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СЕКЦИЯ №1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ,
ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ»
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
І.В. Бакова, О.І. Пронін
Одеський державний економічний університет
В умовах кризових явищ, посилення конкуренції виникає нагальна потреба в обробці облікових даних в режимі поточного часу та в швидкому отриманні аналітичних
узагальнень для оперативного прийняття управлінських рішень на основі повної та вірогідної інформації. Змінюється вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
на організацію якісної та своєчасної обробки даних, яка в свою чергу залежить від ступеню автоматизації на підприємстві, від застосування відповідних інформаційних систем (ІС). Інновації в галузі ІКТ сприяють створенню відповідних переваг для окремих
фірм, хоча будь-які переваги при цьому обумовлені не стільки самою технологією, скільки організаційними або кадровими змінами, а також модернізацією бізнес-процесів,
які відбуваються внаслідок впровадження ІКТ. Деякі дослідники [1,с.107], аналізуючи
розвиток ІС, відзначають, що вирішальним фактором економічного зростання в сучасному світі стають інформаційні ресурси, а їх використання (навіть з урахуванням досить високої ціни капіталу інновацій в ІКТ) дає економічний ефект, позитивно впливає
на обсяги виробництва, може забезпечити високу норму прибутків та в кінцевому результаті буде сприяти появі у суб’єкта автоматизації певних конкурентних переваг. Що
стосується останнього висновку, то на наш погляд він поки ще є дискусійним. Відомо,
що в 90-х роках минулого століття американський вчений Ерік Бринйолфссон [2,с.122]
досліджував зв'язок поміж впровадженням ІТ та конкурентними перевагами, а також
як впливає розмір інновацій в ІТ на ефективність бізнесу. Проаналізувавши дані про
витрати на ІТ та фінансові результати діяльності більш як у 350 потужних американських компаній та фірм було підтверджено отримання ними економічної вигоди від підвищення виробництва, але при цьому констатується, що левова частка цих статків припадає на кінцевих споживачів. Аналіз фінансових документів фірм показав, що ІТ практично не збільшував прибуток компаній (у порівнянні з середньостатистичним рівнем),
і в той же час відмічалося, що споживачі отримували значну економічну вигоду від
інновацій компаній в ІТ [2,с.135]. З цього можна зробити висновок, що вкладання інвестицій в ІТ необхідно для підтримки конкурентоспроможного балансу фірми, але вони
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не гарантують їй отримання стійких конкурентних переваг.
У ХХ1 столітті, завдяки постійним активним інноваціям потужні та складні ІТ
стають доступними для любих фінансово спроможних підприємств у любих країнах
світу, і в Україні також Успіхи ІКТ зумовлені складними взаємодіями поміж ІТ та низкою допоміжних факторів, пов’язаних із умовами ведення бізнесу. Бажаючи виявити ці
фактори, та зрозуміти, які з них є найбільш важливими Economist Intelligence Unit [3]
провів опит більш як 100 керівників компаній, а також мав бесіди з державними діячами та лідерами ділових кіл з багатьох європейських країн. Було виявлено широке коло
факторів, які впливають на спроможність підприємств певної країни отримувати переваги з ІКТ, виділено чотири ключові фактори, які сприяють впровадженню ІКТ, це такі
- навички ІКТ-менеджменту, підвищення ефективності НДР, доступ до венчурного капіталу, і, що нам здається більш неоднозначним, створення відкритих та конкурентних
ринків. Опитування респондентів щодо ранжування внутрішніх перешкод для підвищення конкурентоспроможності фірм від впровадження ІКТ показало: недостатні знання в галузі ІКТ у менеджерів вищої ланки – 38%; Відсутність ефективної взаємодії курівників бізнес-служб та ІТ- підрозділів – 34%; Недостатня інтеграція різних технологій у бізнесі – 30%; Цінові обмеження – 29%; Нездатність ефективно працювати з даними та використовувати їх для різних цілей – 23%; Недоліки в плануванні або реалізації проектів – 23%; Недоліки кваліфікації в галузі ІКТ у працівників – 22%; Опір
співробітників проведенню змін – 22%; Інші причини – 3%.
Таким чином, можна констатувати, що в сучасних умовах вирішальними факторами конкурентної боротьби стають нематеріальні активи: корпоративна культура, ІКТ,
людські ресурси, здатність керівництва фірми до прогнозування, розвитку, швидкої
адаптації до світових змін, тощо.
Література
1. Чумаченко М.Г., Пушкар М.С. Розвиток системи обліку на принципах інформатики та кібернетики //Вісник Терноп. акад.. нар. госп-ва. Вип.4.-2004.-с.107-114. 2. Lorin M. Hitt and Erik
Brynjolsson. Produktivity, Business Profitability, and Consumer Surplus: Three Different Measures of
Information Technology Value // MIS Quarterly, 1996, Vol.20, №2 , June, p. 121-142. 3. Реализация
преимуществ ИКТ и экономический рост в Европе. Отчет, подготовленный Economist
Intelligence Unit по заказу Microsoft // Офіційний Web-сайт Microsoft Corporation.- [Електронний ресурс ]- Режим доступу http://www.microsoft.com/ rus/ govrnment/analytics/eui/intro.mspx
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ
Л.А. Филипковская, А.Н. Скачков, В.В. Чеглокова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
В современных условиях, когда хозяйствующим субъектам предоставлена полная
самостоятельность, им приходится действовать на свой страх и риск, выбирая то или
иное направление развития. В связи с чем, проблематика принятия решений в условиях
неопределенности становится как никогда актуальной.
Возможность принятия решений при управлении экономическими объектами в
условиях неполной информации должна основываться на адаптивном подходе, который предполагает уменьшение первоначальной неопределенности благодаря использованию информации, получаемой в процессе управления.
Учет неполноты информации в принятии решений привел к появлению новых
понятий и методов. Для описания экономических объектов стали использоваться
экспертные системы. Их сложность заключается в том, что при их разработке необходимо учитывать случайных характер параметров модели и структуры.
Экспертные системы – результат исследований в области искусственного интеллекта. Они рассматриваются в качестве программного средства, представляющего
знания специалистов высокой квалификации о предметной области.
Рассмотрены типичные назначения экспертных систем:
– формирование описания ситуаций по результатам наблюдений;
– логический анализ возможных последствий заданных ситуаций или событий;
– анализ поведения контролируемой системы и сравнение полученных данных с
критическими точками плана, прогноз вероятности достижения поставленной цели;
– диагностика, анализ неисправностей в контролируемой системе, планирование
процесса устранения неисправностей в сложных объектах;
– анализ знаний о предмете исследования;
– обеспечение адаптивного управление поведением сложных человеко-машинных
систем, прогноз появления возможных сбоев и планирование действий для их предупреждения.
Уделено внимание классификации экспертных систем в зависимости от назначений.
В настоящее время системы поддержки принятия решений в виде экспертных систем широко используются в различных областях. Известны экономические эксперт14

ные системы для консультаций по выработке инвестиционных решений, выбору стратегии маркетинга, кредитованию юридических лиц, анализа эффективности результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, экономического анализа деятельности предприятия, формирования и мониторинга портфеля инвестиций. Известны
работы следующих ученых: В.Г. Крыжановский, Э.С. Минаев, В.А. Забродский,
Н.А. Кизим,

Т.С. Клебанова,

И.Б. Сироджа,

А.В. Милов,

Ю.Н. Арсеньев,

С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова, А. Брукинг, И.Г. Черноруцкий.
Основное назначение экспертной системы состоит в решении неформализованных задач выбора, являющихся трудными для традиционных методов математического
анализа и традиционных методов программирования.
Экспертная система состоит из базы знаний (части системы, в которой содержатся
факты), подсистемы вывода (множества правил, по которым осуществляется решение
задачи), подсистемы объяснения, подсистемы приобретения знаний и диалогового процессора. Представлена классификация экспертных систем в зависимости от представления знаний: продукционные, фреймовые и семантические. Приведены примеры их
применения в экономике. Рассмотрены используемые экономико-математические методы.
Главным достоинством экспертных систем является возможность накопления
знаний и сохранение их длительное время. В отличии от человека к любой информации
экспертные системы подходят объективно, что улучшает качество проводимой экспертизы. При решении задач, требующих обработки большого объема знаний, возможность возникновения ошибки при переборе очень мала.
При создании экспертной системы возникает ряд затруднений. Это, прежде всего,
связано с тем, что заказчик не всегда может точно сформулировать свои требования к
разрабатываемой системе. Также возможно возникновение трудностей чисто психологического порядка: при создании базы знаний системы эксперт может препятствовать
передаче своих знаний, опасаясь, что впоследствии его заменят "машиной". Экспертные системы создаются для решения конкретных задач и неприменимы в больших предметных областях и в тех областях, где отсутствуют эксперты.
Таким образом, в настоящее время одним из эффективных научно обоснованных
способов ”просмотреть” варианты будущего, определить потенциальные последствия
альтернативных решений в экономике и систематизировано их сравнить является моделирование с помощью экспертных систем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ИННОВАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА
Н.С. Губка, Е.В. Коновалова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Жизненный цикл инновационного технического проекта (ИТП) характеризуется
циркулированием большого количества информационных потоков (ИП) управления,
моделирование которых позволяет эффективно управлять выполнением ИТП. В работе
использовано логико-алгоритмического моделирования ИП, которое наряду с графоаналитическим моделированием позволяет отобразить графоаналитические модели в
компактной символьной форме с целью последующего анализа и выполнения преобразований для исследования ИП ИТП. Для создания логико-алгоритмической модели используется язык регулярных схем алгоритмов (РСА). РСА-модель представляет собой
символьную строку, удобную для выполнения формальных преобразований с использованием системы правил и аксиом. Компонентами языка являются: алгебра работ (Y),
алгебра условий (X), системное время (Т). Таким образом, базис описания ИП на языке
РСА (BasisРСАИП) можно представить в следующем виде:

Basis РСИП  Y, X, T .
Алгебра функциональных работ ИТП описывается с использованием следующих
элементов: элементарные действия над ИП (STD – изучение, CRT – создание, TRMS –
передача, WAIT – ожидание обработки, DELAY – задержка поступления на обработку
ИП); тождественная работа; пустая работа; операции над работами, которые определя    

ют последовательность выполнения работ ( Y ,Y ,Y ,Y ,Y ).
Алгебра условий для управления ИП ИТП предполагает использование общепринятых логических условий – конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Системное время T
представляет собой предопределённую системную переменную, предназначенную для
синхронизации состояния различных компонентов модели в ходе моделирования. Моделирование логико-алгоритмической модели ИП ИТП с помощью представленного
выше базиса описания потоков на языке РСА позволяет проводить агрегацию и декомпозицию графоаналитических моделей разных фаз и стадий выполнения проекта для
дальнейшего анализа их характеристик.
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНООРИЕНТИРОВАННОЙ
МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПО
И.В. Шостак, М.А. Данова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
На сегодняшний день каждая из компаний-разработчиков стремится повысить
продуктивность своей работы, т.е. сократить сроки разработки, контролировать расходы и быстро получать отдачу от инвестиций. Достижение этих целей возможно путем
применения различных методологий, позволяющих снизить сложность процессов создания ПО, увеличить их эффективность, а также уменьшить затраты на разработку и
максимально использовать потенциал новых технологий. Несмотря на то, что в данный
момент существует множество разнообразных и разнородных методологий задачи
управления процессом разработки ПО относятся к классу слабо-формализованных,
слабоструктурированных задач. Выбор методологии всегда очень сложная и трудоемкая задача, т.к. не существует какой-то одной методологии разработки ПО, идеально
подходящей для большого разнообразия проектов.
В докладе изложен подход к созданию предметноориентированной методологии
разработки ПО, приведены сравнительные характеристики наиболее эффективных и
часто применяемых методологий, таких как RUP, MSF, XP, Crystal и т.п., В свою очередь характерными чертами современных программных проектов являются их способность к адаптации, технологическая инновационность, креативность и открытость, а
также способность решать широкий круг задач в интересах конечных пользователей,
приведена классификация типов программных проектов по масштабу, надежности,
влиянию на безопасность и т.п.
Разработка рассматриваемого в докладе подхода является одним из этапов создания эффективной процедуры, формализующей стратегию разработки ПО. Освоение и
правильное применение методов и средств создания ПО позволяет повысить его качество, обеспечить управляемость процесса проектирования ПО. Предложенный в докладе подход позволяет установить однозначное соответствие между конкретными типами
программных проектов и рассматриваемыми методологиями, что в свою очередь позволит избрать такую методологию, которая способна будет обеспечить продуктивную
деятельность команды проекта.
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УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ КЛАСУ EPR
Л.М. Янчева, Т.В. Бочуля
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Сьогодні одним із завдань апарату управління компаній є забезпечення ефективного формування якісної інформаційної системи, що є підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень, направлених на реалізацію можливостей підприємства.
Дієвим засобом організації управління є застосування інформаційних технологій, впровадження яких дозволяє одержати не тільки корпоративний, а й економічний ефект.
Серед різних варіантів комп’ютеризації діяльності найоптимальнішим визнають впровадження інформаційних технологій класу EPR, які якісно поєднують функції обліку з
функціями управління. Необхідність визначення ефективності від впровадження та функціонування EPR-систем у діяльності компаній визначило актуальність проведеного
дослідження.
Історично концепція ERP стала розвитком простіших концепцій MRP (Material
Requirement Planning – Планування матеріальних потреб) та MRP II (Manufacturing
Resource Planning – Планування виробничих ресурсів). Термін «EPR» є, перш за все,
маркетинговим поняттям і не визначає відповідність стандарту або загальній концепції.
Відмітною рисою EPR-систем є забезпечення інформаційної інтеграції всіх функціональних галузей діяльності компанії. Відповідно модель більшості EPR-систем можна
описати так: в єдину базу даних надходять всі первинні відомості про діяльність підприємства, на основі яких будуються звіти, графіки, прогнози, тобто формується якісна
аналітична інформація. Господарські операції реєструються у системі один раз, а їх
вплив на результативність роботи підприємства можна оцінити відразу, отримавши
відповідний звіт.
EPR-система – це повнофункціональний комплекс бізнес-рішень, що дозволяє у
єдиному інформаційному просторі виконувати типові та спеціалізовані завдання управління підприємством:
– підтримка прийняття управлінських рішень на базі визначення, планування,
аналізу ключових показників діяльності компанії;
– вирішення управлінських завдань підприємства відповідно до концепції EPR;
– корпоративне управління, пов’язане з консолідацією інформації, що надходить з
територіально-розподілених підрозділів/підприємств, та управління розподіленими ре18

сурсами (трудовими, матеріальними, фінансовими).
Інформаційні технології класу EPR дозволяють в єдиному інформаційному середовищі оперативно вирішувати управлінські завдання, забезпечують апарат управління
необхідною та достовірною інформацією для прийняття рішень:
– фінансове планування та оперативний фінансовий менеджмент, управлінський
облік;
– побудова системи обліку та формування різних видів звітності;
– управління персоналом та кадрова політика;
– управління матеріальними та фінансовими потоками;
– виробниче планування та управління виробництвом.
Технологічною основою версій EPR-систем є реалізація трирівневої архітектури
(«клієнт/сервер» – сервер бази даних) та можливість комбінації дво- та трирівневої архітектури в рамках однієї інсталяції, що знижує вартість інформаційної системи. Використання різних протоколів (TSP/IP, IPX/SPX, HTTP, HTTPS) відкриває широкі можливості для використання системи у рамках Intranet мереж та у мережі Internet (можлива
робота через безпечний HTTPS протокол з перевіркою прав користувачів доступу до
інформації, або виконання певних дій за допомогою цифрових сертифікатів).
Впровадження EPR-систем має на меті забезпечення ефективної діяльності компанії, проте після впровадження корпоративних інформаційних систем апарат управління невисоко оцінює якість інформаційного забезпечення. Причиною низької ефективності від впровадження EPR-систем є порушення основних принципів проектування
автоматизованих систем управління. Проекти впровадження EPR-систем не дають очікуваних результатів у разі їх проектування без урахування обліку стратегії розвитку
компанії; за умови порушення принципу побудови системи «зверху-вниз»; у разі кардинальної перебудови базової функціональності, неправильної оцінки економічної ефективності впровадження EPR-системи.
Позитивний ефект від впровадження інформаційної системи є можливим лише за
умови узгоджених дій всіх суб’єктів управління. Початок впровадження EPR-системи є
початком масштабної перебудови системи управління, що вимагає адаптації кожного
працівника до нових умов діяльності компанії та розуміння важливості нових перетворень. Використання інформаційних технологій класу EPR забезпечує якість роботи
апарату управління та формування ефективної інформаційної системи, що є можливим
за умови якісного впровадження та узгодженої дії органів управління.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫЧИСЛЕНИЙ В СИСТЕМАХ СБОРА ДАННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Е.В. Соколова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Основу программного обеспечения (ПО) средств автоматизации технологических
процессов современных производственных предприятий составляют системы сбора
данных и диспетчерского управления (SCADA), которые осуществляют сбор и обработку данных, а также управление автоматизированной системой в целом. Значительная
часть ПО SCADA-систем характеризуется повышенными требованиями по функциональной безопасности и надежности, жесткими ограничениями на время реагирования на
внешние воздействия, в связи с этим большое внимание представляют модели и методы
обработки информации, обеспечивающие контроль таких свойств информации, как актуальность и достоверность.
Под актуальностью будем понимать свойство информации в указанный момент
времени адекватно отображать состояние объектов предметной области, под достоверностью - соответствие информации об объектах предметной области реальной действительности. Обеспечение актуальности – это синхронизация информации, полученной
от многих автономных вычислительных устройств, объединенных в удаленную сеть, и
приведение этой информации к единой требуемой отметке времени. Обеспечение достоверности – это подтверждение на основе представления объективных доказательств
возможности использования результатов обработки.
Реализация сложных программ обработки подобной информации требует специальных методов контроля точности и надежности программной реализации на основе расчетной оценки точности вычисления всех составляющих эту программу операторов и используемых данных. Метрологическая аттестация, как «исследование точностных свойств алгоритма в рамках конкретной измерительной задачи или методики
выполнения измерений с целью оценивания характеристик составляющих погрешностей получаемых результатов измерений» проводится для наихудших вариантов сочетания моделей полезных сигналов и моделей погрешностей исходных данных. Использование наиболее неблагоприятных вариантов дает гарантированную, но завышенную
оценку итоговой погрешности, поэтому создание адаптивных алгоритмов, самостоя20

