоротився, а малі та приватні підприємства користуються лише
послугами консалтингових фірм.
Відсутність стратегії проявляється в тому, що підприємство планує свою
діяльність зі сталості зовнішніх умов, аналізі тільки внутрішніх можливостей та
потенціалі підприємства. При такому підході часто виникає ситуація, коли
підприємство не в змозі досягти своїх цілей через зміну умов як у безпосередньому
оточенні (споживачі, постачальники, конкуренти та ін.), так і в макросередовищі (зміни
в законодавстві, податковому кодексі тощо).
На підприємстві необхідним має бути підрозділ, функціями якого було б
проведення стратегічного аналізу, визначення місії та стратегічних цілей, формування
пакета альтернативних стратегій і вибір оптимальної за певними критеріями, а також
спільна з іншими підрозділами підприємства робота щодо реалізації обраної стратегії.
Незважаючи на труднощі, пов’язані з практичним застосуванням стратегічного
управління, досвід зарубіжних фірм, деяких вітчизняних підприємств, хід подій та
обставини свідчать про те, що до нього потрібно ставитися з максимальною увагою.
СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
Жуков Н.Н., Романенков Ю.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В современных условиях функционирования социально-экономических систем
менеджеру любого уровня необходимо обладать инструментом, который, с одной
стороны, способен отразить текущие параметры состояния системы в удобной для
восприятия форме, с другой, позволял бы моделировать прогнозные состояния
системы, используя при этом максимум информации, доступной пользователю.
Таким инструментом в полной мере можно считать системы моделирования,
которые предназначены для определения реальных границ развития экономики,
оптимизации

стратегического

и

оперативного

планирования,

а

также

мер

административного воздействия на экономику.
Эффективность таких систем во многом определяется видом представления в них
данных, и, соответственно, алгоритмами их обработки. Большинство систем использует
численные методы и работают с детерминированными данными. Однако интервальное
представление данных становится все более популярным и распространенным в силу
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своей естественности и простоты алгоритмов по сравнению со стохастическими.
Основанные на этом аппарате системы моделирования обеспечивают более
высокий уровень обоснованности, достоверности и качества прогнозов, по сравнению с
традиционными математическими методами, которые плохо работают в условиях
неполноты и неточности используемой информации, погрешности статистических
данных и прогнозной недоопределенности, характерных для реальной экономики.
По сравнению с традиционными «интервальные» системы обладают такими
преимуществами:
1. Учтенные в модели статистические данные и связи показателей, выражающие
экономические зависимости, определяют во времени область возможных состояний
системы, который в свою очередь обуславливает области возможных значений
параметров модели. При этом по каждому параметру верхняя и нижняя границы
области отражают соответственно максимальную и минимальную оценку его значений,
возможных при условии, что остальные показатели модели также остаются в пределах
своих областей. Область прогнозных значений определяет возможную динамику
объекта

моделирования

и

является

исчерпывающим

полным

решением

прогностической задачи. При этом уточнение параметров модели влечет за собой
уточнение (сужение) областей значений показателей, связанных с этими параметрами.
2. Модель определяет всю область состояний системы, а не отдельные варианты
ситуаций, как при традиционных подходах. Этим устраняется опасность упустить из
виду какой-либо важный вариант развития событий, что имело бы место при
рассмотрении отдельных ситуаций.
3. Это обеспечивает большую гибкость модели: она позволяет использовать все
основные показатели и в качестве заданных, и в качестве прогнозируемых, дает
возможность легко менять состав рассматриваемых показателей и расчетных
зависимостей, допускает применение зависимостей сложного вида, легко настраивается
на решение обратных задач.
4. Модель позволяет не только предвидеть последствия принимаемых решений,
но и «подсказывает» сами решения, обеспечивающие желаемый результат.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Молоканова В.М.
Днепропетровский региональный институт государственного управления
В условиях возрастающей конкуренции задачи реформирования существующих
предприятий остаются очень важными, поскольку в Украине все еще существует
огромный потенциал предприятий, требующих проектов реструктуризации. Процесс
трансформации существующих предприятий во многих случаях происходит стихийно,
особенно на предприятиях бывшего военно-промышленного комплекса.
В

учебно-методической

литературе

проектного

менеджмента

проекты

реструктуризации отнесены к нетрадиционным видам проектов. Цель этих проектов –
улучшение

производственно-экономических

показателей

предприятия

за

счет

реформирования систем организации и управления. Но не уделено достаточного
внимания принятию решения по реформированию предприятия с учетом его различных
аспектов: технологии, организационной структуры, информатизации. Тем более,
трудно найти описание увязки этих процессов реформирования с существующими
ресурсами предприятия и обеспечению целостности. Для решения этой задачи
предлагается исследовать предприятие методом качественных структур. Применение
этого метода к предприятию выделяет в нем следующие аспекты. Аспект организации –
материальная база, основные фонды, структура кадров. Аспект функционирования технология

производства,

продукт

предприятия.

Аспект

связи

–

снабжение,

информация, продажи, займы, все связи с внешним миром. Если координатор отдаст
предпочтение одному из аспектов, система утратит свою целостность и предприятие
займется либо укреплением материальной базы без увеличения производства продукта,
либо увеличением выпуска продукции при снижении объема продаж, либо
теоретизированием на тему «кто виноват?» вместо реальных улучшений. На рис.1
изображено предприятие с его качественными аспектами. Чтобы система была
гармоничной, все аспекты должны быть одинаково развиты. Если один из элементов
развит сильнее, вектор аспекта связи отклоняется в сторону большего объема и целое
разрушается.
В

методической

литературе

для

разработки

проектов

реструктуризации

предлагается комплексная оценка стратегического потенциала предприятия, который
трактуется как сложный и многоаспектный показатель и не имеет однозначного
толкования.

Большинство

формулировок
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базируется

на

материальных

и

нематериальных ресурсах предприятия или на условиях его взаимодействия с внешней
средой.
Аспект
функционирования

Аспект связи с
внешней средой

Точка

Аспект

координирования

организации

Рис. 1. Аспекты объекта по МКС
Автор считает, что мировые рейтинговые агентства давно разрабатывают этот
вопрос, называя его «инвестиционной или кредитной привлекательностью». Можно
воспользоваться наилучшими теоретическими разработками мировых экономистов и
перенести часть макропоказателей инвестиционной привлекательности страны на
микроуровень

предприятия,

адаптировав

их

под

перспективы

оптимального

реформирования компании. Сейчас для оценки инвестиционной привлекательности
страны существует 86 критериев оценки экономики, 69 критериев эффективности
бизнеса, 77 критериев эффективности правительства страны и 94 критерия оценки
инфраструктуры. К сожалению, большинство этих показателей тоже не имеет
однозначного толкования и базируется на субъективной оценке менеджеров и
экспертов.
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Момот В.Є.
Дніпропетровський університет економіки та права
Під час розробки маркетингової та інноваційно-технічної політики підприємств,
котрі жадають ринкового успіху в умовах невизначеності однієї з головних вимог є
запобігання втратам матеріальних та фінансових ресурсів. Втрати властиві будь-якому
економічному процесу, а проблемам їх оцінки присвячено дуже багато досліджень
тому, що це питання має визначальне значення. Більшість з цих досліджень мають
якісний характер, тобто на основі узагальнення емпіричних фактів, робляться спроби
відповісти на питання: „що трапиться, якщо?” у наслідку застосування типових
закладів маркетингової чи технічної політики на конкретних підприємствах.
Кількісні дослідження, які існують поряд з якісними, але у меншому обсязі,
ґрунтуються на емпіричних даних та сучасних методах статистичної обробки, таких як
часові ряди, нейронні мережі, генетичні алгоритми та ін.
Певна обмеженість обох класів підходів до оцінки втрат полягає у тому, що їх не
можна використовувати у випадках, коли ситуація на ринку значно відрізняється від
умов, у яких було накопичено попередній досвід, що застосовується під час проведені
якісного чи кількісного узагальнення. Потрібні чисто теоретичні моделі, які дозволять
спрогнозувати рівень втрат, котрий відповідає конкретному варіанту ринкової та
технічної політики підприємства, або, як мінімум, моделі, за допомогою якої можна
робити порівняння доцільності різних варіантів стратегії.
Теоретичні уявлення та сімейство математичних моделей, що надають змогу
створити такий підхід, повинні безпосередньо пов’язати втрати підприємств, які діють
на ринку можуть з характерними особливостями їх організаційної, маркетингової та
інноваційно-технічної політики.
Для систематизації вивчення механізмів виникнення втрат, яких зазнає будь-яке
підприємство, що реалізує власну маркетингову та інноваційно-технічну політику,
варто сформулювати таку гіпотезу: існують два механізми походження втрат, котрі
діють незалежно один від одного, а результуюча картина розподілу втрат підприємства,
що існує в економічному просторі (ЕП) є суперпозицією впливу двох механізмів.
Першій з них пов’язаний з особливостями реалізації стратегії підприємства, тобто з
сутністю та інтенсивністю заходів організаційної, маркетингової та інноваційно96

технічної політики, яку реалізує підприємство під впливом дестабілізаційних факторів,
що діють з боку ринкового оточення. Другий механізм є безпосередньо пов’язаним з
конкурентним тиском підприємств одне на одного.
Механізм втрат, пов’язаних з активною політикою є первинним, тому що саме
маркетингова та інноваційно-технічна політика підприємств у результаті визначає
конфігурацію конкурентної боротьби між ними. Механізм втрат, пов’язаних з
конкуренцією є вторинним, тому що конкуренція виникає внаслідок збігу фокусів
маркетингової політики різних підприємств.
Можна виділити три принципово різних варіанти розвитку підприємства:
«стратегія метеора»; «стратегія зльоту»; «стратегія штопора».
Стратегію метеора реалізує підприємство, котре існувало в умовах унітарного
асортименту та високої ефективності виробництва, але під час дестабілізації ринку
зуміло досягти задовільного рівня гнучкості, не шукаючи можливих партнерів для
спільних структурних та асортиментних заходів. Подібно до метеора таке підприємство
швидко зменшується, розпадаючись на множину дрібних самостійних підрозділів,
котрі мають достатню гнучкість для роботи в нових економічних умовах.
Стратегію метеора реалізує підприємство, яке досягло найбільших успіхів у
діяльності в умовах нестабільного ринку. Підприємство, яке у вихідному положенні
мало великий або дуже великий масштаб, дуже вузький асортимент продукції,
одночасно встигає поділятися й розширювати асортимент. Завдяки такій політиці,
підприємство потрапляє до області ринкової стабільності. Тобто протягом реалізації
цієї стратегії широта асортименту та гнучкість такого підприємства перебувають у
приблизному балансі. В ідеальному випадку, логічним завершенням використання
такої стратегії є такий стан розвитку підприємства, коли його асортимент та розміри
будуть у повному балансі, й тим самим буде вичерпано силу, яка призводить до будьяких змін товарної чи структурної політики.
Стратегія штопора відповідає найнесприятливішому варіанту розвитку, тому що
несвідомо вдавшись цієї стратегії, підприємства починають швидко збільшувати
асортимент, широта якого перевершує ліміт гнучкості. У підсумку вони тимчасово
об’єднуються, щоб проводити подальше розширення асортименту, яке знову
перевищує ліміт гнучкості спільного підприємства і так далі, поки не залишиться
декілька суперпідприємств, які перебувають під впливом тенденції до об’єднання, що
вже неможливе у силу зовнішніх причин. Тобто підприємства, які прямують такою
траєкторією, завжди будуть зазнавати впливу несприятливих умов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Момот В.М., Чумаченко И.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Во многих практических задачах организации и планирования деятельности
предприятия используется модель оперативного планирования в виде задачи линейного
программирования. При этом функционированию предприятий в современных
условиях характерна параметрическая неопределенность, связанная с механизмом
действия рыночной экономики и недостаточной информированностью управленческого
персонала для обоснованного принятия решений.
Учет вероятностной природы возможных разбросов исходных параметров задачи
может быть произведен введением вероятностного критерия устойчивости стратегии





относительно целеуказания вида P Z  C * , где P.... - вероятность выполнения
некоторого условия, записанного в скобках; C* - плановый уровень некоторого
показателя эффективности Z .
Задача выбора оптимальной стратегии управления предприятием заключается в
определении возможного множества стратегий управления на множестве вариаций
параметров, расчете показателя устойчивости всех стратегий на основе разработанной
процедуры и выборе наилучшей стратегии, обеспечивающей наибольший уровень
вероятности устойчивости. Множество возможных стратегий управления может быть
определено

с использованием методов интервального анализа. В результате

использования

процедуры

формируется

предельное

множество

решений,

определяющих возможные стратегии в заданном диапазоне вариации параметров
целевой функции и запасов используемых ресурсов.
Задача анализа стратегии

управления является общей для

всех групп

варьирующих параметров. Целевая функция, выраженная через параметры случайных
независимых отклонений, является случайной величиной, имеющей нормальный закон
распределения вероятности вследствие центральной предельной теоремы. Вероятность
достижения показателем эффективности допустимого уровня в рамках выбранной
стратегии для случая варьирования параметров целевой функции может быть
рассчитана на основе значения табулированной нормальной функции распределения. В
качестве математического ожидания показателя эффективности при этом будем
использовать значение показателя, соответствующее значениям опорного плана
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стратегии, полученного с помощью симплекс-процедуры. Значение дисперсии
показателя

может

быть

рассчитано

через

значения

реализаций

показателя,

соответствующие крайним отклонениям отдельных параметров целевой функции.
При оценке вероятности устойчивости стратегии относительно разброса
параметров ограничений ресурсов составляется двойственная задача. Процедура
оценки вероятности устойчивости стратегии при этом производится аналогично
относительно вариации параметров целевой функции двойственной задачи.
Оценка

устойчивости

стратегии

относительно

одновременных

вариаций

параметров удельной прибыльности и параметров ограничений используемых ресурсов
может быть получена с использованием формулы полной вероятности.
В ряде случаев вероятность устойчивости стратегии управления относительно
целеуказания - мала или же задача выбора оптимальной стратегии вообще неразрешима
вследствие несовместности систем ограничений к решению. Каждая из подсистем
ограничений допускает решение, а вместе взятые они образуют несовместную систему.
Развязка противоречивых требований может осуществляться как за счет приобретения
дополнительного ресурса при условии минимизации затрат на их приобретение,
уменьшением планового задания по выпуску при условии минимальной суммы
штрафов вследствие недопоставленной продукции, а также снижением требований к
вероятностной устойчивости плановых показателей выпуска продукции.
Рассматриваются методы решения задач коррекции, определяющие величину
необходимых изменений в плановые показатели.
При использовании метода последовательной коррекции все ограничения
исходной задачи разделяются на две группы: директивные ограничения f д ( x )  f д* ,
обязательные для выполнения и рекомендуемые ограничения f р ( x)  f

р*

, нарушения

которых возможно. Ранжируем рекомендуемые ограничения по их важности для
выполнения. Если значимость рекомендуемых ограничений уменьшается по мере роста
j , то решение задачи может быть получено путем последовательного решения задач:
  1} ;

1). X 1  {x  0 f д  f д* , (r (1) , ( f

p1
( x)

 f

2). X 2  {x  0 ( r ( 2 ) , ( f

p2*
))

  2 , x  X 1} ;



p2
( x)

f



М). X m  {x  0 ( r (m ) , ( f

p1*
))

;
pm
( x) 

f

pm*
))

  m , x  X m 1}
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и

нахождения

решения,

обеспечивающего

max{ P(c, x)  C * ] x  X m } .

Вектора

{r ( j ) }mj1  0 представляют собой меру потерь производства при коррекции плановых
показателей в единицах критерия, приходящуюся на невязку условия f

pj

( x)  f

p j*

.