тельно контролирующих в процессе вычислений точность результата представляет собой актуальную задачу.
Предложена модель представления данных, обеспечивающая контроль точности,
достоверности и актуальности информации в таких системах: Datai  Vi ,T ,k , где



 – интервальное значение i -того
T  t  R t  t  t t  0 от момента

Datai – данных (ОД); Vi  Vi ,Vi   Vi  R Vi  Vi  Vi

объекта данных в некоторый интервал времени

формирования запроса до момента получения ответа; k  R — динамическая характеристика, описывающая максимальную скорость изменения ОД. Экспериментальная
оценка возможности применения модели была проведена с с использованием AMD
Athlon XP 1700+, DDR SDRAM PC3200 512 MB и Fastwel UniOPC 2.41. В результате
получены серии по 50-300 измерений, к которым применены статистические методы
оценки результатов измерений: расчет математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения, определение минимального и максимального значений в
серии для оценки разброса измеренных параметров относительно среднего значения,
построение гистограммы, определение доверительного интервала по Стьюденту.
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Рис. 1. Зависимость суммарных затрат процессорного времени на один тег от способа
обмена и количества тегов в группе
На рис. 1. приведена зависимость суммарных затрат процессорного времени на
один тег от способа обмена и количества тегов в группе. Обработка результатов измерений, выполненная с помощью функций статистического анализа, позволила сделать
ряд важных для практики заключений:Производительность систем ухудшается в десятки и более раз, если обмен организован нерационально. Для повышения пропускной
способности и вычислительной мощности целесообразна разработка адаптивных алгоритмов, подбирающих наиболее эффективный способ обмена.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ, РОЗВИТКУ Й
РЕІНЖИНІРИНГУ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
Л.І. Нефьодов, Ю.А. Петренко, М.В. Шевченко, А.Б. Біньковська
Харківській національний автомобільно-дорожній університет
Для розробки інформаційної технології автоматизованого синтезу, розвитку й реінжинірингу (ТАСРР) на першому етапі проводиться аналіз особливостей і умов до ухвалення рішень із синтезу, розвитку й реінжинірингу комп’ютерної мережі (КМ).
Після вибору глобальної цілі процесів прийняття рішень необхідно зробити її декомпозицію на кілька локальних підцілей, кожна з яких досягається вирішенням завдань синтезу або розвитку, або реінжинірингу.
Далі вибираються моделі багатокритеріальної оцінки й оптимізація параметрів
КМ та інформаційне забезпечення прийняття відповідних рішень.
Синтез містить у собі наступну послідовність дій: побудова узагальненої моделі
синтезу КМ; визначення місць можливого розміщення комутаційних пристроїв (КП) й
списку абонентів, що приєднуються до них; визначення варіантів з'єднань (топологій)
абонентів і КП, КП й серверу; типів й видів ліній каналів зв'язку; визначення типів й
видів КП.
Процес розвитку містить у собі послідовність наступних завдань: побудова узагальненої моделі розвитку КМ; вибір стратегії розвитку КМ (залежно від стратегії розвиток відбувається за шляхом: організації нових КП; приєднання нових абонентів до існуючої КП; змішаного варіанту).
Процес реінжинірингу містить у собі послідовність наступних завдань: оцінка показників ефективності існуючої КМ; реінжиніринг ліній зв'язку КМ; реінжиніринг елементів КМ (комутатори, хаби, сервери).
Проводиться формалізація основних етапів розробленої прикладної ТАСРР і розробляються моделі кожного із завдань синтезу, розвитку й реінжинірингу.
Проводиться оцінка результатів синтезу, розвитку й реінжинірингу, і якщо локальні підцілі та глобальні цілі досягнуті, то переходимо до реалізації рішень. У противному випадку корегуються раніше ухвалені рішення.
Розроблена структурна модель інформаційної ТАСРР КМ представлена на рисунку. Таким чином, наукова новизна полягає в розробці структурної інформаційної моделі ТАСРР КМ, яка дозволяє, на відміну до існуючих, структурувати процес проектування і вести його з єдиних системних і критеріальних позицій.
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Рис.1. Структурна модель інформаційної ТАСРР КМ
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В.В. Крючковский
Херсонский национальный технический университет
Текущее состояние реформирования в Украине, глубокие перемены в мировой

23

экономике, которые проявляются в процессах глобализации, усиления влияния информационных технологий, повышения скорости бизнес-процессов, возникновении новых
хозяйственных связей приводит к необходимости внедрения современных методов и
средств принятия управленческих решений.
По мнению Николаса Дж. Карра [1], по мере развития инфраструктуры предприятия успех будет сопутствовать тем предприятиям, которые умеют рационально планировать и квалифицированно использовать информационные технологии. Если информационная составляющая в управлении предприятием велика, то это позволяет оперативно реагировать на изменение объема выпуска при снижении или повышении рыночного спроса, на возможные отклонения фактического хода производства от оперативных планов-графиков и др.
Информационные технологии позволяют предприятию обходиться без посредников, что резко снижает издержки не только из-за уменьшения расходов операционного
типа, но и из-за сокращения времени реализации продукции, уменьшения расходов на
получение, обработку и отправку информации. Уменьшаются затраты времени и
средств на взаимодействие между предприятием и различными организациями, между
предприятием и компаниями и фирмами, обслуживающими это предприятие. Практика
показала, что «информационные интегрированные системы управления позволяют увеличить рентабельность, добиться финансовой прозрачности и создают предпосылки
для внедрения стратегического планирования и в целом обеспечивают эффективную
работу предприятий как большого, так и среднего размера» [2].
Информационные интегрированные системы управления (ИСУ) крупными предприятиями позволяют в режиме реального времени отражать все операции по обеспечению предприятия товаро-материальными ценностями; по списанию материальнопроизводственных запасов, ремонту и строительству; по движению и контролю договоров; по отражению хозяйственных операций в бухгалтерском учете; по формированию бухгалтерской отчетности. ИСУ позволяют автоматически формировать потребности предприятия в закупках и поставках, решать вопросы логистики и организации
хранения комплектующих и готовой продукции. Все это позволяет предприятию снизить затраты времени и средств.
Информационные технологии для управления персоналом включают в себя системы, позволяющие оценить каждого сотрудника на основе объективных критериев,
рационально использовать профессиональный и личностный потенциал специалистов,
спланировать рост и карьеру сотрудников.
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Информационная составляющая позволяет наиболее рационально перераспределять и минимизировать использование различных ресурсов, повысить качество обслуживания клиентов, упростить организационную структуру предприятия, сведя до минимума количество уровней иерархии управления.
Все это позволяет:
– синтез и выбор отдельных фрагментов развития предприятия вести как сверху
вниз, от общего к частному, так и параллельно;
– на каждом этапе и уровне параллелизма осуществлять активную и пассивную
адаптацию, координировать взаимодействие подразделений (подсистем) предприятия в
общей системе.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
С.В. Гришко, К.Ш. Краснояружская, В.А. Тимофеев
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
В последние годы резко возрос интерес экономической науки к человеческим созидательным способностям, к путям их становления и развития. Вся совокупность факторов, объединяемых в эту группу получила название «человеческий капитал» (ЧК). В
большинстве фирм начинают придавать большое значение накоплению ЧК как самого
ценного из всех видов капитала. Изучение проблем повышения эффективности использования производительных сил людей, реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала, является не просто актуальным, а выдвигается в разряд первоочередных задач в системе экономических исследований.
Проведенный анализ проблемы позволил выделить следующие свойства категории «человеческий капитал»: - в современных условиях ЧК является главной ценностью общества и главным фактором экономического роста; -формирование ЧК требует
от самого человека и всего общества значительных затрат; -ЧК в виде навыков и способностей является определенным запасом, т.е. может быть накапливаемым; - ЧК может
физически изнашиваться, экономически изменять свою стоимость и амортизироваться;
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- ЧК отличается от физического капитала по степени ликвидности; - ЧК неотделим от
его носителя - живой человеческой личности; - независимо от источников формирования, которые могут быть государственными, семейными, частными и др., использование ЧК и получение прямых доходов контролируется самим человеком.
Инвестиции в ЧК определяются как любая мера, предпринятая для повышения
производительности труда. К таким инвестициям относятся расходы на поддержание
здоровья, на получение общего и специального образования; затраты, связанные с поиском работы, профессиональной подготовкой на производстве, миграцией, рождением
и воспитанием детей, поиском экономически значимой информации о ценах и заработках.
Проведенный анализ позволил выделить три вида инвестиций в ЧК: - расходы на
образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное, подготовку
по месту работы; - расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение
жилищных условий; - расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с относительно низкой производительностью.
Из всех видов инвестиций в человеческий капитал одной из важнейших составляющих являются вложения в здравоохранение, отличающиеся тем, что: - отдача от
инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока жизни его носителя ( от продолжительности трудоспособного периода); - чем раньше делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу; - человеческий капитал не
только подвержен физическому и моральному износу, но и способен накапливаться и
умножаться; - по мере накопления человеческого капитала его доходность повышается
до определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности (активного трудоспособного возраста), а затем резко снижается.
Для успешного решения задачи управления инвестициями в необходимым является применение методов математического моделирования, идентификации, прогнозирования, современных информационных технологий.
Решение данной задачи существенно усложняется тем обстоятельством, что контролируемые процессы подвержены влиянию внешних возмущений, а результаты наблюдений оказываются засорены помехами. Статистические свойства помех определить во многих случаях не представляется возможным, с одной стороны, ввиду ограниченной статистики, а, с другой, ввиду того, что во многих случаях помеха является случайной и о ее свойствах известно лишь, что она ограничена по уровню. В этой ситуа26

ции необходимо применение принципиально новых методов, основанных, в частности,
на робастных процедурах. Для решения данных задач целесообразным представляется
использование также процедур мягких вычислений, что можно объяснить тем обстоятельством, что искомые значения параметров могут находиться в определенных, заранее заданных пределах.
Представляется перспективным рассмотрение процессов, связанных с моделированием ЧК в виде иерархической модели, имеющей в качестве уровней собственно работника (человека), предприятие, государство. Только во взаимодействии всех
вышеуказанных уровней возможно получение максимального результата.
Результаты исследований планируется использовать при разработке интегрированной модели инвестирования в человеческий капитал.
ПРИМЕНЕНИЕ ПК PRIMAVERA ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ НА АЭС
А.Е. Ковалек, Ю.А. Романенков
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Правильность решения планирования и анализа хода ремонта на АЭС во многом
определяет эффективность и безопасность эксплуатации станций.
«Карандашный» способ и обычное печатание графиков ремонтов на персональных компьютерах с помощью текстовых редакторов или электронных таблиц уже не
удовлетворяют потребностям ремонтной службы (ограничения по количеству планируемых работ, невозможность оперативного внесения корректировок).
Для обеспечения сокращения издержек и времени ремонтных работ, повышения
надежности работы оборудования необходимо применять современные методы и
средств оперативного управления ТО и ремонтами, такие как программные комплексы
Primavera Systems Enterprise, с интегрированной системой TIMS-MMS.
Система управления проектами Primavera Enterprise состоит из отдельных моделей, каждый из которых реализует определенную функциональность. Интеграционное
решение Primavera Enterprise – TIMS-MMS позволяет использовать пакеты ремонтных
работ из системы ТО и ремонта TIMS-MMS для формирования структуры декомпозиции работ. Созданный календарно-сетевой график ремонтных работ, который содержит
данные о сроках работ, необходимых ресурсах для проведения ремонта, стоимостях работ, документах, кодах, назначенных ответственных, постоянно поддерживается в ак27

туальном состоянии. Модульное построение СУП позволяет каждому пользователю
предоставить необходимое ему приложение. Связь с внешними информационными системами осуществляется с использованием поставляемого с Primavera Enterprise инструмента – Primavera SDK.
ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ВЛАДИ
Р.Р. Ларіна
Регіональний вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»
Питання організації ефективної взаємодії державних гілок влади в Україні набувають особливої актуальності через наявність в практиці державного управління численних випадків конфронтації між владними структурами. Найбільш гостро ці питання
стоять в процесі взаємодії законодавчої й виконавчої гілок влади, що в певному ступені
заважає вирішенню досить складних проблем, які стоять перед українською державою
та суспільством. Тому питання забезпечення ефективної взаємодії між гілками влади
потребує не тільки окремого дослідження, але й розробки дієвих шляхів, спрямованих
на вирішення проблеми взаємодії владних структур в процесі державного регулювання.
Отже, актуальність обраної теми дослідження обумовлена необхідністю впровадження в практику взаємодії державних гілок влади дієвих систем управління інформаційними потоками, що сприятиме оптимізації механізму організації такої взаємодії.
Інформаційні потоки в організації взаємодії державних гілок влади визначаються
конкретними потребами управлінського апарату центральних органів виконавчої влади
при виконанні постійного моніторингу і контролю проходження законопроектів в Верховній Раді України. При цьому існують чотири основних джерела, які генерують інформаційні потоки при здійсненні моніторингу і контролю проходження законопроектів в Верховній Раді України: Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Міністерства фінансів.
Мета здійснення моніторингу і супроводження законопроектів – удосконалення
інформаційного забезпечення керівництва й структурних підрозділів Міністерства фінансів України щодо законопроектів, для участі у їх розгляді на засіданнях комітетів
Верховної Ради України, а також при формуванні позицій Уряду щодо законопроектів,
які потребують першочергового розгляду чи відхилення.
Значна організаційна частина цієї роботи забезпечується структурним підрозділом
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Міністерства, до функцій якого входить організація взаємодії Міністерства фінансів
України та Верховної Ради України. Діяльність зазначеного вище підрозділу можна розглядати, як логістичну інформаційну систему. Логістична інформаційна система організаційно-аналітичної роботи по зв’язках з Верховною Радою України Міністерства фінансів України – це структурний підрозділ Міністерства фінансів України, який займається організаційно-аналітичною роботою по зв’язках з Верховною Радою України.
Основні принципи, на яких базується вся робота структурного підрозділу, як логістичної інформаційної системи, є: ієрархія; принцип агрегованості даних; адаптованість; узгодженість та інформаційна єдність; відкритість системи. Подібна логістична
інформаційна система представляє собою організаційний механізм, що забезпечує погоджене здійснення функціональних обов’язків окремими підрозділами Міністерства
фінансів України (через гнучку координацію) і спрямовує їхні дії на досягнення мети
міністерства в царині законодавчого процесу. Підвищення ефективності використання
інформаційних систем досягається шляхом наскрізної побудови і сумісності інформаційних систем, що дозволяє усунути дублювання і забезпечити багаторазове використання інформації, установити визначені інтеграційні зв'язки, підвищити ступінь використання інформації.
Отже, формування логістичної інформаційної системи організаційно-аналітичної
роботи Міністерства фінансів України по зв’язках з Верховною Радою України – складний і багатоплановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новітні комп'ютерні системи, кожна з яких робить можливим
успішне керівництво організацією взаємодії Міністерства фінансів України з Верховною Радою України в процесі законотворення через використання адекватної інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забезпечення логістичної системи в
цілому. Успішний процес функціонування логістичної інформаційної системи в процесі
законотворення неможливий без ідентифікації, стандартизації джерел інформації, її обробки та передачі, тобто без створення комп'ютерної мережі з базою даних по законопроектах. Логістична інформаційна система є ефективним механізмом організації взаємодії гілок влади, вона надає нові можливості для організації необхідної інформації
відповідно до конкретних потреб управлінського апарату центральних органів виконавчої влади при виконанні постійного моніторингу і контролю проходження документів
в Верховній Раді України, в чітку систему, основна функція якої – одержання, обробка
та передача інформації згідно з поставленими перед цією системою завданнями.
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СИНТЕЗ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА ГАЗА
Л.И. Нефедов, М.В. Шевченко, О.В. Василенко, О.Н. Кудырко
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Одной из основных задач в области автоматизации производственных процессов
является переход к созданию полностью автоматизированных производств, управляемых с помощью персонального компьютера из контрольного диспетчерского пункта.
Для внедрения в производство систем оптимального управления процессами требуется
значительно увеличить количество исходной информации. Увеличение информации о
протекании технологического процесса осуществляется в настоящее время за счет использования систем мониторинга за автоматическими измерениями свойств и состава
технологических и, в частности, газовых потоков.
В качестве базы для синтеза и развития системы мониторинга транспорта газа
(СТМГ) могут быть использованы специализированные группы высокоточных методов
численного моделирования этапов жизненного цикла системы мониторинга на участках
от газораспределительных пунктов (ГРП) до потребителей.
Цель научной работы – повышение эффективности транспорта газа за счет разработки моделей, методов и информационных технологий синтеза и развития системы
мониторинга транспорта газа.
Объектом исследования в данном случае являются процессы мониторинга транспорта газа от ГРП до потребителей.
Предмет исследования – модели автоматизации процессов синтеза и развития системы мониторинга газотранспортной системы.
Для достижения поставленной цели необходимо разработать обобщенную и частные математические модели структурно-топологического и параметрического синтеза
и развития системы мониторинга транспорта газа при условии представления газотранспортной системы на участках от ГРП до потребителей как специализированной транспортной системы.
В качестве основных этапов жизненного цикла любой системы мониторинга можно выделить следующие: синтез системы; ее эксплуатация; развитие; модернизация и
реинжиниринг; утилизация системы.
При синтезе СМТГ на участках от ГРП до потребителя рассматриваются задачи:
определения структурных характеристик (состава элементов, подсистем); выбора топо30