Если в рассматриваемой задаче нет директивных ограничений, а оптимальный
план оценивается одним выделенным критерием max{ P[(c, x)  C * ]} , то решение
может

быть

получено
m

как

решение

оптимизационной
m

p

задачи

p

max{P[(c, x)  C * ] (rn( j ) ,  ( f n j ( x)  1))} . Здесь (rn( j ) ,  ( f n j ( x)  1)) - величина потерь,
j 1

j 1

связанных с нарушением ограничений, приведенных к безразмерному виду.
При использовании метода оптимизации на покрытиях систему ограничений
s

разбиваем на произвольные множества N k , такие, что N m   N k и выделяем систему
k 1

ограничений для каждого множества f

pj

( x)  f

p j*

 0 ; j ∈ N k ; k  1, s . Оптимальное

решение ~
x ( k ) для каждой из подсистем определяются в виде решения подзадачи

max{ P[(c, x) ≥ C * ] x ∈ Dk } , где Dk - множество решений подсистемы неравенств для
j  N k ( k  1, s ). Оптимальным решением всей задачи коррекции следует считать
s

такую альтернативу в области Dm   Dk , при которой величина невязок для
k 1

средневзвешенных

значений

параметров

стратегии

~
x (k )

m
ограничений достигает минимального значения min   f
 j 1

pj

для

всех

 s ~ k  
 k x   f
 k 1


подсистем
p j *

 при


m

условии выполнения ограничения  j  0;   j  1 . Очевидно, что заданием параметров
j 1

j

определяется приоритетность выполнения системы ограничений отдельных

покрытий на решение корректирующей задачи.
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ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ
РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Мостовая М.П.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Потенциал руководителя состоит в выполнении множества социальных ролей,
связанных с социальными процессами и структурами организации. Для выполнения
этих задач менеджер должен обладать определенными чертами, которые формируют
модель личности руководителя.
Эффективна только целостная система качеств личности руководителя. Качества,
в

том

числе

уровень

знаний,

умений

и

навыков,

требуют

постоянного

совершенствования, которое и состоит в формировании трудового потенциала
руководителя. Модель личности руководителя имеет переменный характер в
зависимости от вида деятельности [1].
Но в какой бы сфере ни работал менеджер, основным объектом его деятельности
является человек. Поэтому труд менеджера нужно рассматривать прежде всего как
работу с людьми, как воздействие на каждого отдельного человека. Умение
расположить к себе, убедить в своей правоте, добиваясь своего, привлечь внимание к
проблеме и заинтересовать задачей – важнейшие профессиональные качества делового
человека, стоящие наравне с умением планировать или организовывать производство.
Менеджер должен быть человеком воспитанным, привлекательным. Это для него
не просто желательные, как для любого другого человека качества, но обязательные
профессиональные

признаки

[2].

Он

также

должен

обладать

тактом,

интеллигентностью, от него требуется постоянное умение вести себя в обществе,
создавать в глазах окружающих то, что называют имиджем – прежде всего это
естественность поведения, непринужденность в общении, раскованность. Кроме того,
важнейшим признаком нужного тона менеджера, отличительным качеством его
имиджа является речь. Ее содержание, аргументация должны быть твердыми, а форма
выражения – мягкой, жесты и мимика должны быть сдержанными.
Кроме личных качеств к менеджеру предъявляется ряд требований, касающихся
качеств профессиональных. Среди них [3]:
1) способность эффективно управлять собой и своим временем;
2) способность прояснить свои личные ценности;
3) четко определить как цели выполняемой работы, так и собственные цели;
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4) должен сам поддерживать постоянный собственный рост и развитие;
5) должен быть изобретателен и способен гибко реагировать на изменение
ситуации;
6) использование навыков влияния на окружающих, не прибегая к прямым
приказам;
7) умение помочь другим в быстром изучении новых методов и освоении
практических навыков;
8) уметь создавать и совершенствовать группы, способные быстро становиться
изобретательными и результативными в работе.
За этими требованиями четко прослеживается творческий характер работы
руководителя, сходной с деятельностью режиссера. Поэтому в процессе подготовки
специалиста-менеджера следует обучать его не только делу, но уделять особое
внимание развитию его творческой сущности, его творческого потенциала, обучать его
искусству человеческих отношений, культивировать в них качества, необходимые
руководителю.
Таким образом, наряду с изучением психологии и философии, важным является
обучение будущего руководителя ораторскому искусству, культуре движения. При
этом необходимо уделять особое внимание развитию практических навыков анализа
ситуации,

определению

ее

внутренней

сути;

распределения

ролей,

четкого

формулирования задач и создания условий для их выполнения; самому играть
(выполнять) роль, держать форму, обладать «выдержкой». Кроме того, необходимо
воспитывать в нем стремление к обучению и саморазвитию.
Изменение и развитие качеств человека могут произойти только после усердных
многолетних занятий, но только прилагая усилия в целенаправленной подготовке и
переподготовке управленческих кадров, обучая и воспитывая в них активного,
заинтересованного,

творческого

высококвалифицированного

менеджера-режиссера,

руководителя,

обладающего

можно
всеми

выпустить

необходимыми

качествами.
Литература:
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2003.
2. Абчук В.А. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Издательство «Союз», 2002.
3. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика.
Пер. с англ. – М.: «Дело», 1991.
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ПАРАМЕТРИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ WEB-СЕРВЕРА В ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
М’ячин В.Г.
Дніпропетровський універсітет економіки та права
Маркетингові параметри характеризують ефективність проведення маркетингової
програми реалізації і просування Web-сервера в середовищі Інтернету і визначають
ефективність використання інструментів Web-маркетингу. У їхній основі лежить аналіз
інформації, одержуваної з лог-файлів Web-сервера і/чи застосування cookie-файлів.
Отримані дані з найбільшою ефективністю можуть бути використані для аналізу їхньої
зміни за визначений інтервал часу і служити критеріями коректування всього плану
реалізації і просування Web-сервера, а також перегляду проведених заходів у рамках
розробленої маркетингової програми просування сервера. Можна виділити наступні
критерії ефективності Web-сервера.
1. Ефективність різних входів на сервер. Цей показник характеризує ефективність
використання різних джерел залучення відвідувачів на сервер. Визначається як
відношення відвідувачів, що скористувалися даним джерелом (Sдж і), до загальної
кількості відвідувань сервера (So):
П дж 

S дж і
Sо

.

2. Оцінка відвідуваності Web-сторінок сервера, (яка характеризує популярність
сторінок сервера. Визначається для кожної сторінки як відношення відвідувань
сторінки (Sстр і) до загальної кількості відвідувань сервера (So):
П дж 

S стрі
Sо

.

3. Ефективність баннерної реклами, що визначає ефективність кожного
рекламного баннера, за допомогою цього показника можна провести порівняння
рекламних баннерів, намічаючи шляху їхнього удосконалювання. Ефективність
баннерної реклами залежить від числа відвідувачів, що завдяки рекламі скористалися
баннером-посиланням і перейшли на Web-сервер фірми. Визначається як відношення
числа відвідувачів сторінки, на якій розміщений баннер (Sbi), до числа "відвідувачів, що
кликнули" на його, (Soі):

К бі 

Sбі
.
Sоі

4. Ефективність перетворення відвідувачів сервера в покупців (для випадку
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реалізації на Web-сервері віртуального магазина). Визначається як процентне
співвідношення між відвідувачами, що перейшли до активних дій по придбанню
товарів (Sптр) і загальною кількістю відвідувачів сервера (S):
К птр 

Sптр
S

.

5. Кількість повторних відвідувань. Цей показник характеризує виконання другої
основної функції Web-маркетингу після первісного залучення відвідувачів на сервер, а
саме досягнення максимального числа повторних відвідувань сервера. Визначається як
середня величина, рівна відношенню загальної кількості відвідувань сервера (So) до
числа його відвідувачів (S):

К птр 

Sо
.
S

Оскільки побудова системи маркетингу – процес динамічний і постійно
розвивається, одним з важливих питань оцінки ефективності є облік зворотних зв'язків,
що дозволяють на основі одержання й аналізу параметрів ефективності вживати
необхідних заходів по коректуванню прийнятих орієнтирів і проведених заходів, а
також по подальшому розвитку й удосконалюванню сервера. Кожна з розглянутих груп
параметрів ефективності зв'язана з одним із трьох етапів реалізації програми
маркетингу на основі Web-сервера. Так, економічний аналіз результатів характеризує в
першу чергу перший етап — адекватність поставлених цілей і задач поточної ситуації і
якість проведеного аналізу і планування; оцінка інтеграції нової системи з існуючою
інформаційною системою і діяльністю підприємства характеризує другий етап
програми маркетингу — етап реалізації сервера; маркетингові параметри –
ефективність проведеної програми просування сервера в середовищі Інтернет.
Запропонований підхід до оцінки ефективності Інтернету не є однозначним, але
цілком може бути використаний при визначенні ефективності впровадження концепції
маркетингу на основі застосування мультимедіатехнологій.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Нефедов Л.И., Стопченко Г.И., Стопченко Е.Г.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Современная производственная система (ПС) представляет собой постоянно
развивающуюся систему, требует значительных затрат материальных, финансовых и
других ресурсов на развитие, что обуславливает необходимость всестороннего
обоснования принимаемых решений. Особое значение в управлении проектами
представляют

задачи,

допускающие

оптимизацию

процесса

поиска

решения:

обоснование целей и направлений развития, планирование комплекса работ и ресурсов,
оптимизация распределения ресурсов проекта, оценка и управление рисками и т.д. Эти
задачи относятся к слабоструктурированным и характеризуются различной степенью
формализации,

высокой

степенью

динамичности

возникающих

ситуаций,

многокритериальностью принимаемых решений, влиянием на эффективность решений
знаний и опыта лица, принимающего решения. Для выявления особенностей
функционирования ПС и определения эффективности ее развития необходимо
установление структурных взаимосвязей между целями развиваемой системы и
составляющими процесса их достижения. Развитие ПС определяется как комплексное
принятие решений и включает следующие основные этапы:
– анализ результатов функционирования ПС, в результате которого выделяются
тренды временных рядов и анализируются тенденции развития;
– формирование проблемных свойств ПС, т.е. разницы между результатами
функционирования и желаемым состоянием выходных свойств;
–

построение

Осуществляется

причинно-следственных

детализация

и

анализ

структур

причинных

проблемных
факторов,

ситуаций.

определяющих

возникновение проблемных ситуаций и количественная оценка степени влияния на
основе статистических или экспертных оценок;
– выбор средств решений проблемы и формирования задач управления проектом.
Используемые модели и процедуры решения задач отличаются степенью
формализации, объемом и глубиной описания особенностей и характера процесса
развития. Представленные в докладе многокритериальные модели и процедуры
решения задач управления проектом, программно реализуются в разрабатываемой
системе поддержки принятия решений.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Никишов А.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Развитие образования в Украине предусматривает повышение организационного
и методического обеспечения системы бизнес-менеджмент образования, целью
которого

является

повышение

профессионального

мастерства

субъектов

предпринимательства в управлении ресурсами предприятия в современных условиях.
Важное место в учебных планах занимает изучение новых концепций управления
в менеджменте, к которым можно отнести контроллинг, сбалансированную систему
показателей (Balanced Scorecard), управление проектами и др. Все эти новые концепции
при различных подходах, идеологии и круге решаемых задач можно рассматривать еще
и как обобщающие и интегрирующие дисциплины, позволяющие в рамках
информационных технологий управления использовать широкий набор инструментов
экономического

анализа,

планирования,

управленческого

учета,

менеджмента.

Методическое обеспечение преподавания современных концепций менеджмента
должно учитывать исторический аспект появления, развития и сущности как самих
концепций, так и дисциплин, инструменты которых используются.
Предпосылки формирования и развития новых концепций управления в
менеджменте предопределены исторически. Особое значение в методической
поддержке преподавания новых концепций в менеджменте имеют современные
проблемы глобализации, которая может трактоваться как возникновение и развитие
дифференцированных межрегиональных структур и систем взаимодействия и
управления для реализации властных отношений. Развитие социально-экономических
систем от начальных до современных транснациональных (глобализационных) форм
государственности целесообразно рассматривать с точки зрения декомпозиции и
синтеза их составляющих, причем основными элементами являются анализ развития
культуры, экономики, политики, законодательства, военной, производственной,
экологической и других сфер. Таким образом, рассмотрение новых концепций в
менеджменте должно быть неразрывно связано с процессами глобализации, которые
являются

качественным

развитием

процессов

взаимозависимости,

универсализма и конвергенции социально-экономических систем.
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интеграции,

МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Олійник О.М., Кутідзе Л.С.
Запорізький національний університет
Створення сучасних видів продукції у аерокосмічній галузі, що можуть бути
конкурентноздатними на міжнародному ринку потребує об‘єднання зусиль компаній,
що займаються проектуванням, розробкою, серійним виробництвом сучасних зразків
авіакосмічної техніки. Як показує світовий досвід успішне виведення на ринок нових,
найбільш досконалих зразків авіакосмічної техніки можливе за умови об‘єднання
науково-технічного, виробничого та фінансового потенціалів ряду компаній – суб‘єктів
аерокосмічного ринку.
Одним з провідних підприємств вітчизняної авіабудівної галузі є ВАТ “Мотор
Січ”, основним напрямком діяльності якого є виробництво авіаційних двигунів.
Підприємство здійснює технічних супровід випущених авіаційниїх двигунів у період
всього терміну їх експлуатації, маючи своїх представників більш ніж у 100 країнах
світу. Основними споживачами продукції підприємства є Росія, Україна, Індія, Китай,
Алжир, Іран, Бангладеш та інші країни далекого зарубіжжя. Ці країни утворюють
перспективний ринок збуту продукції підприємства, в перу чергу, це ринок послуг з
ремонту авіадвигунів, що знаходяться в експлуатації. Найбільший же відсоток у
сукупному обсязі поставок (близько 60%) припадає на Росію.
У процесі виробництва двигунів ВАТ “Мотор Січ” здійснює взаємодію з такими
російськими підприємствами, як Казанський вертолітний завод, Улан-Уденський
авіаційний завод, ВАТ “Росвертол”, ВАТ “Камов” та інші компанії. ВАТ “Мотор Січ”
забезпечує своїм авіадвигунами авіаційне виробництво як в україні так і в Росії.
ВАТ “Мотор Січ”

у своїй зовнішньоекономічній діяльності переважно

орієнтується на надання послуг з обслуговування двигунів, що у довгостроковій
перспективі не може бути успішним. Це пов‘язано з стрімкими змінами у технічних
вимогах до продукції аерокосмічної галузі. Для успішного конкурування з провідними
авіавиробниками

необхідно

просувати

на

ринокдвигуни,

які

за

технічними

характеристиками повинні не поступатися продукції конкурентів. Світовий досвід
показує, що для успішної розробки та впровадження у серійне виробництво сучасної
моделі необхідні об‘єднання зусиль ряду компаній, що діють на різних етапах
виробничого циклу “проектування – науково-дослідна діяльність – впровадження в
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серійне виробництво – маркетинг - збут”.
Орієнтація на інтеграцію з західними виробниками на видається перспективною.
Розглядаючи можливості коопераційного об‘єднання авіапідприємств України та
Росії до складу якого могло б входити ВАТ “Мотор Січ”, слід відзначити перспективну
форму такої кооперації.
Одним з найбільш успішних шляхів реалізації глобальної стратегії для компаній
аерокосмічної галузі є створення альянсів. Таким прикладом є альянс Airbus Industry,
який було створено більше 20 років тому, з метою протидії експансії найбільшого
американського авіавиробника – корпорації Boeing на європейському авіаринку.
Організаційна структура Airbus Industry являє собою структуру холдингового типу, що
є структурою множинного типу. Контроль за процесами управління в такій компанії
здійснюється шляхом володіння контрольним пакетом акцій цих підприємств. На
відміну від Airbus Industry Boeing реалізував свою організаційну структуру у формі
концерну. При використанні такої організаційної структури підприємства, що
інтегруються, входять до складу основної компанії на правах підрозділів. Концерн як
форма організації компанії є доцільною у випадку створення вертикально інтегрованої
структури, що має високий рівень централізації (наявність єдиного центру прийняття
управлінських рішень).
Міжнародна кооперація може реалізовуватись також через договір між
організаціями і не супроводжуватись створенням певних організаційних структур. Але
у цьому випадку можуть виникнути проблеми з координацією дій окремих членів
коопераційного об‘єднання. У той же час, така форма взаємодії між підприємствами
галузі дозволяє їм реалізовувати власну систему цілей у межах коопераційного
договору.
Сучасний стан авіакосмічної галузі, рівень конкуренції вимагає використання
гнучких, адаптивних, проектиних організаційних структур управління, орієнтованих на
досягнення визначеної мети.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ
Осиевский А.Г., Куровская В.П.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Использование самых современных компьютерных технологий приносит банкам
крупные прибыли и помогает им победить в конкурентной борьбе. Любая
автоматизированная банковская система представляет из себя сложный аппаратнопрограммный

комплекс,

состоящий

из

множества

взаимосвязанных

модулей.