логии линий каналов связи системы мониторинга; определения количественных параметров элементов и связей; выбора технологии функционирования (дисциплин обслуживания и алгоритмов управления). Следует учесть, что каждую из перечисленных задач можно представить в виде множества взаимосвязанных подзадач.
Эксплуатация не является развитием, но она может происходить параллельно с
ним, поскольку именно на основании эксплуатации может возникнуть необходимость в
развитии и реинжиниринге (модернизации).
На определенном этапе функционирования газотранспортной системы (ГТС) возникает необходимость присоединения новых потребителей газа к уже существующей
(унаследованной) и функционирующей (эксплуатируемой) ГТС. Все последующие
этапы, кроме уничтожения, целесообразно объединить понятием общей задачи развития. В свою очередь укрупнение ГТС ставит задачу развития системы мониторинга на
участках подачи газа от ГРП к потребителям, поскольку возникает необходимость в
установке дополнительной измерительной аппаратуры для последующего мониторинга
давления и температуры газа.
Следует отметить, что в жизненном цикле любой системы, наступает момент функционального и морального устаревания оборудования и измерительной техники, на
этом этапе система требует реинжиниринга.
При более детальном рассмотрении каждой системы, следует отметить, что часть
задач разных этапов являются аналогичными, имеет схожие исходные данные и, следовательно, методы их решения. Есть даже абсолютно аналогичные задачи, но и их решение на разных этапах жизненного цикла требует различных временных и материальных
затрат. Естественно, этот фактор должен быть учтен для оптимизации капитальных
вложений по времени.
Решения об утилизации системы мониторинга могут приниматься в случае перехода потребителей на иные виды энергии, либо при отказе потребителей оплачивать
предоставляемые услуги в использовании газа. При этом следует отметить следующее:
генерация решения по утилизации системы мониторинга может быть принято только
после генерации решения об утилизации самой ГТС на рассматриваемом участке от
ГРП до потребителя.
Перечень задач может быть расширен по мере появления новой аппаратуры, технологий и прочих научных наработок в области мониторинга транспорта газа.
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Рис.1. Этапы жизненного цикла СМТГ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Н.І. Чухрай
Національний університет «Львівська політехніка»
Для ефективного перебігу інноваційного процесу в сучасних умовах організації
співпрацюють із великою кількістю зовнішніх і внутрішніх контрагентів, серед яких
насамперед працівники різних функціональних підрозділів, клієнти, інші партнери. Все
частіше при цьому використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології з
задля забезпечення швидкої ідентифікації і ефективної, а, отже, пристосованої до індивідуальних потреб, форми контактів зі співробітниками з різних функціональних підрозділів і філій. На думку Кішора С. Свамінатана, директора наукового відділу (англ. chief scientist) фірми Accenture, завдяки систематичному впровадженню сучасних технологій, що підтримують процеси співпраці, організації можуть покращити комуніка-
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цію між працівниками знань1, одночасно обмежуючи інформаційний шум, пов'язаний з
надлишком повідомлень.
Особливу роль в інноваційних процесах може відігравати комунікація з використанням рішень для трансмісії відео, зокрема найновішої генерації систем класу
Telepresence. Основні відмінності між традиційною системою відео конференцій та системою відео трансмісії Telepresence наведено у табл. 1. Запровадження таких систем
дає змогу організації отримати низку переваг, зокрема:
1) Сприяє інтенсифікації контактів всередині і в оточенні організації, заохочує
учасників до прийняття відкритої позиції і полегшує дискусію під час віртуальних зустрічей, а в результаті підвищує креативність і прискорює прийняття рішень.
2) Сприяє інтеграції між особами з різними темпераментами, дозволяє враховувати культурні передумови і їх вплив на контакти серед членів віртуальних колективів,
може передавати позавербальні сигнали поваги, які обмежують наслідки культурних
розбіжностей.
3) Дає змогу істотно скоротити сам процес прийняття рішення і принести реальні
заощадження, зокрема, в географічно розпорошених організаціях (наприклад, за допомогою системи Telepresence концерн Procter & Gamble обмежив число службових подорожей своїх працівників приблизно на 5 тисяч виїздів щороку, одночасно відзначаючи істотне прискорення прийняття бізнес-рішень ).
4) Дозволяє налагоджувати більш тісні контакти і полегшує порозуміння між
співрозмовниками за допомогою використання опції відео, завдяки якій учасники взаємно бачаться та спілкуються. Зокрема, система дає ілюзію безпосередньої присутності
осіб, які приймають дистанційну участь в зустрічі. Учасники, що описують користування рішеннями Telepresence, відчувають «ефект склянки води»2., що досягається завдяки високій роздільній здатності екранів, які уможливлюють спостереження співрозмовника у природних розмірах.
Запровадження нових систем комунікації може обумовлювати зміни і щоденне
удосконалення функціонування організації, в цей спосіб нові інструменти становити-

Термін «працівники знань» запроваджено вченим Петером Друкером для опису нової категорії фахівців, основним завданням яких є продуктивне використання і обмін знаннями між працівниками організації.
2
«Ефект склянки води»полягає у сильному бажанні досягнути предмет, що знаходиться в
конференц-залі, з якого транслюється зустріч.
1
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муть не тільки підтримку для процесу створення інновацій, але і самі стануть джерелом
процесних інновацій.
Таблиця 1
Основні відмінності між системами відео трансмісії
Ознаки
рішення

Традиційні системи для відеоконференцій

Системи для проведення віртуальних зустрічей Telepresence

Характер
комунікації

Двостороння
комунікація Багатобічна комунікація аудіо / відео з одаудіо/ відео з однією або бі- нією або більшим числом локалізацій, яка
льшим числом локалізацій
підтримується інструментами для електронної комунікації, наприклад, при використанні Інтернет - комунікаторів.
Якість
Обмежена і нагадує телеві- Висока роздільна здатність трансмісії і аркомунікації зійну передачу
хітектура самого рішення забезпечують
комфорт комунікації. Система складається
з декількох встановлених поряд екранів,
завдяки яким особи, що беруть участь у
віртуальній зустрічі, бачать співрозмовників в природних розмірах; що підсилює
контакт завдяки зоровому контакту і застосуванню невербальної комунікації.
Зручність
Вміле користування відео Проведення і управління віртуальною зуу
обслуго- конференційними система- стріччю є простим, інтуїтивним і доступвуванні
ми, зокрема в багатовектор- ним за допомогою однієї клавіші. Завдяки
ній комунікації, вимагає цьому користувачі не змушені проходити
знання складних функцій, дорогі і трудомісткі навчання з обслуговузаписаних в системах
вання системи.
Джерело: [ NextiraOne. Cisco Systems, Wainhouse Research LLC ].
МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Л.С. Смидович, А.А. Рева, Ю.А. Кулик
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одной из ключевых сущностей при моделировании и автоматизации бизнеспроцессов провайдеров и операторов связи является услуга, предоставляемая абоненту.
В условиях стремительного развития телекоммуникационных технологий одним из
требований к автоматизированным системам учета услуг, технического учета и управления бизнес-процессами является возможность описания новых, не существующих на
момент разработки системы, услуг.
Для описания телекоммуникационных услуг (ТкУ) предлагается использовать различные аспекты.
Биллинговый аспект модели описывает характеристики ТкУ, существенные для
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учета объемов потребленных абонентами услуг и их последующей тарификации и тесно связан с моделью тарифов ТкУ [3]. Ввод принципиально новой услуги требует реализации новой точки сбора статистики (B) – соответствующих модулей аккаунтинга,
взаимодействующих с коммуникационным оборудованием [2]. Правила агрегации трафика и приведения его к единому набору характеристик описываются в самой модели.
Технологический аспект модели описывает ТкУ с точки зрения их технической
реализации, используемого при этом каналообразующего оборудования (вторичная
сеть) и среды передачи (первичная сеть). Тип доступа (T) определяет множество технологий и протоколов, реализованных на базе определенного коммуникационного оборудования и служащих для предоставления ТкУ абонентам. Таким образом, тип доступа
позволяет описать соответствие оборудования и услуг, которые могут быть предоставлены с его использованием.
Коммерческий аспект модели описывает услуги с точки зрения маркетинговой
политики и их потребительских свойств. В соответствии с рекомендацией ITU-T
Q.1290 [4] услуга определяется как самостоятельное коммерческое предложение, характеризуемое одним или более компонентами, открытыми для дополнения. Компонент
услуги (S) – это специфическая часть услуги, которая в совокупности с другими компонентами может составлять часть самостоятельного коммерческого предложения и
определяет составляющую, которая может быть различима пользователем.
Таким образом, ТкУ описывается комбинацией классифицирующих признаков
<Bi, Tj, Sk>, которые образуют трехмерное пространство. Проекция пространства признаков ТкУ на плоскость (T,S) показана на рис. 1.

Рис. 1. Проекция пространства признаков ТкУ на плоскость (T,S).
Предложенная модель позволяет вводить новые услуги путем описания услуги
как набора классифицирующих признаков; вводить новые виды услуг путем расширения классификаторов и описания услуги как набора классифицирующих признаков;
описывать соответствие коммуникационного оборудования и набора услуг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.В. Шатохина
Национальный технический университет «ХПИ»
В период выхода из кризиса отечественной экономики математические методы и
экономико-математические модели находят широкое применение в стратегическом
планировании и управлении. Производственное предприятие представляет собой сложную производственно-экономическую систему. Функционирование такой системы
происходит под воздействием целого набора различных факторов, постоянно изменяющихся под воздействием внешних условий. Очевидно, что управление подобной
системой представляет нетривиальную задачу.
Решение указанных задач практически невозможно без внедрения информационных систем, разработанных на основе новых моделей и методов.
В данной работе предложен математический аппарат, базирующийся на решении
задачи синтеза собственных векторов соответствующих матриц, который позволяет
моделировать воздействие внешних факторов на внутренние показатели деятельности
организации и определять оптимальные значения рассматриваемых параметров модели
для обеспечения эффективного функционирования системы, её адаптации к изменениям во внешней среде и развитию.
По результатам проведенного анализа рынка, прогнозам формируется некоторый
набор факторов, воздействующих на исследуемую систему. Эти параметры рассматриваются как элементы матриц A , B соответственно a ji , b ji ( i, j  1,n ) . Деятельность
предприятия характеризуется набором показателей x ji , которые трактуются как компоненты n векторов x i . Предполагается, что установлены оптимальные значения этих
показателей для векторов – x*i ( i  1,n ) . Задача формулируется так: необходимо опре36

делить значения части параметров a ji , b ji , при которых будут достигаться оптимальные значения показателей деятельности. Ее решение сведено к обобщенной проблеме
собственных значений и собственных векторов указанных матриц и использованию
идей теории чувствительности: варьированием параметров модели соответствующим
собственным векторам придается необходимая конфигурация.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
М.А. Момот, Ю.В. Михайлов
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Несмотря на достаточно хороший укомплектованность техникой и программным
обеспечением предприятий, процессы обмена информацией сложны; выполняется
огромный объем рутинной работы по учету все возрастающего количества комплектующих, обеспечению бесперебойного процесса снабжения.
Для повышения эффективности оперативного контроля производственными запасами, учета израсходованных и поступивших комплектующих на склад, а также осуществления расчета себестоимости произведенного оборудования необходима автоматизация этих процессов. Для решения таких задач была разработана информационная
подсистема управления производственными запасами для расчета себестоимости продукции. Основным отличием данной подсистемы является учет большого количества
переходящих запасов относительно учетного периода. То есть, комплектующие изготовлены или закуплены в предыдущих периодах по одной цене, но в рассматриваемый
момент стоимость их закупки или изготовления существенно выше.
Техническая реализация информационной подсистемы управления производственными запасами для расчета себестоимости продукции предприятия представляет
собой программное обеспечение, созданное с помощью Borland Delphi 6 в виде отдельного исполняемого модуля. Основными функциями данного программного обеспечения является: 1) наполнение системы данными о закупках управления материальнотехнического снабжения формата таблиц MS Exсel; 2) хранение данных в реляционной
СУБД; их обработка и поиск необходимой информации; 3) генерация и подготовка к
печати квартальных отчетов и разнотипных служебных документов в формате MS
Word. В настоящий момент подсистема успешно применяется ООО «МИДАС»
(г. Харьков) для решения задач оперативного контроля производственными запасами и

37

расчета себестоимости продукции. В дальнейшем разработанная подсистема может использоваться как вспомогательный модуль более сложных систем для автоматизации
деятельности предприятия.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ В INTERNET – СЕРЕДОВИЩІ
В.Ю. Свириденко, Л.І. Іванова
Національний університет податкової служби України,
Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана
Бізнес-моделювання в Internet – питання, яке найбільше обговорюється і яке найменше розкритим і понятим. Багато говорять, що змінились традиційні бізнес-моделі,
але мало чітких пояснень, як саме відбувається моделювання бізнес-процесів в Internet.
Бізнес-моделі визначає методику ведення бізнесу, за якою компанія зможе отримувати
прибутки. Бізнес-модель вказує компанії, де у ланцюгу заробляння грошей відбувається
створення прибутку. В Internet – середовищі виникають нові бізнес-моделі та збереглись і старі надійні моделі, але Internet продовжує розвиватись і тому можна очікувати
появу нових моделей. Формування нового економічного простору – Internet-ринку, як
системи нових економічних стосунків, змушує підприємства впроваджувати Internet–
технології у свою господарську діяльність. Бізнес-моделі набирають останнім часом
нового значення, як одна з форм інтелектуальної власності, що можуть бути захищені
патентом. Впроваджуються нові схеми підприємницької діяльності, кожна з яких вносить свій революційний внесок в розвиток Internet-ринку. Життя в Internet-середовищі
відбувається приблизно у п’ять разів швидше ніж поза мережі: прискорюються процеси
інформаційного обміну, що дозволяє швидше накопичувати потрібну інформацію, впорядковувати її, оцінювати, робити висновки, вдосконалювати свій бізнес.
Для успішного контролю над процесами, системами і даними на Internet-ринку
можна виділити такі бізнес-моделі підприємства:
1. Модель Інтранет. На цьому етапі Internet використовується як інструмент для
реалізації ефективної системи внутрішніх комунікацій на підприємстві, де доступ до
інформаційних ресурсів надається лише співробітникам.
2. Модель візитної картки. Система типу Екстранет, доступ до такої системи мають не тільки співробітники підприємства, але й ті, хто має певні права. Система прозора для партнерів, але закрита для сторонніх, працює як візитна картка або довідник
підприємства.
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3. Модель електронного замовлення. Дозволяє пов’язати в єдиний ланцюг постачальника, виробника і споживача. Якщо підприємство співпрацює з корпоративними
клієнтами, то взаємодія на цьому рівні інтеграції передбачає створення одного з двох
видів торгівельних майданчиків: інформаційної системи взаємодії з корпоративними
клієнтами на рівні підприємства або незалежної торгової електронної системи.
4. Модель повної автоматизації. Така модель поєднує систему електронного замовлення, автоматизацію процесу закупівель, просування товарів до споживачі через власні електронні магазини. Працюючи за такою системою з корпоративними клієнтами,
останнім надається доступ до БД, де міститься інформація про товари, складські запаси, поточний стан виконання замовлення.
5. Модель аутсорсінга. Повна автоматизація усіх бізнес-процесів (маркетинг, дослідження ринку, стратегічне управління, розробка і розвиток продукті, продаж і обслуговування клієнтів тощо). Застосування аутсорсінга призводить до зменшення розмірів
підприємства і скорочення поточних витрат.
Сучасні інструментальні засоби, що забезпечують процес моделювання можна розділити на п’ять категорій:
– інструментальні засоби створення діаграм;
– CASE-засоби для структурного і об’єктного проектування;
– засоби вартісного аналізу;
– засоби імітаційного моделювання;
– інтегровані багатофункціональні засоби.
Оскільки перед керівниками багатьох підприємств стоїть питання необхідності
інтеграції і експансії в електронний бізнес, то постає питання вибору та використання
найбільш придатної моделі. Проте відсутність стандартних методик і досвіду ведення
бізнесу в електронному просторі призводить по проблеми вибору оптимальної моделі
для конкретного підприємства. Іноді підприємства, намагаються реалізувати електронну торгову систему, а при детальному аналізі з’ясовується, що достатньо було лише реалізувати модель візитної картки. Принаймні два наступних фактори слід враховувати
при виборі оптимальної моделі:
– привабливість Internet - ринку для підприємства;
– ступінь готовності підприємства до інтеграції.
Зрозуміло, що у випадку вдало вибраної моделі, підприємство отримує шанс покращити свої стратегічні позиції в бізнесі і підвищити спроможність до адаптації в
Internet-середовищі.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д.А. Светличная
Одесский национальный политехнический университет
Анализ современных тенденций развития экономики ведущих западных стран говорит о том, что инновационная экономика - это экономика общества, основанная на
знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых систем и
технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. Информационные технологии, компьютеризированные системы и
высокие производственные технологии являются базовыми системами инновационной
экономики. Инновационное развитие – решающее условие ускорения научнотехнического прогресса и его внедрения в экономику и управление для повышения их
эффективности в освоении мировых достижений науки и техники в сочетании с
подъёмом национальной науки, образования и техники, превращения Украины в ведущее мировое государство.
В свою очередь, развитие информационных технологий в Украине должно сопровождаться созданием национальной программы информатизации, обеспечивающей
внедрение современных информационных и коммуникационных технологий и переход
экономики на инновационный путь развития, создание новой формы организации экономики - инновационной экономики. Одно из наиболее эффективных направлений –
развитие интеллектуального производства в сфере информационных технологий, которые являются мощнейшим фактором общественно-экономического развития.
Прогресс в области компьютерной техники обусловил развитие особого класса
информационных технологий, применение которых к реальным задачам ранее считалось очень трудоемким, а зачастую и невозможным из-за большого объема требований
к вычислительным средствам. Одной из таких технологий являются географические
информационные системы и технологии.
В современном мире геоинформационные системы и технологии, появление которых относят к концу 50-х – началу 60-х годов прошлого столетия, до сих пор считаются инновацией. Геоинформационные системы (ГИС), представляющие собой интегрированные совокупности аппаратных и программных средств для автоматизированной обработки пространственно-координированной информации нашли широкое при40