Совершенно очевидна роль сетевых технологий в таких системах. По сути, банковская
система представляет из себя комплекс, состоящий из множества локальных и
глобальных вычислительных сетей. В банковской системе сегодня применяется самое
современное

сетевое

и

телекоммуникационное

оборудование.

Перед

отделом

автоматизации банка встает трудный вопрос выбора оптимального решения.
Банковская сфера определяет два основных требования к банковской системы обеспечение надежности и безопасности передачи коммерческой информации. В
последнее время для взаимодействия с клиентами и осуществления расчетов все чаще
используются

открытые

глобальные

сети

(например,

Internet).

Последнее

обстоятельство еще более усиливает значимость защиты передаваемых данных от
несанкционированного доступа. Практически все появляющиеся сетевые технологии
будут быстро браться банками на вооружение. Неизбежны процессы интеграции
банков в рамках национальных и мировых банковских сообществ. Это обеспечит
постоянный рост качества банковских услуг, от которого выиграют, в конечном счете,
все - и банки и их клиенты. В качестве примеров передовых технологий, используемых
в банковской деятельности, можно назвать базы данных на основе модели "клиентсервер" (характерно использование ОС Unix и база данных Oracle); средства
межсетевого взаимодействия для межбанковских расчетов; службы расчетов, целиком
ориентированных на Internet, или, так называемые, виртуальные банки; банковские
экспертно-аналитические

системы,

использующие

принципы

искусственного

интеллекта и многое другое.
После

проведенных

исследований

банковских

систем

мы

предлагаем

использовать базу данных Oracle совместно с глобальной сетью Internet для перехода к
новым вычислительным платформам, что позволит, в первую очередь, повысить
конкурентоспособность банка в целом.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКА
Осієвський О.Г., Куровська В.П.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
У даний час в економіці України намітилися позитивні тенденції призупинення
спаду та початку економічного зростання, темпи та стійкість котрого залежать від
здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання
необхідними грошовими ресурсами. Разом з тим, загальні тенденції сучасного розвитку
кредитних операцій вітчизняних банків свідчать про суттєве послаблення ролі
банківського кредиту в забезпеченні виробничого сектора додатковими грошовими
коштами.
Надання кредитів і проведення кредитної політики є найпоширенішою операцією
комерційних банків. Кредитні операції дають комерційним банкам основну частину
доходу. Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській сфері, свідчить, що більшість
банків зазнає фінансового краху в зв’язку з надзвичайно ризиковою кредитною
політикою. У зв’язку з цим актуального значення набуває вирішення проблеми
вдосконалення кредитної діяльності комерційних банків.
У кредитному процесі винятково важливе значення має правильна та об’єктивна
оцінка позичальника, котра визначається у першу чергу його кредитоспроможністю.
Ціль роботи полягає в об’єктивній необхідності подальшого поглиблення
теоретичних досліджень і практичних розробок з проблем удосконалення кредитної
діяльності комерційних банків для забезпечення стабільності функціонування
банківської системи України обумовила вибір об’єкта, теми дослідження та її
актуальність.
Для оцінки фінансового стану позичальника-юридичної особи НБУ в Положенні
“Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
з кредитними операціями банків” рекомендує методику розрахунку показників таких
як:
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності.
2. Коефіцієнт поточної ліквідності.
3. Коефіцієнт загальної ліквідності.
4. Коефіцієнт маневреності власних коштів.
5. Коефіцієнт незалежності.
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6. Рентабельність активів.
7. Рентабельність продаж.
На нашу думку, аналіз фінансового стану позичальника не повинен обмежуватись
сімома показниками. Вважаємо, що при оцінці кредитоспроможності підприємствпозичальників необхідно збільшити кількість фінансових коефіцієнтів, котрі б
комплексно характеризували фінансовий стан підприємства:
1. Коефіцієнт інвестування = Джерела власних коштів : Сума основних засобів.
2. Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості = Дебіторська
заборгованість : Кредиторська заборгованість.
3. Рентабельність власних коштів = Балансовий прибуток : Власні кошти
4. Рентабельність залучених коштів = Балансовий прибуток: Довготермінові та
поточні зобов’язання.
5. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Виручка від реалізації продукції :
Середня величина оборотних коштів.
6. Оборотність матеріальних запасів = Виручка від реалізації продукції : Середня
вартість матеріальних запасів.
7. Оборотність дебіторської заборгованості = Виручка від реалізації продукції :
Середня дебіторська заборгованість.
8. Оборотність кредиторської заборгованості=Виручка від реалізації продукції :
Середня кредиторська заборгованість.
Нами розроблена шкала Вважаємо за доцільне рекомендувати систему необхідних
і додаткових показників , що дають можливість визначити кредитоспроможність
позичальника для запровадження у діяльність комерційних банків України.
Результати дослідження дають змогу рекомендувати комплексно-рейтингову
методику аналізу кредитоспроможності підприємств, що враховує всі показники
фінансового стану позичальника.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Останкова Л.А.
Краматорский экономико-гуманитарный институт
Учитывая,

что

переходной

период

отличается

от

зрелой

экономики

неразвитостью рынка как такового, сочетанием старых и новых принципов
хозяйствования, непрерывной модификацией рыночных законов, можно говорить о
деятельности

предприятий

в

условиях

нестабильной

экономической

среды,

характеризующейся неопределенностью экономической ситуации. В свою очередь,
неопределенность экономической ситуации (это высокий риск проведения деловых
операций, утрата шаблонов оптимизации, постоянная готовность к изменениям
конъюнктуры рынка) приводит к тому, что главной целью деятельности фирмы
является выживание, то есть поддержание самого существования и целостности
предприятия как особенности организма экономики.
Хозяйственная

деятельность

является

эффективной,

если

предприятие

рационально использует активы, своевременно погашает обязательства и в конечном
итоге, рентабельно.
В условиях экономического спада и инфляции в стране первоочередной задачей
фирмы становится адаптация хозяйственной деятельности и системы управления к
изменяющимся внешним и внутренним экономическим условиям, что должно
обеспечить стабильное положение на рынке. Поэтому при планировании деятельности
предприятия необходимо учитывать влияние внешней среды, что позволит повысить
эффективность производственно – хозяйственной деятельности.
Тактически и стратегически предприятию выгодно рассчитать оптимальный
объем выпуска и реализации изделий на основе анализа внутреннего потенциала
предприятия.

В

частности,

был

проведен

анализ

основных

показателей,

характеризующих деятельность АО «Спецтехстекло» (г. Константиновка Донецкой
обл.) за 2003 – 2004 годы.
Данные проведенного анализа свидетельствуют о росте уровня объема
производства в сопоставимых ценах на 01.01.2004 г. По отношению к 2003 объем
производства снизился на 15,2% однако в действующих ценах объем производства в
2004 году превысил уровень 2003 года на 11,8%. Объем реализованной продукции в
2004 году возрос по отношению к предыдущему периоду на 48,2% за счет реализации
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остатков готовой продукции, образовавшейся в 2003 году. Увеличение доли экспорта в
объеме

реализованной

продукции

на

84%

свидетельствует

о

росте

конкурентоспособности продукции за рубежом. Положительной тенденцией является
снижение в 2004 году по сравнению с 2003 годом затрат на 1 грн. товарной продукции
(в 2004 году ниже плановых на 2,3%). Также положительной характеристикой является
снижение потерь рабочего времени за 2004 год на 23,1%. Обязательства по выплате
заработной платы выполняются. Заработная плата выплачивается своевременно и в
полном объеме.
Тем не менее, в условиях рыночных отношений, когда обеспечение здоровой
рыночной конкуренции неизбежно повышает неопределенность и риск, разработка
направлений рациональной деятельности предприятия остается актуальной.
Анализ деятельности АО «Спецтехстекло» показал, что основной ассортиментной
единицей предприятия являются авиационные стекла. Поэтому целесообразно
определить оптимальный (приносящий наибольшую прибыль) объем производства и
сбыта продукции на основе метода сопоставления валовых показателей, что предлагает
ряд допущений:
– «Спецтехстекло» производит и реализует только один товар. В данном случае
им являются авиационные стекла, как наиболее конкурентоспособные;
– целью фирмы является максимизация прибыли в рассматриваемый период;
– оптимизируется только цена реализации продукции и объем производства
авиационных стекол;
– ввиду того, что фирма работает на позаказной системе, объем производства
равен объему реализации.
С помощью метода сопоставления валовых и предельных показателей был
рассчитан

объем

производства

и

цена

реализации

продукции

на

уровне,

обеспечивающем ему максимальную прибыль, то есть по данным баланса и других
документов внутрифирменной отчетности была проведена оптимизация производства и
реализации авиационных стекол.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ
Павлова В.А.
Дніпропетровський університет економіки та права
Конкурентоспроможність

підприємства

залежить

від

ефективності

його

діяльності і визначається сучасними технологіями, пропозицією якісної продукції за
прийнятною ціною, оптимальною організацією менеджменту, наявністю інноваційної
підприємницької ідеї та іншими економічними і технічними характеристиками.
Вирішення

проблеми

забезпечення

конкурентоспроможності

підприємства

полягає, перш за все, у виборі правильної для нього в діючих умовах конкурентного
середовища стратегії.
Остання повинна чітко визначати цілі і параметри, що є головними або побічними
для підприємства.
Для економіки України характерні два типи підприємств: приватизовані на базі
давно діючих і нові підприємства, створені в умовах трансформаційної ринкової
економіки.
Для перших основним завданням є пристосування до ринкових умов, гнучко
перебудувавши свою діяльність відповідно до їх вимог, а саме:
– підвищити трудову дисципліну на основі дійової мотивації праці та
індивідуальну відповідальності за кінцеві результати;
– приділити увагу забезпеченню достатнього рівня якості продукції порівняно з
аналогами підприємств-конкурентів;
– організувати управління фінансами згідно чинного законодавства.
Після цього їм слід вирішувати завдання, яке є найбільш болючим для нових
підприємницьких структур та полягає у виборі правильної стратегії розвитку.
На основі вивчення економічних джерел та дослідження практичної діяльності
кондитерської фабрики „Квітень”, що відноситься до недавно створених підприємств,
автор пропонує цьому підприємству зупинитися на оцінці сфери діяльності, де воно
має достатні конкурентні переваги, та розглянути декілька варіантів досягнення успіху
за рахунок основних факторів конкурентоспроможності: зниження витрат виробництва
і цін на продукцію та підвищення її споживної цінності.
На рис.1 показано як при певних ринкових умовах, що складаються для
підприємства, визначити тип конкурентоспроможної стратегії свого розвитку.
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середнє

Патієнтна
стратегія

Стратегія
поразки

Комутантна
стратегія

Віолентна
стратегія
мале

Експлерентна
стратегія
середнє

Значення
показника

мале

Підвищення споживної цінності продукції

велике

Зниження витрат виробницва і цін

Джерела
конкурентоспроможності

велике

Значення
показника

Рис. 1. Вибір типу конкурентноспроможної стратегії розвитку підприємства
Підприємства, які акцентують увагу на низьких витратах виробництва та
масовому ринку за [1, с. 65-81] – віоленти, що спонукає їх вибирати стратегію лідерства
у витратах, а ті, що роблять ставку на вузький ринок і спеціалізований товар – патієнти
і відповідно – стратегію фокусування на диференціацію. Для експлерентів характерне
поєднання низьких витрат і цін з високою споживною цінністю, яке пов’язане з
радикальними нововведенням, що є особливо ризиковим в сучасних умовах розвитку
національної економіки.
Середні рівні витрат виробництва, цін і споживної цінності продукції характерні
для малих підприємств, оскільки їх успіх залежить від гнучкості і уміння
пристосовуватися до будь-яких умов середовища функціонування.
Проведені тести за [2, с. 284-295] допомогли визначити стратегію, якій відповідає
діяльність кондитерської фабрики та констатувати, що для підтримки досягнутого
рівня попиту на продукцію, підприємству слід встановити порівняно низькі ціни для
створення масового ринку по всіх різновидностях кондитерських виробів.
Література:
1. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом
«Вильямс», 2003. – 496 с.
2. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2001. – 304 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ АУТСАЙДЕРОВ
Першина Е.Д.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В Украине формируется корпоративный сектор экономики, основу которого
должны составлять эффективно работающие национальные акционерные общества.
Поэтому важное значение имеет создание эффективного механизма акционерных
отношений, определение их оптимальных форм. В данный период в экономике
постоянно возникают корпоративные конфликты. Модель корпоративного управления
в Украине ещё недостаточно эффективна и требует совершенствования.
Предлагается сузить до необходимого минимума круга вопросов, находящихся в
компетенции общего собрания: передать наблюдательному совету полномочия по
назначению и отстранению Главы и членов правления; принятию решения о созыве
внеочередных собраний; разработке стратегии

развития общества, с последующим

представлением её общему собранию.
Наблюдательный совет должен иметь право назначать и снимать председателя,
членов Правления. Это не позволит исполнительному органу его игнорировать и
заинтересует обе стороны в налаживании эффективного взаимодействия.
Законодательство Украины не в состоянии эффективно предотвратить нарушение
прав меньшинства акционеров (аутсайдеров). Необходимо предоставить им право
избирать своих представителей в состав наблюдательного совета. Этот результат
можно достигнуть путём использования метода кумулятивного голосования.
Акциям необходимо придать свойства кумуляции, при которых в случае
невыплаты дивидендов предусматривается их накопление.
Наличие в составе ревизионной комиссии аутсайдера может свидетельствовать об
уважительном отношении о АО к мелким акционерам, т.е. об учёте их интересов.
Необходимо

установить

имущественную

ответственность

за

убытки,

причинённые акционерам со стороны членов правления. Следует запретить обществам
покупать собственные акции, если они не выполнили своих обязательств перед
акционерами по уплате дивидендов и выкупу акций.
Повышение эффективности корпоративного управления требует развития
вторичного рынка ценных бумаг, совершенствования правовой базы, повышения
уровня компетенции и деловой культуры всех участников корпоративных отношений.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ СТРУКТУРНОГО
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Польшаков В.И., Польшаков И.В.
Университет экономики и права «КРОК», г. Киев,
Национальный транспортный университет, г. Киев
Технология разработки адаптивной информационной системы управления
проектами состоит из совокупности модулей. Каждый из них имеет свои
функциональные особенности, свои этапы, стадии разработки и предполагает
достижение определенного результата.
Технологическое

проектирование

адаптивной

информационной

системы

управления проектами целесообразно производить на основе технологии SSADM
(System Structure Analysis and Design Method) - методология структурного анализа и
проектирования систем.
SSADM



является

ярким

примером

реального

воплощения

принципа

проектирования «сверху-вниз» в технологии создания сложных информационноуправленческих систем. Эта методика сочетает в себе: простоту применения
системными аналитиками средней квалификации, точность определения результатов
проектирования, согласованность с современными стандартами и методологией
управления проектами, гибкость в применении к проектированию широкого класса
систем для различных типов объектов, гарантии качества результатов проектирования
и преемственность различных версий проекта создания проектно-ориентированной
компании.
Под конфигурацией информационной системы понимается:
– формирование WBS  структуры работ проекта создания проектноориентированной компании;
– назначение длительности работ проекта;
– назначение стоимостных характеристик работ проекта;
– расчёт резервов по времени и стоимости работ проекта;
– установка взаимосвязей данных работ;
– определение критического пути по ресурсам;
– определение критического пути по технологической взаимосвязи между
работами;
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– формирование критериев доступа к управленческой информации;
– определение критериев доступа и степени корректировки данной информации
основными пользователями.
Другими словами, данная технология позволяет производить оперативный
мониторинг документов, регламентирующих ведение проекта.
Концептуальная

модель

описывает

структурные

аспекты

методологии,

определяет основных пользователей информационной системы управления проектами
(ИСУП), их назначение, функции и структуру. Данная модель состоит из набора
иерархических схем, описывающих модули, стадии и этапы проекта. В каждой схеме
четко определены соответствующие действия. Каждому модулю соответствует часть
концептуальной модели, покрывающая свой отрезок жизненного цикла проекта.
Модель прописывает процессы проектирования от появления инициирующего
документа до окончания физического проектирования ИСУП.
Используя процессный подход можно выделить такие элементы входящие в
состав модели:
1. Модуль "FS" (Feasibility Study) ─ анализа реализуемости;
2. Модуль "RA" (Requirements Analysis) ─ анализа требований;
3. Модуль "RS" (Requirements Specification) ─ спецификации требований;
4. Модуль "PD" (Physical Design) ─ физического проектирования.
Далее, при описании технологии, следует описать входы модулей, каждый из
которых и является информационным ресурсом. Каждый из нижеследующих модулей
формирует входы предыдущего.
Предложенная концептуальная модель, позволяет видеть все этапы и стадии
реализации предложенной технологии, в течение полного жизненного цикла проекта
внедрения информационных технологий.
Разработка
управления

технологии

проектами,

проектирования

позволяет

повысить

новой

информационной

эффективность

системы

организационной

структуры объекта внедрения и вывести весь процесс управления на качественно
новый уровень.
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КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ
Пономарьов О.С., Снігурова І.І.
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут"
Глобалізація світогосподарських зв’язків і стрімкі зміни, зумовлені науковотехнічним і соціальним прогресом, висувають перед системою підготовки кадрів, нові
завдання, насамперед у сфері бізнес- і менеджмент-освіти. Змінюються не тільки зміст і
технології підготовки, а й її цілі. Так, на думку В. Асканаса, декана бізнес-школи
університету Нью Брансвіка (Канада), традиційні функціональні (маркетинг, фінанси,
продаж) і технічні (ділова документація, презентаційні навички тощо) програм MBA
сьогодні ринку “стали нецікаві. Від них вже очікують формування навичок лідерства,
уміння швидковчитися, добре комуннікувати”. За його словами, “все більше все більше
тих, що вступають на такі програми, мають технічну освіту. Вони потребують розвитку
не технічних, а комунікативних навичок” [1. с.16-17].
Уявляється цілком очевидним, що активне входження України до європейського і
світового економічного простору та інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності
вимагають і належного кадрового забезпечення, яке б максимальною мірою відповідало
світовим стандартам бізнес-освіти і визначальним тенденціям її розвитку. Тому такого
важливого значення набуває сьогодні проблема формування загальної і професійної
культури майбутніх менеджерів. Це повною мірою стосується й майбутніх інженерів,
оскільки у загальній структурі їхньої професійної діяльності від 20 до 80 % робочого
часу, в залежності від посади і характеру роботи, припадає на виконання управлінських
функцій та ділове спілкування.
У відповідь на вимоги часу сформувались новий напрям наукових досліджень та
відповідна навчальна дисципліна. Під назвами “Управлінська культура” чи “Мистецтво
спілкування” вона вивчається у багатьох університетах, коледжах і школах бізнесу
Західної Європи, США і Японії. З’являються наукові публікації, що містять результати
досліджень у цій сфері, відповідні розділи містяться навіть в Енциклопедічному
довіднику із сучасного управління [2, 3]. Поступово практика викладання культури і
етики менеджменту поширюється і в Україні, видаються перекладні й оригінальні
навчальні посібники [4, 5]. Відповідні курси розроблено і науковцями кафедри
педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного
університету “Харківський політехнічний інститут”, які активно впроваджують ці
курси в навчально-виховний процес.
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Авторами досліджено феномен професійної культури, її сутність і структура, а
також шляхи, методики і педагогічні технології формування в умовах обмеженості часу
на вивчення соціально-гуманітарних дисциплін в технічному університеті. Доведено,
що вона повинна розглядатись як специфічна складова професійної компетенції
фахівця будь-якого профілю. Професійна ж культура менеджера чи бізнесмена взагалі є
неодмінною передумовою його успішної діяльності. Вона істотною мірою визначається
рівнем сформованості і розвитку умінь і навичок ділового спілкування, які, у свою
чергу, залежать від культури усного монологічного і діалогічного мовлення.
Ми взагалі вважаємо, що при педагогічному проектуванні процесу формування
культури ділового спілкування у студентів системи менеджмент-освіти слід виходити з
її узагальненої структури, яка складається з трьох основних функціональних підсистем.
Перша з них відображає загальнокультурний аспект підготовки менеджера і включає
його обізнаність, з одного боку, у сутності й характері правово-політичних, соціальноекономічних і культурних процесів, що відбуваються в країні та світі, а з іншого боку, –
глибоке знання особливостей і проблем тієї предметної сфери, у якій він працює, перш
за все кон’юнктури галузевого і регіонального ринку.
Друга підсистема відображає технологічний аспект ділового спілкування і має
бути спрямована на оволодіння студентами принципами і технологією підготовки та
ефективного проведення ділових бесід і переговорів, у тому числі на урахування
культурних і ментальних особливостей при спілкуванні з іноземними партнерами. Вона
стосується також технології підготовки і прийняття управлінських рішень, підготовки і
проведення ділових нарад, публічних виступів, спілкування з представниками органів
державної влади і управління, громадськості, засобів масової інформації тощо.
Нарешті, третя підсистема відображає інструментальний аспект і передбачає
вивчення етичних і мовленнєвих засобів ділового спілкування. Результати досліджень і
практичних розробок авторів саме у цій сфері складають зміст доповіді.
Література: 1. Кулешова Г. Новые “гуманитарные” управленцы // Комп&ньон. –
2005. – № 16. – С. 16-19. 2. Шнейдер Б. Корпоративный климат и корпоративная
культура // Современное управление. Энциклопедический справочник. Т. 1. – М.:
Издатцентр, 1997. – С. 1-34 – 1-36. 3. Сингер Э.У. Этика управления // там же. – С. 1-37
– 1-41. 4. Моул Дж. Обратите внимание на ваши манеры: европейская культура
бизнеса. – Харьков: Харьковский государственный политехнический университет,
1997. – 220 с. 5. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва:
Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ В УКРАЇНІ
Пономаренко О.С.
Національний авіаційний університет, м. Київ
Не дивлячись на досить невеликий термін існування рекламного бізнесу в
Україні, він з початку 90-х рр. минулого століття перетворився у сферу
підприємництва, що швидко розвивається й являє собою окрему галузь економіки.
Саме у рекламному бізнесі спостерігається в даний період висока концентрація й
централізація капіталу.
Одною з характеристик вітчизняного ринку рекламних послуг є широка експансія
рекламних агентств (РА), які у структурі сучасного рекламного бізнесу виконують
функції його організації й керування. За даними

маркетингової агенції SC DOM

marketing group в даний час тільки в Києві їх офіційно зареєстровано приблизно 500.
Однак із них реально працюють близько 170. Тому рекламодавцям буває важко вибрати
з безлічі пропозицій ту агенцію, яка зможе надати найбільш кваліфіковано та швидко
насправді необхідний клієнту набір рекламних послуг.
Метою даної статті є розгляд загальних тенденцій діяльності РА в Україні та
аналіз факторів, що впливають на динаміку його розвитку.
Згідно визначенню American Association of Advertising Agencies, рекламна агенція
– це автономний бізнес, що складається з творчих й адміністративних співробітників,
які розробляють, підготовлюють й розміщують рекламу в засобах масової інформації
від продавців, які прагнуть знайти споживачів своїх продуктів і послуг.
Межі діяльності агенцій визначається їх типом, діапазон яких є досить широким:
від невеликих підприємств – так званих творчих ательє, до організацій з тисячами
працівників, які мають загальнонаціональні та міжнародні мережі з представництвами в
багатьох країнах світу. Щоб диверсифікувати ризики, РА поєднуються в холдинги:
Interpublik Group of Cos, WPP, Omnicom та Publicis Group. В Україні мережна агенція –
це українська компанія, що одержала ліцензію від світової рекламної мережі на
використання її імені, або її дочірня структура. В Україні такі РА стали з’являтися з
1994 року, коли на ринок почали виходити провідні світові виробники. Перевагою
таких РА є те, що вони мають доступ до корпоративного досвіду і можуть звернутися
по допомогу до партнерів по мережі. Оскільки РА даного типу являють собою великі
компанії, вони рідко беруться за мало бюджетні проекти. З 1998 року в Україні
нараховують близько 30 мережних РА. Інший тип – локальні РА – працюють власними
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силами. Серед низ „Артмайстер”, „Рекон”, „Диалла”, „Академія реклами” та ін.
Проблема в тому, що рекламодавець, орієнтуючись на вищевказаний рейтинг, часто
залишає РА, обираючи тих, хто посів більш високе місце. У той же час професійний
рівень вітчизняних рекламістів зростає, якість наданих послуг досить висока, а ціни
нижче, ніж у РА мережного типу.
Фахівці відзначають той факт, що вітчизняні рекламодавці менш схильні до
виділення великих рекламних бюджетів, ніж, наприклад, їхні російські колеги. Але
незважаючи на це, в Україні з’являються все нові агенції – вихідці з Росії. За різними
оцінками, російські власники контролюють порядку 25-30% українського ринку, у тому
числі 35-40% телевізійного. Інтерес російського бізнесу до ринку реклами України
очевидний. На думку фахівців серед причин такої зацікавленості можна виділити: вихід
рекламодавця, якого обслуговує РА на український ринок; просування на український
ринок міжнародних корпорацій; розширення географічного охоплення брендів;
частковий аутосорсинг робіт; збільшення замовлень з боку український компаній.
Домінуючим у світі типом РА, є агенції повного циклу послуг, що забезпечують
великий спектр послуг. Головною особливістю таких РА є розгалужена, впорядкована
внутрішня структура, яка часто складається з кількох відділів різних напрямів
діяльності. Інший тип РА характеризується тією чи іншою спеціалізацією, наприклад, у
певних функціях (BTL – послуги, креатин та ін.), галузях (медицина, комп’ютерні
технології та ін.), сегментах (молодь, національні меншини). Але в останні роки, росте
в основному сегмент спеціалізованих агенцій, оді як кількість РА повного циклу
залишається практично незмінною. Однак, спеціалізація рекламного ринку в Україні
має пояснення. Серед причин, що сприяють цьому виділяють наступні: ніша
універсальних агенцій щільно зайнята міжнародними мережними компаніями;
створення профільної РА набагато дешевше

й простіше; небажання клієнтів бути

прив’язаними до однієї РА; залучення до співпраці іноземних рекламодавців; введення
різних брендів, якими володіє рекламодавець; наявність потреби в вузькій послузі, а не
в комплексному обслуговуванні; висока вартість послуг РА повного сервісу.
Таким чином, розглянута вище класифікація РА, що існує на Заході не може бути
застосована на сучасному рівні розвитку рекламної справи в Україні. На сьогоднішній
день не можливо здійснити класифікацію спеціалізованих РА. Експертами украй важко
виділити РА, що надають дійсно повний цикл послуг. В цілому, можна зробити
висновок, що ринок рекламних послуг в Україні зростає, частково за рахунок виходу на
нього російських агенцій, і має тенденцію до спеціалізації.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Рогоза М.Є., Скляр А.А.
Полтавський університет споживчої кооперації України
Одна з найважливіших особливостей стратегічного управління – обов’язкове
використання інформації про зовнішнє середовище підприємства. В залежності від
масштабу діяльності перелік важливих факторів зовнішнього середовища може
змінюватися та буде залежати від навичок експертів підприємства виявляти складні
зв’язки з зовнішнім середовищем, від обмежених технічних та часових ресурсів для
збору та обробки інформації. Отже розробка засобів для збору та обробки інформації,
необхідної для швидкого та обґрунтованого прийняття стратегічних рішень є
актуальною проблемою для стратегічного управління та його інформаційного
забезпечення.
Вирішення цієї проблеми можливе за допомогою економіко-математичних
моделей. В результаті аналізу досліджень Велесько Є. І та Логінова П. П. [1] виявлено
дві моделі стратегічного управління. Ідея обох моделей – взаємний вплив як
зовнішнього середовища на організацію, так і навпаки. Моделі відрізняються
врахуванням структури зв’язків внутрішніх елементів об’єкту управління. Перша
модель є більш традиційною. Такі підходи до стратегічного управління можна знайти в
дослідженнях Мельничука Д. Б. [2]. Система стратегічного управління, згідно [2]
охоплює систему оперативного управління, систему поточного управління та об’єкт
управління. В дослідженні [3], автори зображують стратегічне управління, як процес
послідовних, взаємозалежних етапів. Кожний з наступних [етапів], використовує
результати попереднього. Перша модель Велесько та Логінова [1], на нашу думку,
призводить до ускладнення механізму розрахунків і не може бути повною, завдяки
складності зовнішнього середовища та об’єкту управління. Практичне застосування
другої моделі [1] надає можливість оцінити невизначеність, тобто ризик прийняття
хибного стратегічного рішення.
Використаємо можливість застосування даної моделі для інформаційного
забезпечення стратегічного управління. Використанню даної моделі в інформаційному
забезпеченні сприяє математичний апарат її побудови, так як дана модель побудована
за допомогою векторів та матриць відношень, в зв’язку з чим відсутня проблема
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ПОЧАТОК

Введення даних про потрібний стан
зовнішнього середовища.
Вектор Еt – вектор потрібного стану елементів
зовнішнього середовища
1.