менение в различных сферах человеческой деятельности, в первую очередь как при создании автоматизированных систем кадастра природных (земельных, водных, лесных и
т.д.) ресурсов, управление объектами пространственно-распределенной инженерной
инфраструктуры, информационном обеспечении систем мониторинга и т.п., так и для
решения частных задач, таких как: поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка
трубопровода на местности, различные муниципальные задачи. В настоящее время технологии автоматизированной обработки пространственной информации (геоинформационные технологии, ГИС-технологии), созданные в процессе создания и эксплуатации
ГИС, включая методы пространственно-временного анализа и моделирования, автоматизированного тематического картографирования, обработки данных дистанционного
зондирования Земли, спутниковой навигации и др., находят все более широкое самостоятельное применение, в том числе и в экономике.
Главное преимущество геоинформационных технологий перед другими информационными технологиями заключено в наборе средств создания и объединения баз данных с возможностями их географического анализа и наглядной визуализации в виде
разных карт, графиков, диаграмм, прямой привязке друг к другу всех атрибутивных и
графических данных. Геоинформационные технологии в настоящее время – это одни из
самых перспективных информационных технологий, использующие современную компьютерную технику, новейшие программные разработки, нетрадиционные подходы
представления и анализа информации, особенно для экономической сферы.
Создание карт и географический анализ не являются чем-то абсолютно новым.
Однако геоинформационные технологии предоставляют более эффективный, удобный
и быстрый подход, благодаря тому, что они реализуются с помощью автоматизированных средств, к анализу проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом, и конкретной организацией в частности.
До начала применения геоинформационных технологий лишь немногие обладали
искусством обобщения и полноценного анализа географической информации с целью
обоснованного принятия оптимальных решений, основанных на современных подходах
и средствах. Появление и развитие геоинформационных технологий в последнее десятилетие позволило с их помощью решать задачи в различных сферах, список которых
постоянно расширяется. В настоящее время эти технологии применяют практически во
всех сферах человеческой деятельности - будь то анализ таких глобальных проблем как
перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катас41

трофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу,
прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.
Что касается экономики, то применение геоинформационных технологий в этой
сфере очень ограничено, особенно в нашей стране. На самом деле, геоинформационные
технологии можно применять в таких экономических сферах как создание карт оценки
рекреационного потенциала, геомаркетинг, создание карт с информацией об уровне покупательной способности, производства, торговли и территориально распределенного
сервиса, недвижимости и строительства, рекламы, размещения производственных мощностей. Неоспоримыми достоинствами геоинформационных технологий является возможность сочетания модели местности и математических методов для обработки пространственной информации.
В заключение необходимо ещё раз подчеркнуть, что сегодня информационные
системы стали необходимым и даже обязательным элементом бизнеса. Руководители
начинают понимать важность внедрения подобных систем, как необходимого инструмента для управления бизнесом в современных условиях. Размер деятельности многих
предприятий сейчас приближается к критическому с точки зрения сохранения устойчивости и управляемости бизнеса. Для дальнейшего роста бизнеса нужно уходить от «бумажных» технологий управления, в противном случае, предприятие либо превратиться
в аутсайдера, либо просто исчезнет с рынка. Основная проблема отечественных руководителей – недостаток информации или несвоевременность ее поступления.
Важной особенностью внедрения информационных технологий в управление
предприятием является единовременность затрат, которые в основном связаны с приобретением оборудования и программных продуктов на этапе внедрения. Сам же процесс использования информационных технологий не требует значительных затрат. Текущие затраты определяются лишь заработной платой специалистов использующих эти
программные продукты и стоимостью обновлений программ и аппаратной платформы.
Ценность информационных активов предприятия не в хранении данных, а в способности динамически устанавливать соответствие информации специфическим процессам и
ситуациям. Использование информационных технологий приносит вполне конкретные
финансовые результаты в виде экономии затрачиваемых в процессе деятельности денежных средств и получение дополнительных доходов благодаря более эффективному
и рациональному использованию ресурсов предприятия.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА
Г.Г. Фесенко, Т.Г. Фесенко
Харьковская национальная академия городского хозяйства
Человеческий ресурс (ЧР) в информационных системах управления представлен
разными моделями: от традиционных (как элемент финансовых подразделений, обеспечивающих оплату труда) до современных (где доступ к информации распространяется на различные группы персонала, обеспечивает обмен данными между линейными и
функциональными менеджерами). Традиционно линейные руководители не имели доступа к базам данных по оперативной и аналитической работе организации.
Сегодня организации нуждаются в мощном решении для управления человеческим капиталом - решении, которое объединяет в рамках единого информационного
пространства технологии управления персоналом и возможности реализации стратегических целей компании. Сам процесс внутрифирменного управления становится трудои эмоциональноемким процессом согласования интересов отдельных субъектов и их
групп. Большая часть реальных рабочих процессов организации включает множество
функций, т.е. требует совместной работы нескольких подразделений. Поэтому актуальной задачей совершенствования системы управления ЧР становится объединение баз
данных различных подразделений фирмы с возможным формированием глобальной
структуры. Эту систему можно назвать «электорнными ЧР» (е-ЧР), подразумевая под
ней применение традиционных, веб- и голосовых технологий улучшения администрирования, трансакций и осуществления процессов в сфере ЧР.
Вместе с тем целый ряд вопросов, связанных с разработкой комплексных моделей
организации информационной системы управления ЧР, остаются нерешенными. Специальной научно-практической разработки требуют вопросы информационной стратегии в сфере управления ЧР: во-первых, использования данных, хранящихся в электронном виде, для принятия стратегических решений, во-вторых, набора прикладных программ, которые следует включать в эту систему. И наконец, – обеспечение линейных
менеджеров возможностью прямого доступа к любым персональным данным, которые
им нужны для управления своими подчиненными в децентрализованной организации
(рис. 1).
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Описание процессов управления проектом,
программой

«Карты» компетентностей
План развития навыков и обучения персонала

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Менеджеры среднего
звена

Работники, владеющие
данными и знаниями

Методики создания структур высокоэффективных групп (офис управления проектами, кружки качества и т.д.)

Менеджеры высшего
звена

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (е-ЧР)

Оперативные
менеджеры

База данных

Методики подбора и обучения персонала
Статистика текучести кадров
Анализ уровня производительности
Средства моделирования для планирования человеческих ресурсов и управления вознаграждением

Информация об экспертах и
лицах, принимающих решения
Описание функционального и информационного взаимодействия участников проекта

Прикладные программы
Экспертные системы,
системы поддержки принятия кадровых решений

Возможность «прямого доступа» к данным е-ЧР
Интернет, веб- и голосовые технологии,
внутренние сети (интранет),
автоматизированные рабочие места

Рис. 1. Информационная система управления человеческими ресурсами
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СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА СТРАХОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
А.В. Кравець, О.І. Бобик
НУ «Львівська політехніка»

Основною проблемою страхового ринку України є його непрозорість. Так, про
більшість страхових компаній, що діють на ринку, інформація вкрай обмежена. Це
пов’язано з тим, що на сьогодні законодавчо визначене подання інформації страховиками лише у відділ аналізу звітності страховиків Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг. Однак Держфінпослуг розміщує дані вже не за окремими
компаніями, а узагальнені результати діяльності усього страхового ринку. На ринку
страхування, склалась така ситуація, що правдиву і точну інформацію про страховика
можна дізнатись лише за сприяння самої страхової компанії, для якої не завжди доцільно її розкривати. Частину інформації можна отримати у засобах масової інформації, зокрема у журналах Страхова справа, Бізнес, Експерт в яких публікуються новини та
події, пов’язані з тією чи іншою страховою компанією, інтерв’ю з власниками компаній, відгуки клієнтів про страховиків. Проте, інформація розміщена у ЗМІ не завжди
є достовірною і своєчасною. Страховики нерідко приховують інформацію про своїх засновників, вибірково розкривають фінансову звітність, не коментують своєї надійності
та платоспроможності. Позитивною тенденцією ринку є те, що деякі страховики почали
публікувати висновки аудиторських перевірок, а на ринку створюються незалежні рейтинги (журнал Експерт, Insurance Top). Проте, подання інформації страховиками у ЗМІ
та для підрахунку рейтингів не носить обов’язкового характеру і тому у компаній і
надалі залишається можливість приховування інформації. На нашу думку, щоб подолати непрозорість ринку, необхідно створити єдиний інформаційний простір (ЄІП) на
страховому ринку України. Для цього під керівництвом Держфінпослуг повинна бути
створена електронна систему обліку та контролю за страховими компаніями. При
цьому, укрупнені результати діяльності страховиків, повинні бути доступні широкому
загалу. Запровадження ЄІП на страховому ринку дозволить посилити контроль за
фінансовими потоками страховиків, забезпечить відкритість здійснення страхових і перестрахувальних операцій та формування технічних резервів. Крім того, на основі
зібраних даних можна створити національний рейтинг страховиків, який визначав би
ефективність їхньої діяльності, надавав би правдиву інформацію про їх надійність та
платоспроможність.
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СЕКЦИЯ №2 «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ»
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В.В. Баєва
Одеський національний політехнічний університет

Перші ознаки стабілізації економіки України посилюють надії на поступове зростання обсягів промислового виробництва, однак технологічний потенціал в ряді галузей економіки продовжує скорочуватися. Така тенденція досить негативно впливає на
технічний потенціал країни і може призвести до розвалу науково-технічної сфери, скорочення випуску конкурентоспроможної продукції і, як наслідок, до втрат надій на розгалужений соціальний прогрес і неможливість поступового вступу до складу європейської спільноти. Так, за даними академіка НАН України Гейця В.М. за останні десять
років кількість розробок по створенню нових видів техніки та технології зменшилась в
3,2 рази, з них розробок, технічний рівень яких перевищує світовий - 5,1 рази, розробок, технічний рівень яких відповідає світовому - 3,4 рази [1, с,308]. Ця тенденція
продовжується і зараз і веде до поступового скорочення науково-технічного потенціалу
країни і втрати нею позицій на світових ринках науково-технічної продукції. Стан
справ в інноваційній сфері продовжує погіршати, але ситуація не безнадійна. Вирішенню проблем розбудови науково-технічного потенціалу країни приділялася належна увага на всіх рівнях державного управління, так були підготовлені та прийняті
нормативно-правові та методичні документи, що забезпечили дію організаційного та
фінансово-кредитного механізму оновлення інноваційного потенціалу. Інновація - це
кінцевий результат втілення науково-технічного нововведення з метою зміни об'єкту
управління і отримання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного
або іншого виду ефекту. Такого ефекту можливо досягти якщо, постійно відтворюються фундаментальні, прикладні дослідження, розробки та експериментальні роботи в
найбільш важливих, ключових сферах господарства. Промислові країни світу, що
зробили інновації пріоритетним напрямом свого розвитку, займають сьогодні ключові
позиції на світових ринках, очолюють ряди найбільш динамічних національних економік. Інноваційний потенціал країни слід розглядати як інформаційний масив накопичених наукових та технічних розробок, винаходів, проектно-конструкторських робіт,
зразків нової техніки і продукції, що самі по собі є джерелом постійного збагачення
навіть, без їх впровадження в виробництво. Вони є основною складовою експорту ба46

гатьох країн світу, а Японія має наміри стати країною-гегемоном на світових ринках
науково-технічної інформації і впроваджує в практику науково-технічну експансію з
метою технологічного підкорення меш розвинутих країн та перетворення їх на сировинні придатки. Такі перспективи для України не можуть бути прийнятними, тому постає питання про скоріше відродження інноваційного процесу за допомогою підтримки
держави, яка повинна впровадити в практику ринкових перетворень стратегію збереження та розвитку науково-технічного та інноваційного потенціалу за наступними
напрямками:
1. Реструктуризація науково-технічного потенціалу в різних галузях економіки з
урахуванням матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів на провідних
напрямках науки та техніки;
2. Створити майнові фонди науки та інновацій за рахунок об'єктів науки;
3. Розробити системи використання лізингу як ефективного ринкового механізму
для суб'єктів інноваційної діяльності, що розробляють та впроваджують у виробництво
наукоємну продукцію;
4. Удосконалити механізм залучення банківського кредиту для розширення інноваційної діяльності та створення ринку капіталу;
5. Створити поряд із системою консолідації фінансових та виробничих потенціалів у підприємствах різних форм власності спеціальних інноваційних центрів, що
повинні координувати та реалізувати інноваційні проекти;
6. Забезпечити формування системи цільового використання засобів амортизаційних фондів на фінансування заходів, пов'язаних з проведенням НДДКР, експериментальних робіт, придбанням та освоєнням вітчизняних та іноземних патентних ліцензій
та ноу-хау.
7. Лібералізувати податкове законодавство, забезпечивши значне підвищення
інноваційної активності.
8. Основним засобом реалізації інноваційного розвитку регіону є реалізація регіональних науково-технічних програм. Саме за такої форми можна активно акумулювати
кредитно-фінансові, трудові, науково-технічні ресурси на найбільш важливих напрямках науково технічного прогресу. Підставою для концентрації ресурсів повинна слугувати ступінь розробки, тобто завершеності науково-технічних розробок та їх господарська важливість для регіону. Регіональні науково-технічні програми повинні бути орієнтовані на розробку ресурсозберігаючих технологій, створення нових речовин та матеріалів.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА
И.А. Белошенко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Современный уровень развития экономики Украины требует применения механизмов стимулирования инновационных процессов. Различные инструменты стимулирования инновационной активности предприятий могут применяться к отдельным проектам только в условиях жесточайшего контроля за ходом реализации проекта в соответствии с взятыми обязательствами. Оценка проектов должна осуществляться по бизнес-планам в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономики
по проведению экспертизы инновационных проектов.
Все методы оценки экономической и бюджетной эффективности проекта явно
или косвенно при расчетах учитывают такие критерии как «длительность планового
горизонта» и «срок полезного использования проекта». Длительность планового горизонта назначает сам предприниматель или руководитель предприятия при разработке
стратегического плана развития, что может привнести в оценку субъективный характер. В случае установления для проекта специального режима инвестиционной деятельности возникает необходимость четкого и обоснованного определения срока полезного использования проекта (СПИП).
На СПИП оказывают влияние следующие факторы:
– технологический;
– рыночный.
Технологический фактор может быть охарактеризован сроком службы инновационного технологического оборудования способного обеспечить выпуск товара требуемого качества. В качестве показателя можно использовать срок начисления износа основных фондов, методом, установленным законодательно для данного типа проектов.
Рыночный фактор может быть охарактеризован длительностью жизненного цикла
продукции (ДЖЦП). Определение ДЖЦП в свою очередь является многокритериальной задачей.
Таким образом, максимальное значение СПИП должно равняться минимальному
сроку из определенных значений технологической и рыночной составляющих; а минимальное значение СПИП должно быть не меньше срока, необходимого для полного погашения предоставленных государством налоговых льгот.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О.Ю. Богданов
Донецький національний технічний університет
Інноваційний розвиток економіки України є актуальною проблемою та єдиною
можливістю підвищення її конкурентоздатності. Особливістю інноваційної діяльності є
значні строки її здійснення. Основною проблемою фінансування інновацій як на макро,
так і на мікрорівні є дефіцит інвестиційних ресурсів. Тому в сучасних умовах дуже важливо визначити можливі джерела фінансування інноваційної діяльності та оптимальне
їх співвідношення. Дана проблема була досліджена в роботах Бланка І.А., Ковальова
В.В., Михальського О.В., Перстока Т.Ю., Хобти В.М., Шеремета В.В., та інших. На
нашу думку, з практичної точки зору найбільш доцільно розглядати способи фінансування наступним чином (рис.1).
Способи фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності
підприємства

Власне

Залучене

Боргове

Комбіноване

Рис. 1. Способи фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
Представлена класифікація, на нашу думку, найбільш повно описує можливості
підприємства щодо залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів
з урахуванням закордонного досвіду та сучасних тенденцій розвитку. Для аналізу альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності необхідно оцінити кожну
стадію інноваційного процесу з точки зору особливостей, які безпосередньо впливають
на вибір оптимального та потенційно можливого способу їх фінансування.
На основі оцінки потенційних джерел фінансування інноваційної діяльності особливої уваги заслуговує універсальний механізм, який можна використати на всіх етапах
інноваційного процесу –від фундаментальних досліджень до маркетингу. Це венчурний
(ризиковий) фонд. Венчурний фонд, за визначенням українського законодавства, - це
інститут спільного інвестування закритого типу, недиверсифікованого виду, що здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого
більш ніж на 50% складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які були недопущені до торгів на фондовій біржі або в торгівельно-інформаційній системі.
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Венчурні фонди мають право видавати позики, вкладати кошти в нерухомість,
цінні папери та інші активи. Особливостями венчурних фондів є те, що вони найменш
підпадають під регулятивні вимоги з боку держави, що робить їх гнучким інструментом для реалізації інвестиційних програм або всередині корпоративних схем фінансування, оподаткування відбувається тільки під час виплати доходів учасникам венчурного фонду; ці фонди сплачують 25%-ий податок з доходу тільки при закритті.
Таким чином, фінансування інноваційних проектів вітчизняних підприємств може
здійснюватися за допомогою різних джерел, що відіграє важливу роль у формуванні
інноваційної політики в країні. Основними умовами прискорення інноваційного розвитку є: стабілізація економічної ситуації в країні, залучення фінансових ресурсів, розробка чіткої інноваційної політики держави, підвищення зацікавленості суб’єктів господарювання у нових розробках, інноваціях все це дозволить не тільки підвищити науково-технічний рівень виробництва, але і динамічність всього господарського комплексу.
Література
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ТрейдЛимитед», 1995. – 448с. 2. Михальский В.В., Шклярук С.Г. Ценные бумаги. Портфельные
инвестиции. — К. (Украина): «Нора-принт», 1999. — 185 с. 3. Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин
В.А., Инвестиции – М.: ТК «Велби», 2003. – 400 с. 4. Шеремет В.В., Управление инвестициями
– М.: «Высшая школа», 1998. – 414 с. 5. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. – Донецьк, 2005. - 415 с.

АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Д.К. Воронков, Н.Г. Калюжна
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Для виживання і збереження конкурентоспроможності промислових підприємств
в сучасних швидкоплинних умовах функціонування потрібне постійне коректування їх
господарської діяльності з врахуванням змін навколишнього середовища. Керівникам
різних рівнів управління слід усвідомлювати, що перетворення на підприємстві необхідні не лише в умовах кризисних ситуацій, але і в умовах успішного функціонування,
як превентивна реакція на потенційні зміни в навколишньому середовищі.
Слід підкреслити, що на багатьох вітчизняних підприємствах система управління потребує не радикальної реформи, а адаптації до сучасних правил ринкових відносин, що забезпечується цілеспрямованими змінами в сфері управління, у виробництві, в системі трудових
стосунків і інших сферах. Більшість керівників усвідомлюють необхідність подібної адаптації
до нових умов господарювання, до перетворень, що грунтуються на переосмисленні ролі, мі50

сця і місії підприємства в умовах конкуренції.
Таким чином, управління змінами на вітчизняних підприємствах має бути більшою мірою орієнтоване не на вирішення існуючих проблем, а на використання наявних можливостей і сильних сторін підприємства. Інакше кажучи, управління організаційними змінами має
здійснюватися на засадах адаптивного підходу, який передбачає використання в якості бази
організаційних змін існуючого потенціалу підприємства та виявлення його незадіяних резервів. В свою чергу, потенціал підприємства до здійснення швидкої та мінімально витратної адаптації до змін ринкової кон’юнктури, запитів споживачів і умов конкурентної
боротьби, визначається здатністю і можливістю його системи управління застосовувати
та вдосконалювати принципи і організаційно-методичні підходи до управління змінами. Характерні риси адаптивного підходу до управління змінами у порівнянні з традиційним
підходом наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Традиційний і адаптивний підходи до управління змінами на підприємстві
Критерій порівняння
Традиційний підхід
Загальний підхід до уп- Ідентифікація існуючих проравління змінами
блем управління
Структура управління
Виявлення слабких ланок в
структурі підприємства і вживання заходів щодо їх посилення
База для перетворень
Використання як основи реальних досягнень і наявних ресурсів

Адаптивний підхід
Пошук досягнень в різних
сферах діяльності
Вживання заходів до посилення успішно діючих ланок
в структурі управління

Використання як бази для перетворень потенціалу підприємства, у тому числі незадіяного
«Точка відліку»
Існуюче положення підприєм- Майбутній стан підприємства
ства
Роль трудового колек- Розуміння меж можливостей Віра в можливості членів
тиву в управлінні змі- членів трудового колективу трудового колективу підпринами
підприємства
ємства
Позиція керівництва
Усвідомлення обмежень і пе- Концентрація уваги на баченрешкод в управлінні змінами
ні майбутнього підприємства,
заперечення непереборності
перешкод і пошук нетрадиційних підходів до вирішення
поставлених завдань
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
А.Е. Воронкова, Ю.Я. Вовк
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Процес управління знаннями на підприємстві передбачає залучення абсолютної
більшості структурних підрозділів підприємства. Кожний із структурних підрозділів
вирішує певний комплекс управлінських завдань, спрямованих на досягнення цілей управління знаннями підприємства. При цьому, специфічна особливість управління знаннями полягає в тому, що неможливим є виокремлення в організаційній структурі підприємства єдиного підрозділу, в якому були б зосереджені всі (або, принаймні, більшість) робіт із управління знаннями. Це пояснюється, передусім, розгалуженістю та різноспрямованістю інформаційних потоків та міжфункціональних зв'язків в системі управління підприємства, які мають відношення до управління знаннями: адже, необхідним є забезпечення належної реалізації низки різнопланових процесів, від ідентифікації
знань до їх використання.Узгодженості управлінської діяльності щодо здійснення організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями підприємства має сприяти
здійснення її структуризації, яка передбачає послідовне виділення наступних рівнів декомпозиції: функції управління знаннями, завдання управління знаннями, роботи з управління знаннями. При визначенні функцій управління знаннями в контексті здійснення організаційно-інформаційної підтримки будемо спиратися на сукупність етапів
управління знаннями, які представляють собою послідовність взаємопов’язаних дій,
спрямованих на надання знанням додаткової управлінської цінності, а саме: ідентифікація знань, придбання знань, накопичення знань, розвиток знань, розповсюдження та
обмін знаннями, використання знань.
В свою чергу, кожна функція з управління знаннями може бути подана певною
множиною управлінських завдань, які мають реалізовуватися на всіх рівнях управління
підприємства

(стратегічному,

функціональному,

операційному).

Структуризацію

управлінських завдань в контексті здійснення організаційно-інформаційної підтримки
управління знаннями подано в табл. 1. Наголосимо, що втримування управлінських завдань відповідає основному призначенню організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями, яке може бути визначено як створення сприятливих організаційних
умов для обміну знаннями шляхом оптимізації інформаційних потоків в системі управ52

ління знаннями підприємства.
Таблиця 1

Рівні вирішення завдань

Шифр завдань
Z1

Ф

Z2

О

Z3

С

Z4

Ф

Z5

О

Z6

С

Z7

Ф

Z8

О

Z9

С

Z10

Ф

Z11

О
С

Z12
Z13

Ф

Z14

О

Z15

С

Z16

Ф

Z17

О

Z18

Розповсюдження та обмін

Розвиток

Накопичення

Придбання

Ідентифікація

С

Використання

Функції управління знаннями в контексті здійснення організаційно-інформаційної підтримки

Процеси

Структуризація управлінських завдань в контексті здійснення організаційноінформаційної підтримки управління знаннями підприємства
Утримання управлінських завдань

1. Визначення знань стратегічного рівня, які підлягають
інтеграції в масив знань підприємства
2. Визначення знань функціонального рівня, які підлягають
інтеграції в масив знань підприємства
3. Визначення знань операційного рівня, які підлягають інтеграції в масив знань підприємства
4. Прийняття рішення про джерела отримання знань (зовнішні та внутрішні)
5. Відбір і акумуляція значущих відомостей із визначених
джерел знань
6. Інформаційно-технічне забезпечення процесу отримання
нових знань
7. Загальна координація процесу накопичення нового знання
8. Класифікація нових знань з метою подальшої їх інтеграції в масив знань підприємства
9. Організація інформаційних потоків таким чином, щоб
задовольняти потреби кожного конкретного користувача
10. Контроль та загальна координація процесу виявлення
нових знань
11. Систематичне виявлення нових знань та оновлення наявних знань
12. Інтеграція накопичених знань з новими та оновленими
13. Створення умов для обміну досвідом в результаті групової взаємодії, неформального спілкування співробітників
підприємства
14. Передача знань шляхом використання нових інформаційних і телекомунікаційних технологій за умови забезпечення відповідного нормативно-правового регулювання
доступу до інформаційних ресурсів
15. Пошук необхідних знань, забезпечення швидкого доступу співробітників до знань, швидкого витягання знань з
корпоративної пам'яті
16. Застосування знань при здійсненні завдань, вирішенні
проблем і ухваленні рішень стратегічного рівня
17. Застосування знань при здійсненні завдань, вирішенні
проблем і ухваленні рішень функціонального рівня
18. Застосування знань при здійсненні завдань, вирішенні
проблем і ухваленні рішень операційного рівня
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ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ
В.П. Гатило
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.
Подальший соціально-економічний розвиток України можливий за умов розширення внутрішнього ринку і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, її окремих виробництв і областей.
Одним з пріоритетних напрямків такого розвитку країни є будівництво, яке зараз
має велике значення в світовій економіці. Україна має всі об’єктивні передумови, щоб
стати однією з розвинених будівельних держав світу. Адже на сьогоднішній день частка будівельних підприємств складає 6,6 % від загальної кількості підприємств країни,
це близько 73093 зареєстрованих компаній [1]. Однією з умов здійснення ефективної
інвестиційної діяльності є капітальне будівництво, у якому – функціональна система
матеріального виробництва, реальні інвестиції перетворюються в основні фонди у вигляді готових до експлуатації об'єктів і споруд.
Завдання активізації надходжень інвестицій актуальні як в Україні, так і в усьому
світі. Питанням виявлення і ефективного залучення інвестиційних ресурсів присвячені
роботи закордонних і вітчизняних вчених таких, як О. Амоша, П. Бєлєнький, Є. Бойко,
В. Бородюк, Б. Буркинський, В. Геєць, А. Даниленко, Б. Данилишин, М. Долішній,
К. Еклунд, О. Кухленко, Б. Литвин, А. Пересада, С. Пирожков, С. Писаренко,
М. Портер, В. Яворський та інші.
Разом з тим, проблема підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні є актуальною і вимагає глибоких теоретичних досліджень.
Висока значущість іміджу для успіху організації стимулює розгорнені дослідження на цю тему. Потрібно пам’ятати, корпоративний імідж є неявним (нематеріальний)
активом, розвиток та підтримання якого є передумовою досягнення конкурентних переваг. Суть конкурентної стратегії полягає в створенні майбутньої конкурентоспроможності швидше, ніж конкуренти досягнуть того, що підприємство має сьогодні. Конкурентна стратегія організації складається з ділових підходів і ініціатив, які вона використовує для залучення споживачів, опору конкурентному тиску і зміцнення своєї ринко54

вої позиції. Тобто вибір стратегії залежить від природи області і умов конкуренції в ній
[2].
Імідж, поза сумнівом, - інструмент досягнення стратегічних цілей організації. Переваги позитивного іміджу очевидні. Проте позитивна популярність не з'являється сама
собою і не існує сама по собі. Вона вимагає цілеспрямованої систематичної роботи.
Один з ефективних методів просування своєї продукції в умовах конкуренції, що
посилюється, - це вкладення в свій імідж, в свій бренд, постійно підтримуючи його. А
імідж компанії – це, в першу чергу, висока якість, до і після продажне обслуговування,
відмінний сервіс і чесні ціни. Сьогодні помітні реальні зміни соціально-економічного
устрою країни та виробників стає значно більше, ніж платоспроможних покупців, якість продукції є вирішальним чинником для підприємства, бажаючого знайти своє «місце під сонцем». [3].
Отже, проведені дослідження дають смогу зробити висновок про те, що для залучення інвестицій підприємствам потрібно формувати та підтримувати позитивний
імідж. Це в свою чергу приведе то того, що підприємство буде займати вищі позиції як
у вітчизняних так і у зарубіжних рейтингах. Як свідчать дослідження інвестори все частіше застосовують рейтинговий метод при оцінці інвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі. Це дозволяє порівняти підприємства галузі за допомогою загального рейтингу інвестиційної привабливості, який передбачає розгляд показників
ефективності діяльності водночас із іміджем підприємства. Подальші наші дослідження
спрямовані на аналіз сучасної ситуації, що склалася в корпоративному секторі України,
розробку та оптимізацію практичних рекомендацій щодо формування іміджу будівельних підприємств корпоративного типу.
Література
1. www.ukrstat.gov.ua. 2. Ансофф Ігор. Нова корпоративна стратегія / Эдвард Дж. Макдоннелл
(при сприянні), С. Мешканців (пров.з англ.). – С.Пб.: Питер, 1999. – 416 с. 3. www.stmat.info.

ІНВЕСТИЦІЙНО – ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Т.І. Амелькіна
Класичний приватний університет
Особливістю інноваційного розвитку промисловості є управління інвестиційноінноваційною діяльністю підприємств. Інвестиційно – інноваційна діяльність включає в
себе складові елементи і інвестицій, і інновацій.
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Інвестиційна діяльність являє собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення й впровадження новітньої техніки й технологій, сучасних систем організації й
управління економічними процесами, якісного відновлення виробничої, ринкової інфраструктури. Інвестиційна діяльність має найважливіше значення для ефективного
функціонування й розвитку підприємства. Інвестиції забезпечують просте й розширене
відтворення основних фондів підприємства.
Важливим напрямком інвестиційної діяльності є інноваційна діяльність – головне
джерело процесу розширеного відтворення, діяльність, що спрямована на використання
та комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на
ринок нових, конкурентоздатних товарів та послуг. Інноваційна діяльність спрямована,
в першу чергу, на подолання технічного відставання, переорієнтацію виробничого потенціалу на створення конкурентоспроможних промислових виробництв, розвиток яких
залежить від рівня сприятливості підприємств до нововведень.
Проаналізувавши активність інноваційної діяльності промислових підприємств
можна зробити висновок про відносно низьку активність використання на виробництві
науково – технічних досягнень, їх слабке залучення до вирішення основних завдань
відновлення вітчизняної економіки. Інновації ще не мають вирішального значення для
розвитку видів економічної діяльності і забезпечення його економічної стабільності .
Інновація – це нова категорія, яка з’явилася в економічному розвитку нашої країни на
етапі формування ринкових відносин. ЇЇ можна вважати одним з етапів відновлення
економіки, оскільки вона, потребує використання комплексу науково - технічних і промислових факторів, що визначають ринкове середовище.
Для того, щоб створити і ефективно використовувати потенціал інноваційного розвитку, необхідно сформувати систему ефективного стимулювання інвестиційно –
інноваційної діяльності. Основна роль в цьому належить державі. Проаналізувавши систему державного регулювання інновацій в Україні, державна підтримка не доступна
для більшості підприємств. Для вирішення проблемного питання потрібно узгодити
законодавчі акти, встановити взаємозв’язок між грошово-кредитною, бюджетною політикою, політикою економічного зростання. Вирішити проблеми технологічного обміну,
налагодити тісні зв’язки між наукою та виробництвом. Важливо зрозуміти, що інвестиційно–інноваційна діяльність це в першу чергу довгостроковий національний проект.
Для втілення його в життя не повинні заважати ні політика ні будь які перешкоди.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ
В МЕНЕДЖМЕНТЕ
О.В. Солодуха
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова
Современное состояние социально-экономического развития общества свидетельствует о накопившихся и нерешенных многочисленных проблемах во всех сферах его
жизнедеятельности. Сегодня можно говорить о многих серьезных недостатках и ошибках, допущенных в регулировании производственной сферы, в снижении объемов
производства, в снижении мотивации и престижности труда, о допущенных просчетах
на стратегических направлениях развития национальной экономики. Сегодня можно
говорить о кризисе управления в целом. Это в свою очередь, свидетельствует о снижении интеллектуальности управленческого труда и управления.
Повышение эффективности управленческого труда, в первую очередь предполагает усиление внимания к интеллектуализации труда работников, занимающихся
управленческой деятельностью, повышение требования к качеству этого труда, требований к оценке результатов этой деятельности, к профессиональности управленческого
персонала и обоснованности в принятии управленческих решений. В свою очередь, это
предполагает совершенствование научных основ управления во всех сферах на основе
выдвижения более высоких требований к уровню и глубине профессионализма в подготовке управленческих кадров.
В современных условиях рыночной среды организациям необходимо постоянно
совершенствоваться, повышать конкурентоспособность факторов компании, главным
из которых является структурно-функциональный человеческий капитал. Инновационный менеджмент предполагает необходимость развития соответствующего
мышления управленческого персонала различных уровней.
Инновационное мышление – это способность к принятию решений, выходя за рамки предложенных или существующих аналогий и способов, внесению и изобретению
новых методов для разрешения поставленной задачи.
На основе обзора трудов П. Друкера, Эдварда Д. Боно, Э. Кузнецова, О. Турецкого инновационное мышление можно определить как разумный компромисс творческого и логического подходов: творческие подходы используются в нем для генерации
оригинальных идей путем подключения воображения. Эти идеи затем классифицируются, проходят отбор, организуются и проверяются с применением рационального и
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логического мышления. Что касается методов развития инновационного мышления в
конкретной компании, то сложность заключается в ориентации на самоменеджмент.
Таким образом, главная задача менеджмента – с помощью различных методов создать
соответствующие условия, а сам процесс развития инновационного мышления во многом кроется в личностной позиции структурно-функционального человеческого капитала.
Проектирование и реализацию программы развития инновационных навыков
следует рассматривать как проявление присущей организации в целом коренной компетенции. Необходимо повысить уверенность каждого сотрудника в своих силах,
включив в эти программы следующие элементы:
1. обучение творческому мышлению, благодаря которому каждый приобретает
умение обнаруживать тенденции, отыскивать альтернативные подходы и устанавливать
новые причинно-следственные связи;
2. обучение стратегическому мышлению, дающему каждому основные навыки,
необходимые для трансформации творческой идеи в стратегическую, способную дать
организации нечто ценное;
3. обучение трансформационному мышлению, позволяющему обрести лучшее
понимание взаимосвязи своих позиций и поведения и отыскать новые способы поддержки инноваций на всех уровнях организации.
Если все известные методы решения творческих задач разделить по признаку доминирования логических эвристических (интуитивных) процедур и соответствующих
им правил деятельности, то можно выделить две большие группы методов:
а) логические методы - это методы, в которых преобладают логические правила
анализа (сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедукции и т. д.);
б) эвристические методы (метод синектики, метод "мозгового штурма", метод
"ключевых вопросов", метод многомерных матриц).
Для современной организации инновационное мышление – это не панацея от всех
бед, но можно с уверенностью сказать, что в нем заключается весомое конкурентное
преимущество как для отдельного сотрудника, так и для менеджмента всей компании.
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
А.В. Прадченко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
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Разработка системы мотивации – одна из наиболее востребованных сегодня консалтинговых услуг. С одной стороны, такая система должна стимулировать сотрудников к эффективной работе, с другой — быть экономически оправданной.
Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при создании
системы стимулирования:
– объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
– предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
– адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации;
– своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата
как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета
для последующего вознаграждения);
– значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым;
Несмотря на простоту и очевидность перечисленных требований, не стоит ими
пренебрегать. Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к нестабильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект.
Для того чтобы система мотивации персонала предприятия принесла ощутимый
положительный эффект, при ее создании рекомендуется последовательное выполнение
следующих шагов:
– формирование структуры персонала компании (выделение однородных групп) и
определение размера постоянной части заработной платы;
– декомпозиция стратегических целей на уровень подразделений и отдельных сотрудников (выделение ключевых показателей эффективности деятельности для расчета
переменной части заработной платы);
– разработка механизмов стимулирования (определение правил расчета переменной части вознаграждения сотрудников) [3].
Рассмотрим, что нужно сделать на каждом из перечисленных выше этапов.
Один из наиболее распространенных вариантов оплаты труда представляет собой
выплату постоянной части вознаграждения (ежемесячно) и его переменной части (но
результатам труда). Ошибочно полагать, что эффективно мотивировать персонал компании можно только за счет выплаты переменной части вознаграждения. Хотя посто59

янная часть вознаграждения и не позволяет сориентировать сотрудников на более интенсивный труд и решение определенных задач, она призвана сформировать у них лояльность по отношению к компании (направлена на формирование долгосрочных стимулов).
Создание системы постоянных (базовых) выплат должно проводиться по итогам
формирования структуры персонала, которое может проводиться по следующей схеме:
Анализ деятельности сотрудников на рабочих местах. На этом этапе нужно определить, выполнение каких действий входит в обязанности работника при существующей системе управления, а также проанализировать их необходимость.
Составление списка обязанностей для каждой должности. После этого нужно внести коррективы в существующие должностные инструкции и ознакомить с ними сотрудников.
Оценка ценности рабочих мест.
К примеру, в США в совокупном вознаграждении сотрудников в среднем около
72,6% приходятся на постоянную заработную плату, 7,9% – на дополнительные
выплаты, предусмотренные законом, 1,6% – на бонусы. Оставшаяся часть распределяется между медицинской страховкой, оплатой отпуска и другими выплатами [1].
Не стоит забывать и о косвенных стимулах. Косвенное материальное стимулирование (социальный пакет) – это оплата питания сотрудников, оплата (или предоставление) транспорта, дополнительных услуг (медицинская страховка, абонемент в спортивный клуб и т.д.).
Литература
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЙ
НАУКОЕМКИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
И.В. Дронова-Вартанян, Д.А. Турко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Из-за сложности оценки наукоемкости производства существует множество классификаций наукоемких отраслей, среди которых и высокотехнологичные отрасли производства. Авторы в [1] предлагают к наукоёмким отраслям относить процесс производства продукции ядер пятого и шестого технологических укладов (рис. 1,а). Между60

народная торговая классификация (SITC) выделяет среди высокотехнологичных и
наукоемких отраслей ведущие наукоемкие технологии и технологии «высокого уровня» (рис. 1,б).
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Рис. 1. Различные классификации высокотехнологичных товаров
Cогласно классификации международной торговли стран Европейского экономического сообщества имеется 245 высокотехнологичных продуктов, разделенных на восемь групп (рис. 1,в). А в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отрасли промышленности делятся на высокотехнологичные, средневысокотехнологичные, средне-низкотехнологичные и низкотехнологичные, где к высокотехнологичным относятся те, у которых показатель наукоемкости выше 3,5 %. Министерство промышленной политики Украины предлагает 200 видов высокотехнологичных товаров девяти групп в Украинском классификаторе товаров внешнеэкономической деятельности (рис. 1, г) [2]. Несомненно, высокотехнологичные наукоемкие отрасли имеют огромное значение для экономики. Инновации способствуют расширению
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существующих и созданию новых рынков сбыта, более эффективному использованию
ресурсов, высокая доля добавленной стоимости в наукоемкой продукции повышает
уровень занятости и оплату труда, а результаты НИОКР стимулирующим образом влияют на темпы развития других отраслей. Проведенный сравнительный анализ классификаций наукоемких высокотехнологичных отраслей позволяет выработать общий
подход к разработке соответствующих систем поддержки принятия управленческих
решений.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Р.В. Губарев
Днепропетровский университет экономики и права
Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что требует
совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта.
Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности
объекта, т.е. его выживания в «суровых условиях действительности» и его последующего эффективного развития.
Инструментарием для решения стратегических задач повышения конкурентоспособности может служить комплексный подход по разработке и построению модели
конкурентоспособности промышленного предприятия.
Целью разработки и построения модели конкурентоспособности предприятия является правильное определение конкурентной стратегии, согласованной с условиями
конкретной отрасли промышленности, навыками и капиталом, которыми обладает конкретное предприятие. Инструментарием для разработки и построения модели может
служить применение математического моделирования, позволяющего выявить особенности функционирования экономического объекта, и на основе этого предсказывать
будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров. Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации означает, прежде всего,
получение лучших результатов или избежание потерь. В модели все взаимосвязи пере-
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менных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. При построении экономической модели для рассматриваемой
экономической категории, «конкурентоспособность предприятия», выделяются структурные элементы, такие как категория конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара, соответствующие данной цели, выявляются наиболее важные
качественные характеристики этих элементов.
Категории конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности товара
взаимосвязаны. В качестве основных критериев конкурентоспособности предприятия
можно в обобщенном виде предложить две оценочные категории: «ценность производимых предприятием товаров (услуг)» и «ценность предприятия как хозяйствующего
субъекта». Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управлению конкурентоспособностью. Наиболее распространенными являются методы оценки возможностей конкурентов посредством специальных экспертных исследований и косвенных расчетов на
основе известных данных. Широко используется на практике для анализа конкурентов
и “метод отражения”, заключающийся в выявлении информации об интересующей фирме у клиентов или посредников данной фирмы. Исследование конкурентов должно
быть направлено на те же сферы, которые были предметом анализа потенциала собственного предприятия. Это может обеспечить сравнимость результатов. Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и основных конкурентов является
построение многоугольников конкурентоспособности, представляющих собой графическое отображение оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым направлениям деятельности, изображенным в виде векторов-осей.
В качестве оцениваемых направлений деятельности предприятия и основных конкурентов может быть выбрано определенное четко ограниченное число параметров.
Перечень используемых параметров и степень их конкретизации определялись следующими методическими предпосылками.
Во-первых, количество оцениваемых характеристик должно быть достаточно
ограниченным с целью обеспечения оперативности принимаемых управленческих решений.
Во-вторых, в силу сложности и многогранности проблемы и отсутствия общепризнанных подходов к оценке конкурентоспособности, которая требует обширных самостоятельных научных исследований, в предлагаемой модели использованы результаты,
полученные ранее отечественными и зарубежными авторами.
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Группировка параметров опирается на анализ широкого комплекса проблем
технического, экономического и социального характера, в результате чего выявляются
переменные, обеспечивающие конкурентоспособность. Исходной точкой такого анализа является определение перечня технических и экономических факторов конкурентоспособности, которые трактуются как совокупность критериев количественной оценки
уровня конкурентоспособности предприятия.
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ НА БАЗЕ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Е.В. Белоус
Одесский национальный морской университет
Согласно представлению о развитии организаций, всякая бизнес-структура для
своего выживания должна приспосабливаться к изменениям внешней среды посредством изменения своих структур, элементов, которые в нее входят, управления и маркетинга. Завоевать право на успешное выживание нельзя раз и навсегда. Это приходится делать каждый день. Между компаниями идет борьба. Борьба за место в сознании
клиента, его деньги, территорию, где он проживает. Выживает тот, кто более динамичен и инициативен в соревновании под названием конкуренция (в английском языке
слово «конкуренция» переводится как «соревнование»). Конкуренция имеет как положительные аспекты, так и отрицательные. Для потребителя это возможность покупать
товары по более низкой цене, выбирать товары из более широкого ассортимента, иметь
возможность наиболее полно удовлетворить свои потребности.
Для производителей конкуренция носит принудительный характер и систематически заставляет:
– оперативно реагировать на изменение потребностей потребителей;
– постоянно искать новые способы удовлетворения потребностей потребителей
путем выпуска новых видов товаров или услуг;
– повышать качество своей продукции при стремлении удержать цену приемлемую для потребителя;
– экономно использовать ресурсы бизнес-структуры с целью снижения расходов
(например, в Японии в 3 раза более эффективно используют ресурсы, чем в России);
– повышать производительность труда для получения большего дохода, чем у
конкурентов.
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Одними из самых надежных источников достижения победы в конкурентной
борьбе являются управление инновационным развитием бизнес-структуры на основе
использования и развития нематериальных активов. Основная часть рыночной стоимости наиболее известных компаний приходится на нематериальные активы. Например,
самый дорогой и известный брэнд у компании «Coca-Cola», его знают 98% населения
земного шара. Стоимость «Coca-Cola» составляет порядка 80 млрд. долл., из них на материальные активы приходится порядка 2-3%.
Укрепление конкурентных позиций возможно прежде всего за счет:
– Создание крепких связей с потребителями на основании тонкого и глубокого
понимания их потребностей. Результатом этого может стать лояльность потребителя к
продукции компании и приверженность к торговой марке. Например, компания Nike
начала устанавливать партнерские отношения со своими потребителями, увлекающихся бегом. Оказалось, что помимо кроссовок и одежды для бега им также нужны спортивные часы, МР3-плееры и датчики работы сердца, сжигания калорий, показателей
давления. Nike разработало все эти продукты, и продала за первые несколько лет данные товары на 400 млн. долларов.
– Наличие возможности «увеличения доли участия в бизнесе клиента», который
указывает на то, что данный бизнес имеет хорошую основу для дальнейшего своего развития. Чтобы увеличить потребительскую ценность в глазах клиента и дифференцироваться от других конкурентов необходимо создавать глубокие связи между операциями
клиента и операциями компании. Чем больше бизнес-структура выполняет работы за
своего клиента, тем труднее найти границу, которая их разделяет!
– Создание командного духа среди подчиненных, их навыки, профессионализм и
знания. Знания и непрерывное обучение в современной экономике стали критическими
факторами успеха. Превращение знаний в основной источник создания новых товаров
и услуг, в создание потребительской ценности привело к тому, что новыми лидерами
новой экономики стали те компании, которые научились эффективно управлять знаниями. И осуществлять интеграцию новых знаний в разработку и производство новых товаров и услуг быстрее, чем конкуренты.
– Развитие информационных технологий для устойчивой связи между сотрудниками, а также потребителями и поставщиками. Позволяют быстро реагировать на запросы потребителей и оптимизировать запасы.
– Система управления, поддерживающая нововведения, гибкость системы управления и гибкость персонала компании, наличие у них «потенциала быстрого реагиро65

вания».
ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Л.А. Клюско, Л.М. Перехрест
Национальный университет государственной налоговой службы Украины
Нынешнее состояние, как мировой, так и отечественной экономики характеризуется новым типом развития – инновационным, который является выражением продолжающейся научно-технической революции. Поскольку экономика находится в процессе постоянных изменений, то инновации, как один из основных факторов, определяют её рост, развитие и структурные сдвиги во всех отраслях, в том числе и в банковском секторе. Инновации представляют собой внедренные в производство или в сферу
услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся результатом
научных исследований, изобретений и открытий и качественно отличающихся от своих
аналогов (или не имеющих аналогов). То есть, они органично объединяют

науку,

технику, экономику, предпринимательство и управление, образуя процесс претворения
научных знаний в реальные позитивные изменения в обществе.
Инновационная деятельность, в соответствии с одноимённым Законом Украины,–
это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок и обуславливает выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг.
Что касается коммерческих банков, то их инновации представляют собой систематический процесс, являющийся катализатором развития индустрии финансовых услуг, а
также формирования финансовых рынков. Банки внедряют инновационные банковские
продукты, меняют характеристики финансовых инструментов и создают новые рынки,
посредством изменения ассортимента продуктов и услуг меняют структуру балансов, систему внутреннего контроля, вводят инновационный менеджмент и т.п.
В соответствии с динамично меняющимися условиями деятельности любой банк
как полноценный участник рынка вынужден меняться сам, становясь инициатором
внутриорганизационных инновационных процессов, которые, естественно, не должны
протекать стихийно. Их необходимо осуществлять системно в рамках разработанной
инновационной стратегии, являющейся частью общей стратегии развития банка.
Выбор инновационной стратегии подразумевает построение индивидуального организационно-хозяйственного механизма, обеспечивающего ее осуществление. Для того систематизировать подход к множеству возможных проявлений инновационной деятельности банка, выявить проблемные взаимосвязи и соотношения различных групп и
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типов банковских инноваций, определить выбор конкретной стратегии или способ построения экономического и организационно-управленческого механизма, необходимо
весь спектр банковских инноваций привести к определенной структуре и выявить основные закономерности, влияющие на их появление. Прежде всего, банковские инновации классифицируют по причинам зарождения, в связи с чем их подразделяют на:
реактивные, обеспечивающие проведение банком, так называемой оборонительной
стратегии, направлены на выживание банка в условиях рыночной конкуренции и являются в основном реакцией на нововведения банка-конкурента; стратегические, ориентированные на упреждение необходимости инновационных преобразований. Их основная цель - получение определенных конкурентных преимуществ в перспективе.
По месту в деятельности банка инновации подразделяют на: продуктовые, связанные с созданием новых банковских продуктов, разработкой новых услуг и с
продвижением их на рынок (они определяют основную часть инновационной деятельности банка, поскольку его успех на рынке прямо зависит от предложенного им спектра продуктов и услуг); обеспечивающие, которые играют вторичную роль, поскольку
они напрямую не связаны с основными функциями кредитной организации (группа инноваций технологического характера: преобразование управленческой структуры, методов организации процесса оказания услуг и реализации банковских продуктов, совершенствования банковских технологий и т.п).
По инновационному потенциалу выделяют следующие группы инноваций: радикальные (базовые) – внедрение принципиально новых видов банковских продуктов и
услуг, применение качественно новых, использование абсолютно новых методов
управления; комбинаторные – использование множества сочетаний различных имеющихся элементов (объединение разных имеющихся технологий оказания услуг в один
комплексный пакет, предлагаемый впоследствии на рынке как единый продукт); модифицирующие, призванные вносить необходимые изменения и дополнения в давно существующие банковские продукты для продления их жизненного цикла.
Таким образом, приведенная классификационная характеристика банковских инноваций дает возможность выявить некоторые закономерности инновационных процессов в кредитных организациях. Преобладание того или иного типа инноваций определяет тип и направленность инновационной стратегии банка. В свою очередь, типология банковских инноваций позволяет конструировать соответствующие экономические
и управленческие механизмы. Применение концепции стратегической организации инновационной деятельности позволит банку повысить качество принимаемых управленческих решений и обеспечит повышение эффективности инновационной деятельности
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в целом и каждой инновации в частности.
ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
М.І. Стружкина, О.Г. Осієвський
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
Збутова політика – це діяльність по здійсненню вибору найбільш ефективної системи, каналів і методів збуту стосовно до конкретно певних ринків.
Розробка збутової політики має на меті визначення оптимальних напрямків і засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу реалізації товару,
що припускає обґрунтований вибір організаційних форм і методів збутової діяльності,
орієнтованих на досягнення намічуваних кінцевих результатів.
На практиці розробці збутової політики передує аналіз оцінки ефективності існуючої збутової системи як у цілому, так і по окремих її елементах, відповідність проведеної підприємством збутової політики конкретним ринковим умовам. Аналіз системи збуту припускає виявлення ефективності кожного елемента цієї системи, оцінку діяльності збутового апарата. Розробка збутової політики - основа програми маркетингу
як по кожному конкретному продукту, так і по виробничім відділенням в цілому.
При формуванні збутової політики, підприємство повинне велике значення приділяти рішенню питання про вдосконалювання методів роботи з кінцевими споживачами.
При цьому основна роль повинна приділятися оцінці витрат на впровадження технічних засобів обслуговування покупців (одержання замовлень), комп'ютерній техніці для
обліку товарів. У сучасних умовах без використання комп'ютерної техніки й автоматизованих систем обробки інформації практично не може обійтися жодне підприємство.
Тому при розробці програми маркетингу необхідно врахувати всі необхідні для реалізації продукції витрати і їх окупність, за допомогою ефективної автоматизації процесу
збутової діяльності підприємства.