2. Введення даних про елементи об’єкту, які
впливають на зовнішнє середовище.
С - вектор, який характеризує елементи об’єкту,
які впливають на зовнішнє середовище.
3. Введення оцінок експертів, стосовно впливу
обраних елементів об’єкту на зовнішнє середовище.
RD0СЕ – матриця оцінок експертів стосовно впливу
елементів з блоку 3 на зовнішнє середовище.
4. Введення даних про елементи об’єкту
управління, які отримують сигнали управління.
В – вектор, який характеризує елементи
управління об’єктом
5. Введення оцінок експертів, стосовно впливу
елементів управління(блок 4) на елементи впливу
на зовнішнє середовище(блок 2).
R ВС – матриця оцінок експертів стосовно
A0

впливу елементів з блоку 4 на елементи з блоку 2
6. Розрахунок впливу елементів управління (блок 4) на елементи зовнішнього
середовища (Е), за допомогою операцій максимінної композиції.
RВЕ – матриця впливу елементів управління на зовнішнє середовище
7. Розрахунок поточного потенціалу підприємства
(операція максимінної композиції над вектором В та матрицею RВЕ.)
Е0 – вектор поточного потенціалу підприємства відносно зовнішнього
середовища
8. Порівняння поточного потенціалу
підприємства з необхідним станом

КІНЕ

зовнішнього середовища, умова Е0Еt

ЦЬ

9. Розрахунок сум у строках матриці RВЕ
10. Отримання номеру елементу управління для коригування
вектору В (номер строки з найбільшою сумою).

Рис. 1. Блок-схема алгоритму вирішення задачі стратегічного управління
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структурування та опису даних моделі при її автоматизації. Це надало можливість
розробити блок-схему алгоритму наведену на рис. 1.
Під час дослідження ми звернули увагу на необхідність обґрунтованого вибору
елементів управління, які необхідно буде коригувати при невідповідності поточного
стану зовнішнього середовища з необхідним станом. Матриця RBЕ дозволяє виявити
вплив кожного елементу управління на кожний з елементів зовнішнього середовища,
які цікавлять підприємство. Але виявити елементи управління, які необхідно
коригувати за допомогою цієї матриці складно. Задача ускладнюється також, якщо
кількість елементів як управління, так і зовнішнього середовища збільшується, що
призводить до зміни розмірності матриці. Це призвело до доповнення методики,
наведеної в [1] пунктами 9 та 10 (див. рис. 1). Завдяки цьому легко встановити ті
елементи управління, які необхідно змінити для отримання потрібного стану
зовнішнього середовища. Завдяки розробленому алгоритму, процес моделювання стану
елементів управління та отримання стану елементів зовнішнього середовища, на
відміну від методики не займає багато часу. Рішення задачі стратегічного управління
можна швидко отримати, навіть якщо кількість елементів в моделі [1] значно
збільшується. Ці особливості дозволять підприємству адекватно та своєчасно
здійснювати стратегічне управління.
Результатом даного дослідження виступає доповнена методика вирішення задачі
стратегічного управління та розроблена блок-схема алгоритму для автоматизації цієї
методики. Перспективою подальшого дослідження може виступати розробка шкал для
переходу від нечітких оцінок елементів моделі до їх кількісних еквівалентів, а також
створення програмного забезпечення для підтримки прийняття стратегічних рішень.
Література:
1. Велесько Е.И., Логинов П.П. Экономико-математическое обоснование общей
задачи стратегического управления на предприятии// Менеджмент в России и за
рубежом, №5, 2002.
2. Мельничук Д.Б. Механизм оценки состояния системы стратегического
управления предприятием// Менеджмент в России и за рубежом, №2, 2002.
3. Велесько Є.І., Логінов П.П. Технологія раціонального управління// Консалтинг
в Україні, березень, 2004.
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РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Сиренко С.В., Мозговой Л.И.
Славянский государственный педагогический университет
Предприятия становятся участниками внешне-экономической деятельности по
разным причинам. Предприятиям может требоваться закупка сырья, товаров и оказание
услуг за рубежом для ведения своего бизнеса, поскольку необходимые материалы,
товары или услуги нельзя получить от отечественных производителей. Поэтому
предприятия становятся импортерами. Многие предприятия могут получать прибыль,
продавая свои товары или услуги на рынках за рубежом, то есть становятся
экспортерами.
Осуществление экспортно-импортных операций сопряжено с определенными
рисками как для экспортера, так и для импортера. Часто экспортеру приходиться давать
гарантии своей способности исполнять финансовые обязательства перед импортером, а
экспортеру крайне важно знать, что импортер сможет выполнить их, то есть произвести
платеж. Импортер также ощущает на себе увеличение осознания риска в мировой
торговле: поставщики требуют гарантий его способности и желания платить. Риски для
покупателя (импортера) и продавца (экспортера) заключаются в вероятных потерях,
которые могут возникнуть в результате рисков политического или экономического
характера в странах, из которых либо через которые идет поставка товара.
Четкую границу между двумя рисками провести крайне трудно, так как все
экономические риски связаны с политической обстановкой в странах-участницах
международных расчетов. Осуществляя международные коммерческие операции,
предприятию необходимо четко взвешивать степень риска, что не всегда возможно.
Экономические риски смысле можно подразделить на торговые и неторговые. К
торговым относятся риски неплатежей и ненадлежащего исполнения контрактных
обязательств, к неторговым – валютные. Экономические риски возникают, когда
вмешательство правительственных органов либо действия самого правительства
препятствуют

или

осложняют

своевременное погашение задолженности либо

обязательств. Наиболее типичные риски этой категории следующие:
коммерческие риски – риски связанные с возможностью невыполнения
должником принятых на себя обязательств. Недостаточное знание экспертом
(кредитором) законов, правил и обычаев другой страны особенно опасно в случае
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необходимости возврата долга из страны – должника;
производственные риски – риски, когда экспортер может подпасть под риск
отзыва или значительной (кардинальные изменения) модификации заказа со стороны
импортера, а импортер – столкнуться с риском нежелания или технической
невозможности исполнения контракта экспортером;
кредитные риски – возникают в случае, когда импортер не желает платить
заранее оговоренную сумму, а импортер, который осуществил авансовый платеж,
принимает на себя риск того, что экспортер не сможет или не пожелает вернуть назад
аванс в случае неисполнения контракта;
валютные риски – риски, связанные с возможностью платежа в иностранных
валютах, отличных от денежной единицы страны – экспортера;
риски перевода (неперевода валюты) – риски возникают из-за неблагоприятных
перемен в валютно-финансовом положении страны, что может явиться основанием для
введения там дополнительных валютных ограничений или привести к ужесточению
ранее принятого валютного регулирования.
риск

неконвертируемости

–

риск

возникает

тогда,

когда

должник

платежеспособен и своевременно вносит эквивалент в национальной валюте в качестве
обеспечения перевода средств за границу. Однако валютное положение страны на
данный момент таково, что ее центральный банк не имеет возможности выполнить
платеж из-за отсутствия у него текущих (оперативных) остатков в валютной кассе;
риск моратория на платежи за границу – риск возникает, если правительство не
в силах обеспечить своевременное выполнение своих платежных обязательств перед
заграницей и на какое-то время в качестве крайней меры приостанавливает все платежи
в пользу иностранных кредиторов;
финансовые риски (риски, связанные с изменением валютных курсов) – риски
возникают из-за девальвации или ревальвации местной валюты по отношению к валюте
платежа (валюты экспортера по отношению к валюте импортера).
Политические риски возникают в результате событий (войны, блокады, бойкоты,
революции забастовки и т.д.), которые могут препятствовать импортеру отослать
деньги или экспортеру отправить товар. Эти риски не имеют кредитно-финансового
характера. Смены правительства и политические изменения могут отрицательно
сказаться на желании страны-должника рассчитаться по своей внешней задолженности
и ее общей кредитоспособности.
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ТРЕНИНГИ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Смаглий А.А., Зеленков А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Различные тренинги стали популярными в нашей стране относительно недавно,
придя на смену различным формам повышения квалификации. В рыночных условиях
уровень подготовки кадров является одним из решающих факторов, определяющих
успешность предприятия. Требования к персоналу непрерывно повышаются, что
обуславливает необходимость периодического проведения тренингов. В экономически
развитых странах тренинги являются неотъемлемой частью жизни организации. Для
проведения

тренингов

приглашаются

психологи

и

специалисты,

либо

квалифицированные работники высшего уровня. На тренинги затрачивается большое
количество времени и ресурсов, но без них потери, выраженные в недополучении
прибыли, будут выше. Одним из приемов обучения, который часто используется при
проведении тренингов, являются ролевые игры. Традиционными методами, такими как
лекции, семинарские и практические занятия, можно успешно помочь учащимся
приобрести знания. Однако, ими трудно помочь ученику изменить его установку или
поведение, где очень важным является реальный опыт. Важной областью, где
традиционные методы нуждаются в дополнении, является сфера передачи навыков
межличностного общения и коммуникации. Развить эти навыки можно только путем
применения их в реальных межличностных контактах. При разработке ролевых игр
обычно используется советы психологов и опытных и успешных специалистов в
конкретной

области.

Ролевая

игра

представляет

собой

один

из

приемов

экспериментального обучения, который помогает будущему менеджеру приобрести
уверенность при принятии решений в реальных ситуациях. Ролевые игры могут быть
эффективно использованы не только в тренингах для работающих менеджеров, но и в
ходе обучения студентов по направлению подготовки «Менеджмент». Они позволяют
получить навыки, которые иначе могут быть получены только в результате
практической работы на предприятиях в реальных условиях. Однако хорошую
перспективную работу, где такие навыки можно относительно быстро приобрести,
выпускнику сложно получить, не имея практического опыта. Таким образом, ролевые
игры позволяют подготовить выпускника, в большей степени адаптированного к
достаточно сложным условиям современного рынка труда. Кроме того, игры вызывают
у студента больший интерес к предмету и позволяют лучше усваивать материал.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Стелюк Б.Б.
Национальная металлургическая академия Украины
Проведено развитие биологического подхода к организации, рассматривающего
ее как сложную открытую социотехническую систему, обслуживающую окружающую
среду посредством преобразования «входов» в «выходы».
Использовано следствие из биологического подхода – старение организации, в
связи с которым организация проходит определенные циклы (периоды) жизни, на
основании чего разработана методологическая основа для ранжирования необходимых
для развития организации изменений по степени их важности для более тщательного
фокусирования

внимания

и

концентрации

усилий.

На

основании

обзора,

систематизации и обобщения существующих к настоящему времени исследований
различных аспектов теории организации и ее жизненного цикла составлена обобщенная
характеристика этапов. С использованием системообразующих факторов социальной и
технической систем организации предложена матрица (№1) ключевых факторов
эффективности, позволяющая выделить девять (I-IX) парных комбинаций факторов,
оказывающих влияние на эффективность организации,

с одной стороны, и

определяющих приоритеты направлений и существо организационных изменений, с
другой. Для ранжирования этих пар факторов (матрицы №1) по степени важности на
разных этапах жизненного цикла предлагается другая матрица (№2), при построении
которой, все организации условно по степени старости (молодости) разделены на три
группы, названия которых имеют следующий смысл:
а) «молодые» – созданные в период независимости Украины;
б) «зрелые» – бывшие советские предприятия, подстроившиеся под новые
условия производственно-хозяйственной деятельности, которые смогли не только
выжить, но и относительно неплохо преуспевать;
в) «старые» – которые бедствуют, теряют рынок, находятся на грани банкротства.
Анализ особенностей, проблем и задач названных групп организаций позволил
выявить три пары факторов, имеющих определяющее значение для каждой из них,
которые поставлены на первое место в матрице №2 и требуют первоочередной
концентрации внимания в деле совершенствования организации и повышения ее
эффективности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Стелюк Б.Б., Морозов Ю.Д.
Национальная металлургическая академия Украины
Проведено развитие подхода к совершенствованию эффективности организации,
согласно которому любая организация представляет собой сложную открытую
производственную

систему,

обслуживающую

окружающую

среду

путем

преобразования «входов» в «выходы».
Проанализирована схема системного подхода, в процессе чего выделены три
основных блока и обозначены особенности, происходящие в узловых «точках» и
«стыках» предприятия с окружающей средой и внутри самого предприятия.
С использованием определения «эффективности» и «результативности» (по
П. Друккеру) сформулированы четыре возможные характерные ситуации (состояния)
предприятия и определена наиболее оптимальная: «делается то, что нужно, и так, как
нужно».
Для обеспечения названной ситуации исследованы две «цепочки» причинноследственных положений и связей: «внешняя» (по отношению к организации) и
«внутренняя».
Внешняя связанна со стыком «предприятие – окружающая среда» со стороны
«выходов» и предполагает настолько познать среду (рынок, потребность, потребителя),
чтобы последняя безоговорочно принимала «выходы», что обеспечит максимизацию
результатов (Р) деятельности предприятия (доходов от реализации товаров и услуг).
«Внутренняя»

связана

с

обеспечением

требуемого

(эффективного)

преобразования «входов» в «выходы» и предлагает настолько познать предприятие (и,
в первую очередь, производство), чтобы понять, что происходит в реальном масштабе
пространства и времени для того, чтобы минимизировать затраты (З), т.е. обеспечить
максимально возможную эффективность Э = (Р/З) → max.
Объединение

двух

«цепочек»

привело

авторов

к

двухплоскостному

ситуационному анализу как инструменту определения направлений изменений в
организации, для которого разработана

детализированная схема – так называемая

«ситуационная восьмерка». Для реализации данного анализа предложены создание
досье внутренних факторов (определено их количество), перечень вопросов для
внешнего анализа, а также схема анализа разрыва.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА
Тарасенко І.О.
Київський національний університет технологій та дизайну
В сучасних умовах екологічні проблеми набули характеру загальносвітових і з
різним ступенем гостроти проявляються практично у всіх сферах життєдіяльності
людини. Подальший прогрес світової економіки все більше загострює екологічні
проблеми, які, в свою чергу, приносять величезні збитки. А це, за принципом
зворотного зв’язку спричиняє відчутний вплив як на економіку в цілому, на окремі
території, так і на людину.
В Україні на сьогодні екологічна ситуація характеризується як кризова,
незважаючи на те, що за останні роки викиди забруднюючих речовин в атмосферу
знизилися в 1,4 рази, зменшилася і кількість шкідливих викидів у водойми. Проте, це
можна пояснити скоріш за все тим, що багато підприємств не працюють на повну
потужність, а не покращенням рівня природоохоронної діяльності. У зв’язку з цим, на
всіх рівнях – від національного до об’єктного – необхідно постійно й послідовно
вирішувати найгостріші поточні та перспективні питання екологічної безпеки й
охорони навколишнього природного середовища.
Останнім часом все більша увага приділяється проблемі екологічної безпеки,
переорієнтації економіки на екологоорієнтований розвиток, що знайшло відображення
в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Екологічна безпека розглядається як
економічне

благо

поряд

з

інформацією,

системами

телебачення

та

радіо,

інформаційними технологіями тощо.
Проте залишаються не вивченими екологічні складові факторів економічного
зростання такі як: витрати на екологічні товари та послуги в системі споживчих витрат,
екологічні інвестиції, витрати на екологічне забезпечення на різних рівнях
(державному, регіональному, об’єктному). Поза розглядом також залишалися такі
питання як деградація ресурсів, взаємозв’язок між екологічною деградацією та
економічним розвитком, станом трудових ресурсів та якістю життя населення.
Еволюція концепцій економічного зростання та зміна поглядів на співвідношення
між економічним розвитком та навколишнім середовищем викликає необхідність
більш глибокого дослідження цих понять та вивчення взаємозв’язків між ними.
Сьогодні екологічний фактор належним чином не відображений ні в моделях
131