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
А.О. Петрова
Одеський державний економічний університет

Проблема розбудови інноваційної моделі розвитку економіки України набуває великого наукового та практичного значення для подальшої інтенсифікації економіки.
Становлення інноваційної моделі розвитку — це завдання не тільки економічної полі68

тики, а і всіх демократичних інститутів держави. Мова йде про органічне поєднання
політичних, гуманітарних, соціально-психологічних, макро- і мікроекономічних чинників та інституційних передумов, які у комплексі можуть дати відчутні імпульси трансформаційним процесам, розвиткові суспільства на інноваційній основі.
Нинішня економічна ситуація розширює можливості розбудови нової моделі розвитку країни — інноваційної. Україна має надзвичайно великі потенційні можливості
розвитку внутрішнього ринку високих технологій. Однак він лишається незадіяним і у
цьому питанні не можна покладатися лише на стихійні ринкові регулятори. Це надзвичайно небезпечно. Світова практика вказує на іншу закономірність: внутрішній ринок
високих технологій потребує активного державного стимулювання. Захід зміг у досить
стислі строки перебудувати технологічну базу суспільства лише завдяки тому, що було
сформовано ефективні механізми стимулювання виробничої модернізації.
Проблеми інноваційного оновлення промислового виробництва розглядали відомі
українські науковці, які вказували на важливість збільшення економічного та науковотехнічного потенціалу України для посилення суверенітету й безпеки, що передбачає
вирішення на національному рівні завдання активізації інноваційних процесів у виробничій сфері. Особливість і складність цих процесів полягає в тому, що вони мають
здійснюватись в умовах введення та розвитку ринкових принципів, форм та механізмів
господарювання, проведення глибоких структурних перетворень, жорсткого лімітування державного бюджету.
Успіх реалізації інноваційної моделі розвитку економіки країни залежить від ефективного вирішення проблеми фінансового забезпечення інноваційних проектів і перш
за все проектів тих підприємств, які мають стратегічне та пріоритетне значення для України.
1. Однією з таких проблем є невелика кількість інноваційних проектів, привабливих для інноваційних вкладень, хоча, за оцінками вітчизняних та іноземних фахівців, у
тому числі експертів Світового Банку, Україна мас значний інноваційний потенціал
економічного розвитку. Ця проблема має декілька різнопланових аспектів, обумовлених, головним чином, неготовністю підприємств до нововведень. Крім того, цей фактор
більш властивий приватизованим підприємствам, які потребують модернізації та підвищення ефективності виробництва, поновлення номенклатури товарної продукції та
поліпшення її якості, удосконалення системи збуту.
2. Інша важлива проблема — джерела фінансування інноваційних проектів. В індустріально розвинених країнах фінансування таких проектів на 20 — 45% здійснюєть69

ся за рахунок державного бюджету. Для порівняння; в Україні, за даними Статистичного щорічника за 2009 p., цей показник становить близько 3 %, тобто на порядок менший. А оскільки передумов для його збільшення немає і вони навряд чи з'являться найближчим часом, основними джерелами фінансування інноваційних проектів залишаються власні та залучені кошти, у тому числі інвестиційні та кредитні ресурси. Прикладом вирішення проблеми щодо джерел фінансування може бути реалізація Укрексімбанком та Світовим Банком спільного Проекту розвитку експорту. За рахунок цільового
використання коштів, призначених для реалізації цього Проекту, були створені сучасні
виробництва продуктів та послуг, які раніше імпортувалися в Україну.
3. Як бачимо, український банківський сектор вже сьогодні спроможний вирішити
проблеми інноваційного розвитку окремих промислових підприємств. Для більш широкого залучення банків до інноваційного процесу необхідні дії за кількома основними
напрямами. Першим напрямом має стати активізація ролі держави у забезпеченні інноваційного процесу. Мова йде про розвиток механізму державних гарантій, а також підвищення ролі держави у створенні організаційних та інституційних передумов інноваційної діяльності. Для цього необхідно: перейти до практики довгострокових цільових
інноваційних позик під гарантії держави з можливим випуском євробондів підприємств; установити пільгові норми резервування за довгостроковими вкладами населення для банків, що фінансують інноваційні проекти; передбачити зменшення податків на
прибуток для банків.
ІННОВАЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
М.В. Котова
Одеський національний політехнічний університет
Стимулювання відтворювальних процесів, які мають суттєво вплинути на подолання наявних негативних явищ в економіки країни та досягти економічної сталості,
безпосередньо пов’язане з інноваційною діяльністю. Значна кількість промислових
підприємств у зв’язку з кризою платежів, різким скороченням фондів відновлення і накопичення, низьким ступенем узгодженості здійснюваної фінансово-кредитної, бюджетно-податкової і цінової політики держави, недосконалістю правової бази має обмежені
можливості щодо мобілізації і подальшого використання коштів для технічного переоснащення і розширення виробництва.
Необхідні структурні зрушення, що передбачають зміну традиційно сировинної
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моделі вітчизняного виробництва та експорту. Покращення роботи промислового комплексу нерозривно пов’язані з рівнем інноваційної активності та масштабами інноваційних інвестицій (вкладення в інновації). Інноваційні інвестиції можуть здійснюватися
або у формі придбання готової науково-технічної продукції (патентів на наукові відкриття, винаходи, промислові зразки і товарні знаки, марки) або у формі розробки нової
науково-технічної продукції безпосередньо на підприємстві чи сторонніми установами
на замовлення підприємства.
Великомасштабні інвестиції для машинобудування можуть здійснюватися через
створення нових виробничих потужностей на базі сучасної техніки і прогресивної технології, будівництво бізнес-центрів. Основні напрямки розвитку машинобудування —
це створення систем і обладнання нового покоління для агропромислового комплексу,
енергетики, транспорту та житлово-комунального господарства, збільшення обсягів
випуску інноваційного обладнання для ряду галузей економіки (легкої, харчопереробної, медико-біологічної ).
Ефективними мають стати впровадження нових технологій для підприємств переробної, харчової, легкої та текстильної промисловості.
Слід ретельно дослідити можливість розвитку на основі спільного міжнародного
інвестування таких прибуткових галузей як шинна, гумово-азбестова, лакофарбова
промисловість, виробництв з глибокої переробки деревинної сировини (целюлознопаперової промисловості). Значних капітальних вкладень потребує чорна та кольорова
металургія.
Промисловість України, порівняно з індустріально розвиненими країнами, відзначається перевитратою палива, металу, деревини та інших видів ресурсів у розрахунку
на одиницю кінцевої продукції. Доцільно здійснювати інвестування в нарощування обсягів випуску нового обладнання для запровадження енергозберігаючих технологій та
більш комплексної переробки вихідної сировини мінерального походження.
Паливно-енергетичний сектор країни характеризується значним рівнем енергоємності, залежністю від імпорту газу, нафти та ядерного палива, низькою ефективністю
використання електроенергії. Багато секторів промисловості мають споживання енергії
на тонну продукції на 50—100 % більше, ніж відповідні сектори в країнах ЄС. Стратегія вирішення енергетичних проблем включає ряд елементів: надійність енергопостачання, політика цін, навколишнє середовище, ефективність використання енергії.
Зараз в Україні проводиться єдина державна політика у сфері енергозбереження,
яка передбачає ряд заходів щодо забезпечення ефективного використання енергоносіїв.
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Заходи з енергозбереження промисловими підприємствами виконуються в основному
за власний рахунок. З місцевих та обласних бюджетів виділяється на виконання програми з енергозбереження недостатнє фінансування, що не дозволяє виконувати перспективні інвестиційні проекти.
За браком власних коштів підтримати розвиток нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії, встановити енергозберігаюче обладнання доцільно за допомогою залучення іноземного капіталу. Раціональним є також спільне інвестування в діючий нафтогазовий комплекс країни, де у світових цінах прибутковими є нафто- і газовидобування.
Сировина має стабільний попит на світових ринках, але задоволення потреб внутрішнього та зовнішнього ринку зумовлює необхідність капіталовкладень в нові сучасні виробництва на базі більш повної комплексної переробки сировини, установок для
поглибленої переробки нафти і нарощування потужностей для випуску полімерних матеріалів і виробів з них.
Інноваційне інвестування за пріоритетністю галузей потребує оперативного аналізу та визначення держави по кожному конкретному напрямку, враховуючи хід економічних реформ, віддаючи перевагу швидкоокупним та стратегічно важливим для економіки об’єктам.
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
А.М. Возный, К.В. Кошкин, А.Н. Шамрай
Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова,
ООО «Wadan Yards Okean»
В процессе исследования и принятия решений по формированию организационной структуры управления очень важно четко определить необходимые методы и этапы. В прошлом совершенствование системы управления и ее организационной структуры начинали с исследования существующей (или аналогичных) системы управления.
При этом обычно использовались так называемые архивный (на основе анализа документов традиционно существующей системы управления) или опросный (путем анкетирования или интервьюирования работников аппарата управления) подходы к исследованию. В обоих случаях (и при их сочетании) представления, получаемые о системе
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управления, отражают мнения (зафиксированные в документах или высказанные в устной форме) о ней работников аппарата управления.
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
прямого
воздействия

ВНЕШНЯЯ СРЕДА
косвенного
воздействия
Этап 1
Разработка
концепции системы управления

Этап 2
когнитивное
моделирование
системы
управления

Этап 3
Формирование дерева
целей и функций
существовавшей системы

Этап 3
Формирование дерева
целей и функций
создаваемой системы

Этап 5
Сравнительный
анализ деревьев
целей и функций

Этап 6
Формирование
вариантов организационных систем
управления
Этап 7
Информационный
анализ организационных структур и
выбор варианта
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Рис. 1. Схема разработки организационной структуры управления
Обобщение подходов к созданию методик разработки и оценки сформированных
управленческих структур позволило предложить следующую схему формирования организационной структуры системы управления стоимостью портфеля проектов судостроительного предприятия. Выделено семь основных этапов, взаимосвязь между которыми показана на рис. 1. Перечисленные этапы (на рис.1) связаны с существовавшими
и создаваемой организационными структурами системы управления. Новая структура
вырастает из старой в силу того, что существовавшие системы управления уже не в состоянии решать новые задачи, инициированные изменившейся внешней средой. Поэтому этапы разработки организационной структуры управления не следуют строго
друг за другом, а информационно взаимосвязаны.
АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
О ВЕНЧУРНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ СТАРТУЮЩИХ ПРОЕКТОВ И ВЫРАБОТКЕ
ПРОДОЛЖАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ
И.В. Дронова-Вартанян
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Создание конкурентоспособной инновационной экономики возможно при всевозрастающей роли маркетинговых исследований и целенаправленном информировании
потребителя. В настоящее время особое внимание должно быть уделено разработке моделей стимулирования рыночного спроса на инновации и поддержки рынков, наиболее
соответствующих нововведениям.
Применение маркетингового подхода необходимо как при принятии решений о
способе финансирования «start-up»-проектов, так и при прогнозных экономических
расчетах для технологий разного уровня (высоко-технологические, средне-высокотехнологические, средне-низко-технологические и низко-технологические отрасли).
Концепция маркетинга основана на идее человеческих нужд, ощущения человеком нехватки чего-либо. Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в
зависимости от уровня культуры и особенностей личности.
Изучение рыночного пространства инновации и процесс формирования потребности у потребителя приводит к появлению „продолжающих инноваций”, работа над которыми превращается в новые проекты инновационного предпринимательства.
Высокие технологии (передовые, переломные) основаны на принципиально74

новых знаниях современного этапа научно-технического прогресса, играют исключительную роль в инновационном развитии экономики. При работе с этими технологиями
выполняется анализ рынка и проверка бизнес-концепции технологии.
В целом, «start-up»-предприятия создаются для реализации перспективной идеи с
целью получения прибыли (от изобретательских новинок до высокотехнологичных инноваций). В литературе указывается, что рынок выхода «start-up»-проекта должен быть
большим и быстрорастущим, возможно создание нового рынка с потенциалом роста.
«Стартующей» может быть вновь создаваемая компания, или отдельный венчурный проект в рамках компании, который в своем развитии будет проходить «посевную» стадию, стадии «запуска», «роста», «расширения» и «выхода».
Венчурное инвестирование необходимо для развития малых высокотехнологичных фирм и представляет собой одно из звеньев инновационной инфраструктуры. Инновации являются главным фактором, определяющим финансово-экономические основы интеграции Украины. Венчурный бизнес создан для поддержки проектов «чудаков»-изобретателей, которым характерна высокая степень риска.
Развитию венчурного бизнеса активно содействуют правительства ведущих индустриальных стран, которые понимают необходимость структурных изменений и
повышения конкуреноспособности национальных товаров на мировых рынках.
В целом инновационное предпринимательство работает как с прогрессивными,
так и с регрессивными изобретениями, учитывая международный жизненный цикл товара и разную степень готовности к восприятию товара в той или иной стране. Аналитическая работа по сегментированию рынка дает результаты с учетом пространственных и временных масштабов.
Потребителя инновационного товара всегда рассматривают в широком социальном контексте (в связи с производителем и рынком, на котором происходит покупка и
продажа инновационных товаров). Потребление – использование благ в целях удовлетворения человеческих потребностей - является целью и мотивом производства. Потребление оказывает большое влияние на формирование образа жизни. Развитие потребностей – это движущая сила развития производства. В связи с этим исследование поведения потребителя необходимо проводить по направлениям: непроизводственное (личное и общественное) и производственное потребление, выясняя сами запросы потребителя и степень удовлетворения запросов потребителей инновационным товаром, формируя маркетинговые модели поиска скрытых возможностей инновации.
Таким образом, маркетинговые модели поиска скрытых от всех возможностей
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инновации, видение новых открывающихся возможностей развития, выработки продолжающих инноваций, основанные на изучении поведения потребителя и других маркетинговых исследованиях, имеют очень большое значение при создании конкурентоспособной инновационной экономики.
Создание компьютерной системы поддержки принятия решений о венчурном инвестировании «start-up»-проектов при моделировании рынка и оценки его потенциала
является одной из важных задач прогнозирования развития инновационного предпринимательства, в частности, высокотехнологического и наукоёмкого производства.
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
И.О. Мартыненко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одной из важных составляющих рыночной экономики является возрастающая
роль личности работника. Наибольший эффект мотивации трудовых ресурсов достигается лишь тогда, когда и организации и сотрудникам выгодно достигать одной определенной цели, либо целей. Хотя сотрудники и действуют, руководствуясь должностными обязанностями, но, как правило, они делают что-либо только тогда, когда сознательно или неосознанно ожидают пользы для себя. Теория целей Е. А. Локке утверждает, что продуктивность тем выше, чем сложнее цель, хотя вместе с тем уменьшается
вероятность того, что она будет достигнута. Таким образом, за высоким мотивом действия следует повышение цели и продуктивности.
Что стимулирует людей к высокой продуктивности? Каковы основные мотивы?
Мотив – это склонность человека к действию, для достижения целей (удовлетворения
того, к чему мы стремимся). Мотивы могут активизироваться посредством стимулов и
влиять на поведение каждого человека. При управлении трудовым потенциалом мотивация рассматривают как процесс активизации мотивов работников и создания стимулов для их побуждения к эффективному труду. Исходя из этого, можно выделить два
вида мотивации:
– мотивация вызвана самим человеком посредством внутренних стимулов, когда
он добивается своих целей, получает удовлетворение непосредственно от работы ;
– поведение человека мотивированно посредством внешних стимулов и дает возможность достичь определенных целей.
Поскольку мотивы сотрудников очень разнообразны и изменчивы, универсально76