економічного зростання, ні в розрахунках його індикаторів, ні в методиках оцінки та
вибору інвестиційних проектів. З огляду на це, потребується розробка стратегії
забезпечення економічного розвитку із врахуванням всіх факторів, в тому числі
соціальних і екологічних.
Розглядаючи екологічну проблему в контексті стратегії економічного зростання
та узагальнюючи досвід економічного розвитку, можна зробити висновок, що увага до
екологічних факторів підвищується в період економічного піднесення, в той час, як в
період економічного спаду – ці фактори залишаються поза увагою та відходять на
другий план. Це пояснюється тим, що в умовах трансформації економічної системи та в
умовах кризи на перший план висуваються фактори, які забезпечують екстенсивне
економічне зростання. В період економічного піднесення, коли екстенсивні фактори
повністю мобілізовані, акценти зміщуються на якісні складові зростання, серед яких – і
екологічна.
Забезпечення балансу та раціональної взаємодії економіки та екології в розвитку
процесів глобалізації можливо лише шляхом переходу до нової парадигми розвитку,
основою якої є забезпечення економічного розвитку при задовільному стані
навколишнього природного середовища. Результатом цього буде задоволення не лише
матеріальних і духовних, але й екологічних потреб суспільства.
Аналізуючи легку промисловість необхідно відзначити, що створення екологоорієнтованих технологій виробництва відноситься до стратегічних пріоритетів цієї
галузі, для якої дана проблема проявляється в двох аспектах – аспекті використання
екологоорієнтованих технологій та аспекті забезпечення потреб населення екологічно
безпечними товарами споживання. Це означає, що застосування екологоорієнтованих
технологій та використання екологобезпечних сировинних ресурсів забезпечить
одержання різних видів ефекту (економічного, екологічного та соціального) на різних
рівнях господарювання. Всі три складові екологобезпечного соціально-економічного
розвитку знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності, проте визначальне місце
серед зазначених складових належить економічній.
Отже, вирішення екологічної проблеми економічного розвитку потребує
системного підходу в межах економіко-еколого-соціологічної системи. Це дозволить
розглядати економічний розвиток та зростання не лише з позицій кількісного
збільшення показників, які характеризують ці процеси, але й з точки зору їх якості,
враховуючи соціальні та екологічні фактори.
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Тішейкіна О.В.
Одеський регіональний інститут державного управління
Головною стратегічною метою соціально-економічного розвитку регіонів України
є суттєве поліпшення якості життя та добробуту населення на основі повного та
комплексного

використання

природно-ресурсного

потенціалу,

ефективного

та

збалансованого розвитку господарства регіону. В останні роки при розробці подібних
програм використовується новий підхід, в якому враховані основні пріоритети
загальнодержавної

політики,

в

контексті

реалізації

структурно-інноваційного

оживлення економіки, активізації інвестиційного процесу та впровадження механізмів
соціально-орієнтованої ринкової економіки з метою приближення до сучасних
європейських вимог. В цьому ключі багато уваги треба приділити управлінню
ризиками, які виникають під час роботи над подібними програмами.
Процес управління ризиками досить широко розглядається в дослідженнях
українських та іноземних вчених і фахівців, але основна увага при цьому наділяється
аналізу ризиків у бізнес-середовищі. В той самий час некомерційна сфера управління
регіональним розвитком теж піддана впливу багатьох ризиків, які обумовлені
наступними чинниками:
– неповним знанням усіх параметрів, обставин, ситуації для вибору оптимального
рішення, а також неможливістю адекватного та точного урахування всієї інформації;
– існуванням фактору випадковості, тобто реалізації факторів, які неможливо
передбачити та спрогнозувати;
– наявністю суб’єктивних факторів протидії, коли прийняття рішень проходить в
ситуації гри партнерів з різними інтересами.
Першочерговим етапом управління ризиками, який реалізується на етапі розробки
програми соціально-економічного розвитку, є аналіз ризиків. При цьому необхідно
використовувати наступний алгоритм аналізу ризиків:
1. Визначення основних внутрішніх та зовнішніх чинників ризику. Тут
використовується принцип декомпозиції невизначеності – причини, що породжують
невизначеність, розділяють на складові структурні елементи. Внутрішні ризики
породжуються ендогенними факторами функціонування об’єкту ризику. Зовнішні
ризики породжуються впливом об’єкт ризику екзогенних факторів.
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2. Аналіз кожного окремого чинника ризику.
3. Аналіз їх інтегрованого впливу на об’єкт ризику. На цьому етапі досліджується
взаємозалежність чинників ризику, коли деякі ризики можуть доповнювати один
одного, а інші – навпаки.
4. Розробка заходів зниження ризику.
Основні ризики, які підлягають аналізу при розробці програм соціальноекономічного розвитку, це:
– Ризик недостатнього фінансування за рахунок кошт держбюджету, місцевого
бюджету, а також недостатня кількість приватних коштів, щоб покрити усі необхідні
витрати програми. До того ж, нижчі від запланованих надходження до бюджету у
поточному році та відповідне збільшення дефіциту бюджету може привести до
зменшення державного фінансування програм розвитку.
– Ризик зростання інфляції. Через збільшення доходів громадян, порівняно високу
схильність населення до споживання, а також зростання витрат громадян внаслідок
очікувань на збільшення доходів посилилася інфляція споживчих цін. У І кварталі 2005
року споживчі ціни зросли на 4,4%. Прогноз інфляції на 2005 року прогнозується на
рівні 16%.
– Ризики людського фактору. Відсутність спеціалістів з управління проектами,
заохочених взяти на себе відповідальність за управління програмою на всьому етапі
життєвого циклу програми, та необхідність в цьому випадку реалізовувати програму
силами державних службовців всіх рівнів, які поєднують цю роботу зі своєю основною
діяльністю, більш докладніше оглянута у попередній роботі автора.
– Ризик зміни внутрішньої ситуації. Сюди можна віднести всі ризики, пов’язані із
політичними процесами, з виборчими процесами, зміною влад, орієнтацією уряду на
короткострокову або довгострокову перспективу тощо.
Для аналізу ризиків найбільших результатів, на нашу думку, дасть поєднання
статистичного, аналогового та експертного методів. Статистичний метод, оснований на
методології прогнозування кількісних оцінок реалізації програми, описаний у
попередніх роботах автора. Поєднання аналогового та експертного методів аналізу
ризиків дасть змогу розробити альтернативні заходи зниження ризиків та на основі
експертної оцінки вибрати ті з них, які дадуть максимальний соціально-економічний
ефект. В якості експертів можуть виступати науковці, практичні діячі даної галузі,
працівники органів державного управління, а також усі бажаючі представники громади,
що забезпечить відкритість та прозорість програм соціально-економічного розвитку.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Толстая Е.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Развитие

экономики

сегодня

неразрывно

связано

с

информационными

технологиями (ИТ). Исследованием рынка и разработкой программного обеспечения
(ПО) занимается множество иностранных исследовательских групп и объединений (ИГ
«Market Visio», Gartner Group, Forrester Research), а также отечественные компании (ИД
«Компьютерра»). Основными направлениями исследований являются: выявление
перспективных стран – разработчиков ПО (так называемое «оффшорное производство
ПО») с более дешевой по сравнению с западными странами рабочей силой,
отслеживание динамики взаимодействия данных стран как конкурентов и со странамизаказчиками, однако исследованию украинского рынка ПО не уделяется должного
внимания.

Целью

исследования

является

выявление

тенденций

и

наиболее

перспективных направлений развития украинского рынка ИТ. Проведение анализа
особенностей, проблем и тенденций мирового и украинского рынка ПО позволит
выявить наиболее перспективные направления развития отечественного рынка ИТ.
Наиболее

характерными

чертами

сегодняшнего

рынка

ПО

являются:

динамичность, относительно низкие капиталовложения, преобладание олигархической
формы построения отношений на рынке. Основное отличие рынка ИТ от остальных
рынков состоит в отсутствии необходимости воспроизводства ПО.
К основным проблемам рынка ИТ можно отнести правовое обеспечение
функционирования рынка. Согласно закону Украины «Об авторском праве и смежных
правах» и Бернской Конвенции (ст. 18), компьютерные программы получают защиту
как литературные произведения. Но указанный закон охраняет только форму
компьютерной программы, а не ее суть (идеи).
В 2004 году более 80% ПО, производимого в США, было разработано за
пределами страны. В Европе затраты на производство оффшорного ПО удвоились в
период между 2002 и 2005 годом. Исследовательская компания Forrester Research
предполагает, что к 2015 году 3,3 млн. рабочих мест, т.е. около 136 млрд. долл. будут
перемещены в такие страны как Индия, Украина, Россия и Китай. Объем мирового
оффшорного рынка ИТ вырастет к 2007 г. примерно до 27 млрд. долл. [1]. Рынок ИТ
составлял около 180 млрд. долл. в 2000г., а к 2008 г. предполагается его рост до 900
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млрд.долл. Согласно оценкам агентства Gartner Group ежегодный уровень роста рынка
ПО в США составляет 25%. Европейский рынок ПО, оценивавшийся в 56,7 млрд.евро,
в 2000 году удвоится в 2005 году и составит 109,3 млрд.евро (по прогнозам IDC) [2].
Украинский

рынок

экспортируемого

ПО

согласно

данным

украинской

ассоциацией разработчиков ПО (УАРПО), в 2000г. составил 32 млн.долл., в 2001 г. его
объем увеличился на 22% (около 40 млн.). Рост украинского рынка ПО составляет
около 40-50% ежегодно. В настоящее время из Украины экспортируется около 50%
ПО. Объем экспорта ПО в 2004 г. составил около 70 млн. долл. В 2005 г. его доля
возрастет предположительно на 60%. Общий размер украинского рынка ПО составлял
в 2002 году 165 млн.долл. Российский рынок ПО в 2003 году составлял 590 млн.долл.
Общее количество специалистов, работающих в сфере ИТ, в 2004 г. составляло по
различным оценкам от 8 до 10 тыс.чел. Среднемесячная заработная плата персонала
компаний, производящих ПО, составляет от 300 до 1500 долл., а заработная плата
управленческого персонала данной сферы – от 500 до 2500 долл. (по данным открытой
печати). Согласно оценкам ИГ «Маркет Визио» на данный момент на Украине около
300 компаний – производителей ПО и сопутствующих услуг [3].
К главным направлениям развития компаний-производителей ПО в Украине
можно

отнести:

разработку

для

специфических

технологий

и

платформ,

ориентированного на горизонтальные и вертикальные решения. В настоящее время
большинство украинских компаний сфокусированы на производстве ПО для
специфических технологий и платформ (46,7%). Рынок ИТ перспективен и Украина
может занять одно из ведущих мест среди стран-разработчиков ПО. Сегодня в Украине
разработки ведутся, в основном, для нужд западных стран. Поэтому основной задачей
отечественных

разработчиков

ПО,

учитывая

провозглашенный

Украиной

инновационный путь развития, должна стать ориентация на собственных потребителей.
Отдельной проблемой остается совершенствование законодательной базы в сфере
разработки программного обеспечения.
Литература:
1. Kazmin A. Infosys Technologies profit more than doubled// Financial Times, - 2005April, p. 25-31
2. Gilbert R., Michael L. Katz An Economist's Guide to U.S.//Microsoft, - 2005February, p.12-13
3. Hassan S.Z., A Framework for IT Industry Development // Journal of Global
Information Technology Management – 2005, № 1(4), p. 38-55
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В АСУ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Топал А.С., Устинова А.Н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского “ХАИ”
Одной из особенностей создания авиационной техники на авиастроительных
предприятиях в Украине является большой объем сборочных работ, для выполнения
которых в основном используется ручной труд. В процессе производства большое
влияние на результаты работы предприятия оказывает человеческий фактор, что
приводит к большому количеству доводочных работ и работ по устранению брака,
особенно на стадиях запуска изделия в серию. Однако проведенный анализ показывает,
что в большинстве случаев причиной дополнительных затрат является не нарушение
исполнителями технологического процесса сборки и не ошибки производства, а
несовершенство технологических процессов изготовления деталей, входящих в сборку.
В создании технологических процессов на авиастроительных (а в общем случае и
на машиностроительных) предприятиях одновременно участвуют разные исполнители
в различных цехах, основываясь на так называемом директивном технологическом
процессе. Причем, на современном этапе развития производства на предприятии
отсутствует система, которая бы позволяла отслеживать необходимые условия
собираемости конечного изделия из деталей и агрегатов, ранее изготовленных в
различных подразделениях машиностроительного предприятия.
Результаты исследований

свидетельствуют,

что

обычно на предприятии

существует автоматизированная система управления (АСУ), позволяющая получить
доступ к данным технологических процессов изготовления деталей в различных цехах
предприятия. В докладе предложены методы, основанные на применении средств
искусственного интеллекта, позволяющие производить корректировку существующих
технологических процессов изготовления деталей с целью обеспечения собираемости
узлов и агрегатов на конечных стадиях сборки. Как следствие значительно сократится
количество брака, а также объем работ по его устранению и доводочных работ,
особенно на стадии запуска изделия в серийное производство. Для применения
указанных методов используется предварительно наполненная база знаний, созданная
на основе формализованных знаний специалистов данной предметной области.
Для эффективной работы АСУ и для использования предложенных выше методов
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необходимо

существование

системы

мониторинга

текущего

состояния

авиастроительного производства. Огромное количество принимаемых решений на
различных уровнях производственной иерархии в течение рабочего времени,
потребность

получения

различных

(кратковременных)

прогнозов

вызывает

необходимость построения интеллектуальной системы мониторинга.
В работе [1] показано, что авиастроительные предприятия имеют иерархическую
структуру. Самым нижним уровнем производственной иерархии принято считать
участок цеха – ячейку предприятия со своей картиной мира. Каждый участок
расположен на ограниченном пространстве, малом в сравнении с масштабами
предприятия

в

целом.

Поэтому,

для

реализации

интеллектуальной

системы

мониторинга наиболее удачным будет использование PDA – Personal Digital Assistant,
который обладает рядом преимуществ по сравнению со стандартными ПК:
сравнительно малые габариты и вес, мобильность и высокая степень защиты от
воздействий

внешней

среды;

разнообразие

способов

передачи

данных;

универсальность PDA в случае использования различных средств сбора информации;
достаточно

низкая

стоимость.

Для

организации

интеллектуальной

системы

мониторинга планируется обеспечить низшее звено производственной иерархии
карманными компьютерами. Это позволит организовать сбор и первичную обработку
актуальных данных о текущем состоянии производства в непосредственной близости
от наблюдаемого объекта. Эти данные будут достоверны за счет большого количества
точек

сбора

информации,

исключения

утечки

и

искажения

информации,

интеллектуального сравнительного анализа данных.
В докладе описаны задачи, решаемые интеллектуальной системой мониторинга
текущего состояния авиационного производства, основными из которых являются:
1.

Отображение

текущего

состояния

производственных

ресурсов

в

соответствующих базах данных. 2. Прогноз ситуации процесса изготовления деталей на
уровне управления производством, «Протокол текущего состояния производства» с
отметками состояния изготовления деталей в других цехах. 3. «Протокол текущего
состояния

производства»

-

рекомендации

по

рациональной

организации

производственного процесса на участке.
Литература:
1. Шостак И.В., Топал А.С., Устинова А.Н.. Проблемы анализа и синтеза
холонических систем управления сложными объектами // Радиоэлектроника и
информатика. – Харьков: ХНТУРЭ, 2004. №3(28). - С. 66 – 69.
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ НАУКОЕМКОГО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Узун Д.Д., Вартанян В.М.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского „ХАИ”
Решение задач организации функционирования предприятий по выпуску
наукоемкой высокотехнологичной продукции в рыночных условиях хозяйствования,
приобретает особое значение для обеспечения эффективности их деятельности.
Актуальность проводимого исследования также связана с тем, что для предприятий,
выпускающих наукоемкую высокотехнологическую продукцию, особенно остро стоит
проблема увеличения загрузки уникального дорогостоящего оборудования, поскольку
это связано с уменьшением себестоимости выполнения заказов за счет уменьшения
удельной доли амортизационных отчислений, как одной из главных затратных
составляющих. В связи с этим, в предлагаемых автором исследованиях, выделены
особенности сложных эконометрических систем и выявлены их специфические
характеристики. Предложена функциональная схема взаимосвязей структурных
элементов системы наукоемкого высокотехнологичного производства (НВП) с целью
поддержки принятия решений в сфере организационного управления предприятием.
Объектом исследования являются процессы разработки, производства и
испытаний наукоемкой высокотехнологической продукции. Предметом исследования
являются модели, методы и инструментальные средства анализа производственной
программы предприятия по выпуску наукоемкой высокотехнологической продукции.
Цель заключается в обеспечении конкурентоспособности продукции предприятия
путем снижения ее себестоимости за счет увеличения фондоотдачи уникального
дорогостоящего оборудования.
Постановка

задачи.

Проводимое

исследование

системы

наукоемкого

высокотехнологичного производства включает в себя:
– выявление структурных элементов системы НВП;
– установление взаимосвязей между элементами;
– определение параметров, характеризующих функционирование элементов;
– определение взаимосвязи между параметрами;
– указание источников и порядка прохождения информационных потоков;
– разработку процедуры оценки эффективности функционирования системы НВП
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с целью поддержки принимаемых управленческих решений;
– проведение анализа и осуществление выбора моделей и методов, наиболее
адекватно отражающих специфику НВП;
–

адаптацию

выбранных

моделей

и

методов

к

особенностям

объекта

исследования.
Исследование проведено с помощью методики системного анализа с учетом
специфических особенностей системы НВП.
Результаты. Исследование системы НВП в рамках постановки задачи с помощью
методики системного анализа на основе типовой структуры предприятия, позволило
определить структуру и специфические особенности взаимосвязей между отдельными
элементами наукоемкого высокотехнологичного производства. С целью учета
особенностей формирования себестоимости продукции разработана укрупненная
модель функционирования системы НВП, в которой одной из весомых составляющих
являются амортизационные отчисления за исследуемый период времени.
Выводы.

Отличительной

особенностью

представленной

модели

является

смещение акцентов при расчете себестоимости изготовления единицы продукции в
сторону суммарных амортизационных отчислений по единицам оборудования, которые
были задействованы в выпуске такой продукции. Таким образом, в связи с тем, что
затраты по выпуску продукции, а именно – технологическая себестоимость продукции,
будет напрямую зависеть от величины амортизационных отчислений и обратно
пропорционально – от времени загрузки уникального дорогостоящего оборудования,
можно наметить направления дальнейшего исследования:
1. Разработка процедур оценки эффективности функционирования НВП с целью
поддержки принятия решений по организационному управлению предприятием;
2. Анализ и выбор моделей и методов, наиболее адекватно отражающих
специфику НВП;
3. Адаптация известных математических моделей и методов применительно к
особенностям функционирования объекта исследования (на основании результатов
п.2);
4. Математическое моделирование деятельности НВП на основе данных о
производственной программе предприятия.
5. Визуализация результатов моделирования деятельности НВП с использованием
аппарата радиально-метрических диаграмм с целью обеспечения наглядности и
обоснованности принимаемых управленческих решений.
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
Чернега В.В.
Київський національний університет технологій та дизайну
Здійснення підприємництва в його будь-якому вигляді пов'язано з ризиком, який
прийнято називати господарським, або підприємницьким. У зв'язку з розвитком
ринкових відносин підприємницьку діяльність в нашій країні доводиться здійснювати в
умовах наростаючої невизначеності ситуації і мінливості економічного середовища.
Відповідно, виникає неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого
результату, а, отже, зростає ризик, тобто небезпека невдачі, непередбачених втрат.
Особливо це властиво початковим стадіям освоєння підприємництва.
Поза сумнівом, що ризик є категорія ймовірнісна, і в цьому значенні найбільш
обгрунтовано з наукових позицій характеризувати і зміряти її як вірогідність
виникнення певного рівня втрат.
Ринок - це, перш за все економічна свобода. Над підприємцем можуть
підноситися тільки закон і встановлені їм обмеження. Державне регулювання в умовах
ринку зводиться переважно до встановлення норм здійснення підприємницької
діяльності і до податкової системи. Все інше визначається виробником і споживачем, їх
волею, а якоюсь мірою складається випадковим чином.
За економічну свободу доводиться платити. Адже свободі одного підприємця
супроводить одночасно і свобода інших підприємців, які вільні, купувати або не
купувати його продукцію, пропонувати за неї свої ціни, продавати йому за певними
цінами, диктувати свої умови операцій. Отже, хочемо ми того або не хочемо, але,
освоюючи підприємництво, нам доведеться мати справу з невизначеністю і
підвищеним ризиком. Задача справжнього підприємця, господарника нового типу
полягає не в тому, щоб шукати справу з результатом, що явно передбачається, справа
без ризику.
При всебічній оцінці ризику було слід би встановлювати для кожного
абсолютного або

відносного значення величини

можливих втрат

відповідну

вірогідність виникнення такої величини.
Побудова кривої вірогідності (або таблиці) покликана бути початковою стадією
оцінки ризику. Але стосовно підприємництва це частіше всього надзвичайно складна
задача. Тому практично доводиться обмежуватися спрощеними підходами, оцінюючи
ризик

поодинці

або

декільком,

показникам,
141

що

представляють

узагальнені

характеристики, найважливіші для думки про прийнятність ризику.
Розглянемо деякі з головних показників ризику. З цією метою спочатку виділимо
певні області або зони ризику залежно від величини втрат.
Область, в якій втрати не очікуються, назвемо без ризикової зоною, їй
відповідають нульові втрати або негативні (перевищення прибутку).
Під зоною допустимого ризику розумітимемо область, в межах якої даний вид
підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають
місце, але вони менше очікуваного прибутку.
Межа зони допустимого ризику відповідає рівню втрат, рівному розрахунковому
прибутку від підприємницької діяльності.
Наступну більш небезпечну область називатимемо зоною критичного ризику. Це
область, що характеризується можливістю втрат, що перевищують величину
очікуваного

прибутку,

аж

до

величини

повної

розрахункової

виручки

від

підприємництва, представляє собою суму витрат і прибутку.
Інакше кажучи, зона критичного ризику характеризується небезпекою втрат, які
явно перевищують очікуваний прибуток і в максимумі можуть привести до не
відшкодовуваної втрати всіх засобів, вкладених підприємцем в справу. В останньому
випадку підприємець не тільки не одержує від операції ніякого доходу, але зазнає
збитки в сумі всіх безплідних витрат.
Окрім критичного ризику, доцільно розглянути ще більш страхітливий
катастрофічний ризик. Зона катастрофічного ризику представляє область втрат, які по
своїй величині перевершують критичний рівень і в максимумі можуть досягати
величини, рівної майновому стану підприємця. Катастрофічний ризик здатний
привести до краху, банкрутства підприємства, його закриття і розпродажу майна.
Якнайповніше уявлення про ризик дає так звана крива розподілу вірогідності
втрати або графічне зображення залежності вірогідності втрат від їх рівня, показуюче,
наскільки ймовірно виникнення тих або інших втрат.
На закінчення ще раз можна відзначити, що методи аналізу і оцінки
підприємницького ризику багато в чому ще належить розробляти, створювати. Саме
прогнозування та попередження ризику допоможе кращому розвитку підприємницької
діяльності в Україні.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ПРОЕКТЕ
Чернявская И.М.
Национальная металлургическая академия Украины
Выведена
использованием

структура,

управляющая

автоматизированной

информационными

информационной

системы

потоками,

с

управления,

представляющей собой комплекс аппаратно-программных средств, реализующих
мультикомпонентную информационную систему, обеспечивающую современное
управление процессами принятия решений, проектирования и производства в режиме
реального времени при транзакционной обработке данных.
Общий взгляд на организацию как на объект проектирования позволяет
сформировать

общую

архитектуру

проектируемой

информационной

системы

управления в масштабе всего проекта.
Следует отметить, что структурный анализ и бизнес-моделирование можно
считать единым неразрывным процессом построения функциональной модели
предметной области.
Построена

функциональная

модель

с

помощью

метода

структурного

моделирования. Модель, являющаяся «снимком», описывающим информационное
пространство, в котором протекает его реализация. представляет собой множество
своеобразных регистров управленческого учета и отношений между ними. Эта модель
позволяет понять, что происходит с позиций системного анализа. То есть речь идет о
некой корпоративной памяти, где сосредоточены в виде непротиворечивой системы все
принятые и зафиксированные в особом формате решения по управлению информацией
в

проекте.

Кроме

того,

эта

модель

позволяет

генерировать

разнообразные

организационно - распорядительные документы (положения), регламентирующие
прохождение проекта.
Приведены этапы моделирования.
Составлена интегрированная схема, которая дает возможность формировать
информационную систему на всех этапах жизненного цикла проекта. Ее назначение
состоит в том, чтобы обеспечить понимание информационной системы на разных
стадиях разработки и классифицировать инструментальные средства разработки в
реальных проектах.
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО БЮДЖЕТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Черпак А.Є.
Київський національний економічний університет
Основним

інструментом

фінансово-економічного

обґрунтування

стратегії

виступає бюджет, в якому цілі та стратегії акціонерного товариства набувають
реальних обрисів у вигляді абсолютних і відносних показників та нормативів,
розписаних по роках, що дозволяє при контролі реалізації стратегії не тільки
співвіднести рівень досягнення цілей відповідно до обсягу виділених на її реалізацію
ресурсів, але й передбачити обсяги необхідних для цього витрат, оптимізувати вибір
способів їх покриття. Будь-яка компанія, яка працює в стратегічному режимі, при
здійсненні фінансового планування керується стратегічними цілями і закладає
фінансово-економічну основу їх реалізації. Основною складовою цієї роботи є
формування стратегічного бюджету на підставі прийнятих до реалізації стратегічних
програм, намічених цілей розвитку та прогнозних розрахунків руху майна та капіталу,
фінансових

результатів

та

ліквідності,

залучення

інвестицій,

зовнішнього

фінансування, здійснення капітальних вкладень, сплати податків та обов’язкових
платежів, тощо. Застосування в практиці фінансово-економічного забезпечення
процесу стратегічного управління інструменту бюджетування, а саме, формування
бюджету, який має два взаємопов’язаних підрозділи – стратегічний і поточний –
дозволяє запобігти використанню коштів призначених для здійснення стратегічних
заходів на фінансування поточних видатків, оскільки капітальні видатки на
забезпечення поточної та стратегічної діяльності плануються окремо, як і здійснюється
окремо контроль за їх виконанням. Таким чином, основними перевагами використання
стратегічного бюджету є, по-перше, адресність виділення коштів на реалізацію
стратегічних заходів, а по-друге, можливість збалансувати інвестиції у підвищення
конкурентоспроможності організації з рівнем доходності в довгостроковому періоді.
З. Шершньова [2, с.559] наголошує, що метою стратегічного бюджету є
“вирішення стратегічних завдань, втілених у стратегії певного типу, шляхом
зосередження уваги на фінансуванні робіт по створенню (освоєнню) нових ринків;
розвитку нових

напрямів

діяльності;

проведенню

стратегічного

моніторингу;

організації ефективного функціонування підсистем стратегічного управління”.
Оскільки базу для формування стратегічного бюджету складає план інвестицій та
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дезінвестицій, руху грошових коштів, для акціонерного товариства стратегічний
бюджет також є стратегічним планом розподілу прибутку між різними групами
зацікавлених осіб (на користь інвестицій в розвиток, що забезпечить прибуток в
довгостроковій перспективі, або виплату дивідендів нині, що забезпечить власникам
дохід в короткостроковому періоді). Тому в акціонерному товаристві наявність
реального стратегічного бюджету не тільки забезпечує прозорість інвестиційної
політики, але й дає змогу побудувати ефективну систему корпоративного контролю,
яка, зокрема, унеможливлює стягнення інсайдерами ренти.
Інсайдерська рента - це дохід, який безоплатно привласнюється домінуючою на
підприємстві групою за рахунок повного чи часткового контролю над фінансовими
потоками підприємства” [1, с.17]. Стягнення інсайдерами ренти є звичайним явищем
для умов перехідної економіки, коли контрольні механізми учасників ринку, дрібних
акціонерів, держави є нерозвинутими, або недостатньо ефективними. Джерелом
створення інсайдерської ренти виступає не підприємницька діяльність, а право
контролю над активами товариства, тому її величина не залежить від співвідношення
витрат та результатів. На величину інсайдерської ренти впливає ступінь інсайдерського
контролю, обсягів продажу та доходів фірми.
Однак, якщо підприємство використовує певні види стратегій, фінансовоекономічне обґрунтування яких закладено в стратегічному бюджеті, обмежити рівень
стягнення інсайдерами ренти цілком можливо. Зокрема, застосування стратегій
часткової та повної модернізації активів змушує інсайдерів жертвувати частиною ренти
для збільшення свого доходу в середньо- та довгостроковій перспективі.
Таким

чином,

формування

стратегічного

бюджету,

затвердження

його

спостережною радою акціонерного товариства дозволяє захистити інтереси дрібних
акціонерів, держави, збільшити інвестиційні потоки, оновити основні засоби
підприємства та мінімізувати інсайдерську ренту, оскільки контролювати виконання
стратегічного бюджету легше, а прийняття інвестиційної стратегії повної чи часткової
модернізації активів вже змусить інсайдерів мінімізувати ренту.
Література:
1. Дзарасов Р.С., Новоженов Д.В. Инвестиционное поведение российских
корпораций в условиях инсайдерского контроля // Менеджмент в России и за рубежом.
– 2003. - №5.
2. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп.
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АНАЛИЗ РИСКОВ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
Чумаченко И.В., Ефремова А.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В своей деятельности предприятия аэрокосмической отрасли Украины все чаще
применяют подходы, принципы управления проектами. Крупные международные
проекты, связанные с созданием новых образцов авиационной техники, требуют
усилий многих предприятий, больших затрат ресурсов, времени, финансовых средств.
Очевидно, для достижения целей и результатов таких проектов с минимальными
издержками, необходимо учитывать рисковые события, которые обусловлены
неточностью исходной информации, изменчивой средой проекта.
Жизненный цикл проекта является базовым понятием для исследования проблем
реализации проекта, финансирования его работ, принятия решений о целесообразности
инвестиций, детализации структуры проекта. Сейчас не существует единого подхода к
разделению процесса реализации проекта на составные элементы. Это объясняется
особенностями

подходов

различных

участников

проекта

(заказчик,

инвестор,

руководитель проекта, исполнитель) к его разделению на важнейшие точки, которые
позволяют планировать, контролировать, корректировать реализацию проекта.
Наиболее часто жизненный цикл проекта разделяют на следующие фазы и стадии:
1. Прединвестиционная фаза.
– анализ инвестиционных возможностей, прогноз развития предприятия, региона;
– идентификация проекта;
– подготовка проекта;
– разработка и экспертиза проекта;
– детальное проектирование.
2. Инвестиционная фаза.
– проведение тендеров, заключение контрактов;
– инженерно-техническое проектирование;
– строительство;
– производственный маркетинг;
– подготовка персонала.
3. Эксплуатационная фаза.
– сдача проекта в эксплуатацию;
– расширение производства;
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– инновации.
4. Завершение проекта.
Для предварительного анализа, оценки, разработки мероприятий управления
рисками проекта предлагается структурировать их на внешние ( Rв неш ) и внутренние
( R в нут )
Rпр  f ( Rв неш , Rв нут ) .

Внешние и внутренние риски анализируются, оцениваются на начальных стадиях
жизненного цикла проекта,

учитываются

альтернативных

методы

стратегий,

при

его планировании

реагирования

и

управления

(разработка
рисками),

контролируются на протяжении всего проекта или его стадии, могут быть причиной
других типовых рисков проекта, влияют на возможность реализации проекта, принятия
решения о его продолжении или отказе.
Большинство рисков проекта являются комплексными, то есть причинами их
возникновения является множество разных неблагоприятных событий, последствия
одних рисков могут привести к последующим рискам. Поэтому можно предложить
следующие правила построения причинно-следственных связей между рисками
проекта
{Пр1 ,..., Прn }  R j ,

(1)

R j  {Посл1 ,..., Послn } ,

(2)

R j  {Посл1 ,..., Послn }  R j 1
,
{Пр1 ,..., Прn } 

(3)

где {Пр1 ,..., Пр n } – вероятные причины j -го риска проекта;
{Посл1 ,..., Послn } - возможные последствия j -го риска проекта.

Это позволит проводить анализ, оценку возможных неблагоприятных событий в
процессе реализации проекта, моделировать различные сценарии выполнения проекта с
учетом принятых решений и рисков.

147

ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шаболтас Е.Н., Корсун Н.А.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
В настоящее время для оценки хозяйственной деятельности предприятий
используются различные показатели, однако единой однозначной оценки работы
субъектов хозяйствования они не дают.
Нами были проанализированы результаты деятельности ряда предприятий нашего
региона по действующим оценочным показателям. На основании проведенного
исследования сделан вывод о необходимости введения единого интегрального
показателя, дающего однозначную и объективную оценку их деятельности.
В

качестве

производительности

такого
труда,

показателя
определяемый

предлагается
как

отношение

принять

показатель

величины

валового

внутреннего продукта (ВВП) к среднесписочной численности работающих.
ВВП производимый как отдельным предприятием, так и регионом в целом,
определяется из квартальных и годовых балансов предприятий. Его составляющие:
оплата труда, отчисления на социальные нужды в госбюджет, амортизация, валовая
прибыль, изменение (плюс, минус) оборотных активов, первоначальная стоимость
внеоборотных активов (в т.ч. незаконченное строительство), если они образованы из
валовой прибыли или по ошибке отнесены на себестоимость продукции.
Предлагаемый

интегральный

показатель

дает

возможность

объективной

сравнительной оценки деятельности субъектов хозяйствования. Аналогично может
оцениваться деятельность районов, областей, регионов в целом.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Шваб Л.І.
Житомирський державний технологічний університет
Заснування
господарських

власної
рішень

в

справи,

прогнозування,

підприємницькій

планування

діяльності

та

відбувається

реалізація
в

умовах

невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ. Під
невизначеністю в підприємництві розуміють відсутність повної та достовірної
інформації про умови реалізації підприємницької ідеї.
Невизначеність, що пов’язана з можливістю виникнення в ході здійснення
підприємництва несприятливих умов, ситуацій та наслідків несе загрозу ризику.
В ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання.
Невизначеність приводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить,
що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило,
неефективні. Необхідно навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри,
планувати заходи щодо його запобігання, тобто управляти ризиком.
Управління ризиком – це процес оперативного реагування на події та зміни
ризиків в процесі здійснення підприємницької діяльності.
При управлінні ризиком необхідно враховувати наступні групи методів зниження
ризиків:
1) технічні методи, які засновані на впровадженні різних технічних заходів;
2) правові методи, такі як страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія,
завдаток тощо;
3)

організаційно-економічні

методи,

що

включають

комплекс

заходів,

направлених на попередження втрат від ризику у випадках виникнення несприятливих
обставин, а також на їх компенсацію у випадках виникнення втрат.
Найбільш розповсюдженими методами зниження ризику є:
1) розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності;
2) страхування ризику;
3) резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
4) нейтралізація часткових ризиків;
5) зниження ризику в плані фінансування.
Розподіл ризику здійснюється в процесі планування підприємницької діяльності,
де кожний із партнерів виконує запланований обсяг робіт та несе відповідну долю
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ризику у випадку його невиконання. Страхування ризику являє собою систему
відшкодування втрат страхувальниками при виникненні страхових випадків із
спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок страхових внесків, що
виплачуються

страхувальниками.

Створення

резервів

ресурсів

на

покриття

непередбачених витрат дозволяє компенсувати ризик, який виникає в процесі реалізації
підприємницької ідеї і, тим самим, компенсувати збої у здійсненні підприємницької
діяльності.
Першим етапом при використанні даного методу являється оцінка наслідків ризиків,
тобто сум на покриття непередбачених витрат. При цьому можна використовувати всі
методи аналізу ризиків. Далі визначається структура резерву на покриття непередбачених
витрат та для яких цілей слід використовувати встановлений резерв.
Часткові ризики – це ризики пов’язані з реалізацією окремих етапів (робіт) при
здійсненні підприємницької діяльності, але напряму не впливають на реалізацію
підприємницької ідеї в цілому.
Нейтралізацію часткових ризиків проводять за допомогою методу, який
передбачає проведення слідуючих етапів:
1) розглядається найсуттєвіший ризик, який найбільш впливає на реалізацію
підприємницької ідеї;
2) визначаються перевитрати коштів із врахуванням ймовірності настання
несприятливих подій;
3) визначаються можливі заходи, які направлені на зменшення ризику;
4) визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів;
5) порівнюються витрати на реалізацію заходів та величина втрат при виникненні
ризику;
6) приймається рішення щодо застосування запропонованих заходів;
7) процес аналізу повторюється для наступного по суттєвості ризику.
В

плані

фінансування

підприємницької

діяльності

обов’язково

повинні

враховуватись слідуючі ризики: ризик нежиттєздатності підприємницької ідеї;
податковий ризик; ризик несплати заборгованості контрагентами; ризик незавершення
реалізації підприємницької ідеї. Частково захистити реалізацію підприємницької ідеї
від таких ризиків можна шляхом отримання відповідних гарантій, які включаються в
договори та контракти. Управління ризиком здійснюється на всіх стадіях здійснення
підприємницької діяльності за допомогою моніторингу, контролю та необхідних
коригуючих дій.
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АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2003 Р.
Шевченко А.В.
Національний авіаційний університет, м. Київ
Економічний розвиток країни має супроводжуватися стабільним підвищення
конкурентоспроможності промислової продукції. Основою національної промислової
політики повинно стати утвердження України як високотехнологічної держави,
промисловість якої здатна випускати найновішу якісну продукцію.
У 2003 р. інноваціями в промисловості займалося 1496 підприємств, або 15,1%
загальної їх кількості. Із них здійснювали за напрямами: дослідження і розробки – 363
(3,7%); придбання нових технологій – 164 (1,7%); придбання машин, обладнання,
установок, інших основних фондів та капітальні витрати, пов’язані з впровадженням
інновацій – 670 (6,7%); виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для
випуску нових продуктів, впровадження нових методів виробництва – 416 (4,2%);
маркетинг, реклама – 407 (4,1%).
Але інноваційна активність українських підприємств залишається низькою. Якщо
у 2000 р. інноваційну діяльність здійснювали 1705 промислових підприємств (18,0%),
то у 2003 р. – лише 15,1% їх загальної кількості. Щоправда, у 2003 р. дещо збільшилась
частка придбання нових машин, обладнання, інших основних фондів, засобів
виробництва, що може призвести до збільшення освоювання інноваційної продукції та
підтримки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Слід зазначити, що сприйнятливість до інновацій значно варіювала за галузями
промисловості. Так, найбільш схильними до нововведень були підприємства з
виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (35,4%), хімічної та нафтохімічної
промисловості (24%), машинобудування (23,9%), металургії та оброблення металу
(17,0%). Разом з тим, лише 8,1% підприємств здійснювали інновації у целюлознопаперовій промисловості, видавничій справі, 4,2% – у добувній, 3,2% – серед
підприємств, що займались виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та
води. Вагомими факторами, що стримували інноваційну діяльність протягом останніх
трьох років, перш за все, були нестача власних коштів (вказали 8144 підприємств, або
майже 81,7% промислових підприємств), недостатня фінансова підтримка держави
(5051 підприємство, або 50,9%), великі витрати на нововведення (4894 підприємства,
або 49,3%), недосконалість законодавчої бази (3330 підприємств, або 33,5%), високий
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економічний ризик (3231 підприємство, або 32,5%), тривалий термін окупності
нововведень (2926 підприємств, або 29,5%).
Разом з тим, 17,1% промислових підприємств зазначили, що здійсненню нововведень
перешкоджали нестача інформації про нові технологій, 16,7% – відсутність можливостей
для кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями, 15,2% – нестача
інформації про ринки збуту, по 14,4% – відсутність попиту на продукцію та
несприйнятливість підприємств до нововведень, 13,7% – відсутність кваліфікованого
персоналу. Порівняно з 2002р. дещо збільшилася частка фінансування інноваційних робіт
вітчизняними інвесторами і склала 3,7% (майже 112 млн. грн.). Обсяг фінансування
інновацій іноземними інвесторами становив 130 млн. грн. (4,2%) загального обсягу витрат.
У 2003р. в цілому на інноваційні роботи підприємствами було витрачено майже 3,1 млрд.
грн. У 2003 р. обсяг реалізованої інноваційної продукції становив майже 12,9 млрд.
грн., або 5,6% загального обсягу промислової продукції (у 2002 р. – 7%). Її поставляло
1172 підприємства (78,3% інноваційно активних підприємств). Майже на кожному
дев’ятому

підприємстві

частка

інноваційної

продукції

в

обсязі

реалізованої

промислової становила більше 50%, майже на кожному п’ятому – 10-25%.
Слід зазначити, що інноваційні процеси досить суттєво впливають на діяльність
промислових підприємств, які здійснюють інновації: понад три чверті підприємств
розширили асортимент продукції, 60% – зберегли і розширили традиційні ринки збуту,
на кожному третьому – підвищилася гнучкість виробництва, зросли виробничі
потужності або поліпшилися умови праці, кожне друге підприємство створило нові
ринки збуту в Україні, майже 30% – за кордоном. Також заходи, пов’язані з
впровадженням інновацій, призвели до зниження забруднення навколишнього
середовища (у 28,9% інноваційно активних підприємств), скорочення енергетичних
витрат (23,4%), матеріальних витрат (19,5%), витрат на заробітну плату (10,7%).
Економічна політика держави в останні роки була спрямована на підтримання
макроекономічної стабільності, в результаті чого вдалося досягти певних позитивних
результатів.

Водночас

необхідно

зрозуміти,

що

досягнення

макроекономічної

стабільності – важливе, але не головне завдання (адже це передбачає „консервування”
певних тенденцій, у тому числі негативних). Економічний апарат держави має
забезпечувати

функціонування

інноваційної

моделі

розвитку

економіки

і

промисловості, розробляти гнучкі механізми підтримки інноваційних виробництв,
реформувати амортизаційну політику, вживати заходів щодо підвищення рівня
самофінансування компаній, інтегруватися у міжнародний інвестиційний ринок тощо.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Шершньова З.Є.
Київський національний економічний університет
Реалізація концепції стратегічного управління на підприємствах та організаціях
різного типу торкається розвитку всіх аспектів їх діяльності. Важливе місце при цьому
займає інформаційне забезпечення стратегічної діяльності. Відомо, що інформація – це
предмет управлінської праці, більшість важелів впливу суб’єкта управління на об’єкт
мають інформаційний характер, тому треба дуже ретельно досліджувати наявну
інформаційну систему з метою її адаптації до вимог стратегічного розвитку ринково
орієнтованих

організацій,

які

функціонують

в

динамічному,

невизначеному

середовищі. Більшість наявних інформаційних систем надають керівникам підприємств
інформацію, що зорієнтована в основному на внутрішнє середовище – технологію,
організацію виробництва, фінансово-економічні ретроспективні показники тощо.
Інформація про зовнішнє середовище має фрагментарний, несистемний характер.
Замало інформації про економічні тенденції, науково-технічні досягнення, ринки та
конкуренцію на них, споживачів та їхні потреби тощо. До того ж бракує соціальнополітичної інформації, збиранням і аналізом якої навіть науково-дослідні інститути
займаються мало. Усе це призводить до домінування суб’єктивних уявлень про
ситуацію на підприємстві та поза ним, що не дає змоги складати обґрунтовані прогнози
та приймати стратегічні рішення про пристосування до майбутнього та формування
самого майбутнього.
Але навіть якщо обсягів необхідної інформації достатньо, це не завжди забезпечує
прийняття ефективних рішень, оскільки наявну інформацію можна інтерпретувати порізному. Це залежить від специфіки гіпотези щодо функціонування об’єкта аналізу та
можливості управління ним, методів обробки, перевірки та напрямків використання
інформації. Гіпотези, моделі, системи стратегічного управління, які вже довели свою
ефективність в успішних підприємствах світу, не можуть бути жорстко «прив’язані» до
певних етапів, особливо враховуючи уподобання та знання того чи іншого керівника
підприємства. Можна стверджувати лише одне: інтерпретація емпіричних даних у
складному середовищі – як зовнішньому, так і внутрішньому – потребує підтримки з
боку теорії, а також різних за змістом і призначенням моделей. Висуваючи гіпотези,
треба враховувати стратегічні інформаційні потреби підприємства.
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Стратегічні інформаційні потреби підприємства охоплюють усі відомості, що
можуть вплинути на довгострокову діяльність підприємства,

в тому числі,

непередбачені випадковості, пов’язані зі змінами у середовищі (в тому числі з форсмажорними обставинами), навіть інформацію про події, що перебувають за межами
безпосередньої діяльності та впливу підприємства, але можуть змінити його долю.
Стратегічні інформаційні потреби залежать від тих стратегічних цілей, які
підприємство ставить перед собою, а також від обраних стратегій по їх досягненню.
У процесі формування стратегії мають накопичуватися та оброблятися такі
інформаційні масиви, щоб керівники мали змогу відповісти на запитання: які
можливості надає та чому привертає певна сфера діяльності конкретне підприємство;
як можна використати можливості зовнішнього середовища; які види конкурентних
стратегій доцільно використовувати в конкретній галузі; в який спосіб визначається та
за допомогою чого займає певне місце підприємство у цій галузі, що є його ключовими
факторами успіху? Перелік питань можна продовжувати.
Оцінка зовнішнього середовища, галузі та конкуренції зумовлює необхідність на
основі аналізу та обґрунтованого прогнозування прийняти рішення щодо якнайкращого
пристосування до нього, участі (або ні) підприємства в процесах, які зумовлюють
особливості

функціонування

галузі

(постачанні,

збуті,

системі

фінансування,

державного регулювання тощо). Тут значення мають не обсяг, а цільова спрямованість,
об’єктивність і можливість своєчасного одержання необхідної інформації. Як
зазначалось при розгляді ресурсних, функціональних і комплексних стратегій кожне
підприємство повинно: визначити тип та обсяги необхідної для стратегічної діяльності
інформації; розробити ефективну систему збирання, обробки, використання та
зберігання інформації; вжити заходів для запобігання негативного ефекту впливу
недостовірної інформації на рішення, що приймаються; створити умови для
ефективного використання необхідної інформації для прийняття стратегічних рішень, тобто сформувати інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління
(ІАЗСУ) згідно з обраними цілями та стратегіями.
ІАЗСУ система, яка об’єднує усі інші елементи організації у єдине ціле, дозволяє
сформувати процес стратегічного управління, як безперервний процес інформаційного
супроводження розробки та реалізації стратегічних рішень, спрямованих на досягнення
стратегічних цілей.
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