го рецепта для мотивации трудового потенциала нет и не может быть. Мотивация может быть успешной только тогда, когда учтены индивидуальные мотивы сотрудников.
Мотивация как стратегия преодоления кризиса труда основана на долговременном воздействии на работника в целях изменения по заданным параметрам структуры
ценностных ориентаций и интересов работника, формирования соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала.
ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ РЕСТОРАНУ
М.П. Мостова, О.Ю. Братова
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Важливим етапом у плануванні створення нового підприємства громадського харчування, зокрема ресторану, є розробка його концепції. Концепція є документом, що
розкриває ресторанну ідею, яка на початковому етапі формулюється лише декількома
словами, описує всі складові діяльності ресторану, є найдокладнішим технічним завданням на розробку дизайнерських рішень, назви, стратегії позиціювання, меню, маркетингових і рекламних програм по залученню й утриманню клієнтів й інших складових діяльності. У концепції серед інших повинні відображатися такі аспекти, як розробка торговельної марки ресторану, визначення стилю зовнішнього оформлення ті дизайну інтер’єру, особливості меню, питання логістики, роботи з постачальниками,
принципи ціноутворення та питання організації рекламно-маркетингових заходів. При
розробці перелічених пунктів слід спиратися на маркетингові дослідження. Вони як незалежне об'єктивне джерело, підтверджують або спростовують актуальність наявної
ідеї ресторану, а також дозволяють визначити сегменти відвідувачів, яких можна залучити до відвідування ресторану в рамках існуючої ідеї.
Але є деякі загальні особливості українського ринку, які варто враховувати на
етапі розробки концепції. Так, результати досліджень показують, що переважна більшість співвітчизників серед алкогольних напоїв віддають перевагу горілці й пиву, тож
відкриття, наприклад, винного ресторану приречене на провал, або спричинить зайві
витрати. Інакше працюють демократичні концепції, що з'єднують у собі стильний дизайн інтер'єру з досить недорогою їжею. Щодо інтер’єру є загальне правило, що використання червоного та жовтого кольорів підвищує апетит у відвідувачів, тож широко
використовується в ресторанах швидкого харчування. Щодо рекламних носіїв, статистика свідчить, що білборди та телевізійна реклама ресторанів не виправдовує витрат на
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неї. Напроти, реклама в Інтернеті та на радіо дає значно кращий результат, але треба
обирати такі канали, чия цільова аудиторія відповідає обраній. Гарні результати приносить постійна й послідовна робота із клієнтською базою. Нарешті, в концепції ресторану має відображатися головна особливість, так названа «фішка», яка створює ресторану
неповторну, властиву тільки йому атмосферу. Ретельно розроблена «фішка» здатна
підвищити відвідуваність закладу в три рази.
РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
А.Г. Осиевский, Е.А. Демьянова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Сегодня репрессивное состояние национальной экономики определяет особую
предрасположенность многих отечественных предприятий к кризису и предбанкротным явлениям в условиях реформирования экономики. Реструктуризация, как один из
инструментов антикризисного управления, позволяет осуществить стратегическую и
оперативную трансформацию предприятия с целью преодоления кризисных явлений.
Таким образом, ее целью является не только обеспечение выхода предприятия из кризиса, но и укрепление его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе. Комплексная реструктуризация кризисных предприятий подразумевает две основные стадии: тактическая реструктуризация

(реализация краткосрочных мероприятий по

улучшению состояния компании); стратегическая реструктуризация (направлена на достижение долгосрочных целей). Мероприятия тактической (оперативной) реструктуризации кризисных предприятий могут быть оборонительными (сокращение расходов,
закрытие подразделений, сокращение персонала, уменьшение объемов производства,
сбыта) и наступательными (активные маркетинговые исследования, высокие цены на
продукцию, изменение системы управления). Оперативные мероприятия по выходу из
кризиса состоят в установлении текущих убытков, выявлении внутренних резервов,
привлечении специалистов, кадровых изменениях, получении кредитов, и т.п. Однако
опыт показывает, что оперативные мероприятия не в состоянии обеспечить эффект в
долгосрочном периоде. Становится очевидной необходимость в стратегической реструктуризации. Стратегическая реструктуризация - это процесс структурных изменений,
направленный на повышение инвестиционной привлекательности компании, на расширение ее возможностей по привлечению внешнего финансирования и роста стоимости.
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Результатом ее успешного проведения становится увеличение потока чистой текущей
стоимости будущих доходов, рост конкурентоспособности компании и рыночной стоимости ее собственного капитала. Таким образом, очевидно, что грамотное проведение
комплексной реструктуризации предприятия в условиях кризиса позволяет восстановить его техническую, экономическую и финансовую жизнедеятельность, а также обеспечивает условия для укрепления конкурентных позиций в долгосрочной перспективе
и адаптации к современным условиям рынка.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О.Б. Снісаренко, Ю.Ю. Гусєва
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
На сучасному етапі розвитку вітчизняної та світової економік відбувається переоцінка основних цінностей. Від економічної спрямованості суспільство переходить до
інноваційної, від нагромадження матеріального багатства – до нагромадження інформації як основи суспільного прогресу. Інноваційний тип економічного розвитку стає
більш вагомим, саме він тепер визначає економічну міць країни та її перспективи на
світовому ринку. Хоча значущість саме інноваційного розвитку регіонів, підприємств і
країни в загалі не є чимось новим та незрозумілим, така проблематика широко висвітлена вітчизняними науковцями, все ж таки Україна продовжує розвиватися як країна з
високою часткою сировинних галузей промисловості, де переважає сфера низьконаукоємного матеріального виробництва, а найголовніше що позитивних тенденцій за останні роки не відбулося. В Україні практично не створено умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового характеру постають на шляху масової реалізації інновацій.
Аналіз інноваційних процесів у регіонах свідчить про негативні тенденції у більшості регіонів. Незважаючи на активну державну підтримку, у деяких регіонах відбувається скорочення кількості інноваційно активних підприємств, обсягів витрат на інноваційну діяльність і як результат цього – зменшення обсягів інноваційної продукції, кількості впроваджених прогресивних технологічних процесів і освоєних нових видів
продукції. Аналіз загальних структурних характеристик і тенденцій науково-технічного
потенціалу України відображає реальну ситуацію в економіці країни, але він не розкриває особливостей окремих регіонів. З метою уточнення регіональних особливостей формування інноваційного потенціалу розглянуто інноваційну складову кількох типових
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регіонів: Харківський, Донецький, Полтавський [1-3]. Усі три регіони мають перспективні розробки своєї стратегії розвитку, мають програми соціально-економічного та
промислового розвитку. Все ж таки у стратегіях розвитку регіонів або зовсім немає розділів комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону, або зроблено фрагментарні оцінки, що не дають надійних знань щодо кількісних і якісних характеристик інноваційного потенціалу регіону. У такому разі й самі стратегії та програми не можуть бути
надійно обґрунтованими. Для вирішення цієї проблеми авторами було розглянуто комплексну систему факторів до якої увійшли показники науково-технічного розвитку та
інноваційної підтримки. За допомогою статистичного аналізу відібрано ряд ключових
показників та побудовано регресійну модель їх впливу на обсяг реалізованої інноваційної продукції.
Величина коефіцієнту детермінації R2 = 0,814 і F-критерію = 59 свідчить про істотність зв’язку [4]. Згідно з t-критерієм до моделі увійшли п’ять змінних: загальний
обсяг витрат на інноваційну діяльність організацій (х3), кількість освоєних нових видів
продукції (х5), обсяг інвестицій в основний капітал (х8), кошти з державного бюджету
(х9), власні кошті підприємств (х13). Отримана модель має вигляд:
.
Значення статистики Дарбіна-Уотсона (1,75) підтверджує достатньо високу якість
моделі. Використання запропонованої моделі у механізмі розробки програм інноваційного розвитку регіонів надасть можливість прогнозування саме тенденцій та результатів інноваційної діяльності, наукового та інвестиційного потенціалу регіону,
більш обґрунтованої розробки самих стратегії інноваційного розвитку. Аналіз статистичних даних і документальних форм планування інноваційного розвитку в провідних
регіонах України підтверджує необхідність подальших наукових розробок цієї проблематики, а саме в таких сферах: методики оцінки й моделювання інноваційних процесів,
вибору показників оцінки інноваційного потенціалу й процесу розробки організаційних
заходів в регіонах щодо роботи з управління інноваційним розвитком із забезпеченням
кваліфікованими кадрами й достатньою за обсягом і якістю інформацією.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЗАТРАТ
В.А. Витюк, Д.Н. Бугас, И.В. Чумаченко
Государственная акционерная холдинговая компания «Артем»,
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Рассматриваются научно-прикладная задача формирования эффективных управленческих решений при финансировании инновационной деятельности в условиях неопределенности затрат.
Инновационная деятельность рассматривается как распределенная система отдельных опытно-конструкторских разработок, каждая из которых:
1) направлена на улучшение отдельного показателя потребительских свойств
объекта производства u i , i  1, n ;
2) выполняется отдельным центром деятельности;
3) финансируется единым центром ответственности.
”Взвешенная” сумма улучшений относительных показателей потребительских
свойств объекта производства определяет собой требуемое повышение его конкурентоn

способности K    i u i , ,где  i  коэффициент удельной весомости, характеризуюi 1

щий приоритет i-го показателя потребительских свойств объекта производства.
Относительное улучшение u i i-го показателя потребительских свойств объекта
производства является результатом функционирования i-го центра деятельности и зависит от объемов его финансирования i .
При практической реализации любой опытно-конструкторской разработки затраты на ее осуществление зависят от множества различных трудноучитываемых факторов в силу чего объемы финансирования могут принимать различные значения из
определенного множества значений причем неизвестно заранее какое.

 

Oбъем финансовых средств i , i  1, n , необходимый для требуемого улучшения i-го показателя потребительских свойств объекта производства в условиях неопределенности затрат, рассматривается как случайная величина подчиняющаяся закону
бета-распределения

f  i  

12  i  a i  bi  i 

 bi  a i 
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Тогда необходимое финансирование i , i  1, n характеризуется математическим ожиданием mi 

bi
3a i  2bi
2
и дисперсией i2  0, 04  bi  a i  , где  f  i  di  1 ;
5
ai

a i , bi – минимальная и максимальная оценки затрат i .
n

Общие затраты финансовых средств W   i на опытно-конструкторскую деяi 1

тельность, обеспечивающую достижение заданного уровня конкурентоспособности
объекта производства, как сумма случайных величин i , является случайной величиной, которая подчиняется нормальному закону распределения [1]
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и характеризуется математическим ожиданием W   mi ,а также среднеквадратичеi 1

n

ским отклонением    i2 .
i 1

Полученная

модель

позволяет

оценить

объем

финансирования

опытно-

конструкторской деятельности W  W  3 , который гарантирует достижение заданного уровня конкурентоспособности объекта производства в условиях неопределенности
затрат.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЙОГО
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
О.В. Кузьменко
Дніпропетровський університет економіки та права
Розробка інноваційної політики підприємства передбачає визначення мети і стратегій його розвитку на найближчу й подальшу перспективи, виходячи з оцінки потенційних можливостей підприємства й забезпечення його відповідними ресурсами.
Розробка інноваційних стратегій на підприємстві є прерогативою найвищих ешелонів управління й базується на вирішенні комплексу завдань, а саме: визначення стратегічних цілей; оцінка можливостей і ресурсів підприємства для їхньої реалізації; аналіз
тенденцій у маркетинговій діяльності і в науково-технічній сфері; визначення інноваційних стратегій з вибором альтернатив; підготовка детальних оперативних планів,
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програм, проектів і бюджетів; оцінка діяльності підприємства (окремої стратегічної
ланки) на основі певних критеріїв з урахуванням встановлених цілей і планів.
Розрізняють такі види інноваційних стратегій підприємства:
– традиційна – прагнення до підвищення якості виготовлюваних виробів, що в
довгостроковій перспективі є гарантією відставання підприємства спершу в технікотехнологічному, а згодом – і в економічному аспектах;
– опортуністська – коли зусилля підприємства спрямовані на пошук такого виду
продукції, який не потребує особливих витрат на дослідження й розробку, але дає змогу виробникові упродовж певного періоду бути присутнім на ринку одноособово. Пошук і використання таких ніш ґрунтуються на глибокому знанні ринкової ситуації, високому рівні техніко-технологічного розвитку та великих адаптаційних спроможностях
підприємства, що, однак, не виключає високого ступеня ризику швидкої втрати монопольного становища;
– імітаційна – набуття нової технології через закупівлю ліцензій. Це дешевше й
надійніше, ніж власні розробки та витрати на нові винаходи. Така стратегія досить успішна, проте для освоєння оригінального продукту розумової праці, що створює монопольну ситуацію, потрібні висока кваліфікація фахівців і постійна підтримка досягнутого рівня;
– оборонна – це досить затратомістка стратегія підвищення технічного рівня виробництва, впровадження досліджень і розробок якої не претендує на провідні позиції в
певній галузі, а полягає в тому, щоб не відставати від інших у техніко-технологічному
розвиткові;
– залежна – коли дрібні підприємства виконують замовлення найбільших на виробництво нового продукту або виробничого методу;
– наступальна – полягає в завоюванні першого місця на ринку. Вимагає наявності
фахівців високої кваліфікації, проведення великої організаторської роботи, та має й ряд
переваг. На початковому етапі розвитку підприємства, з огляду на ступінь відсталості
його техніко-технологічного рівня, починати проведення наступальної стратегії неможливо. Ступінь підготовленості такого підприємства дасть змогу застосувати лише стратегію традиційного типу.
Вибір стратегії залежить від великої кількості факторів, в т.ч. від ринкової позиції
підприємства, динаміки її зміни, виробничого й технічного потенціалу підприємства,
продукту чи послуг, що виробляються, стану економіки, культурного середовища та ін.
Для спрощення оцінки наведених факторів і вибору стратегії існують певні моделі:
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1. Двовимірна матриця допомагає визначити напрям вибору інноваційної стратегії
з урахуванням технологічних ринкових позицій, що являють собою підконтрольну частку ринку й динаміку його розвитку, доступ до джерел фінансування й сировини, позиції лідера чи послідовників у конкурентній боротьбі тощо.
2. Модель Бостонської консультативної групи призначена для вибору інноваційної стратегії лише залежно від частки ринку й темпів розвитку галузі.
Існують різні підходи до розробки й реалізації науково-технічної політики і процесу впровадження інновації на підприємстві. На практиці при розробці науковотехнічної політики підприємства, як правило, виділяють 4 функціональні області (між
якими існують широкі зони перекриття) управління інноваціями: дослідження і розробки; управління якістю і сертифікацією відповідно до вимог державних стандартів;
створення оновленої виробничої бази; освоєння ринку інновацій.
Таким чином, при формуванні науково-технічної політики підприємства прийняття рішення щодо необхідності реалізації інновації й випуску на її основі нового виробу
(перехід на нову технологію) є важливим завданням – як у технічному, організаційному, так і в комерційному плані.
СТИЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Н.Ю. Кубіній, І.І. Сокол, Л.М. Бугір, Ю.О. Пахтер
Ужгородський національний університет
Проблема забезпечення довготривалої життєздатності організації є актуальною і
складною внаслідок, по-перше, великої кількості факторів, які забезпечують розвиток
підприємства; по-друге, посилення впливу їх дії факторів внутрішнього середовища та
навколишнього оточення. На просторі України та Росії вона ускладнюється й тим, що
менталітет менеджерів сформовався в умовах ігнорування важливості та необхідності
стратегії діяльності підприємств, недооцінки можливостей ринкових методів конкурентної боротьби, високого ступеню регулювання підприємницької діяльності з боку держави та місцевих органів влади. При зростанні конкуренції внаслідок розвитку внутрішнього бізнесу та експансії закордонних компаній на українських ринках посилює необхідність практичного застосування широкого кола ринкових механізмів, серед яких
одним з основних є стратегічне управління. Це в свою чергу обумовлює зацікавленість
у дослідженні та розвитку теоретичних позицій стратегічного менеджменту. В сучасній
теорії стратегічного управління головними вважаються концептуальні позиції І. Ан85

соффа стосовно стилів організаційної поведінки, яких вказаний дослідник виділяв два:
прирістний та підприємницький [1,c.315].
Прирістний стиль спрямовано на здійснення традиційної поведінки з мінімізацією
відхилень як всередині організації, так і за її межами. Підприємницький стиль передбачає прагнення до постійних змін та вдосконалення досягнутого стану. Два стиля, які
вказані, викликають різний набір важелів у механізмі стратегічного управління підприємством.
Проведене дослідження дозволило авторам виділити наступні позиції, за якими
відрізняється конкретне наповнення управлінської діяльності при кожному зі стилів
організаційної поведінки:
1. Основний фактор розвитку.
2. Підхід до прийняття управлінського рішення.
3. Критерій розвитку.
4. Модель підприємницької діяльності.
5. Тип реагування на зміни навколишнього середовища.
6. Пріоритетний вид управління.
Стосовно факторів розвитку підприємницький стиль організаційної поведінки
використовує в якості основного, що забезпечує конкурентоздатність підприємства, –
знання, інформацію. Прирістний стиль організаційної поведінки базується на використанні традиційних факторів.
Організаційний стиль поведінки впливає на вибір підходу до прийняття управлінського рішення. Прирістний стиль головним чином використовує технічні методи обґрунтування рішення, підприємницький використовує креатив як головний метод визначення шляхів вирішення ділової проблеми та відповідно, прийняття рішення.
Запропоновані Ансоффом стилі викликають різні критерії до розвитку організації.
При прирістному стилі оцінка розвитку здійснюється на основі визначення показників
ефективності, при підприємницькому стилі головним показником розвиту є зростання
долі на ринку, особливо за рахунок інноваційних видів продуктів чи послуг.
Відповідно мають різне наповнення моделі підприємницької діяльності, які застосовані при кожному з розглянутих стилів організаційної поведінки. Прирістний стиль
застосовує традиційну модель, в той час коли підприємницький викликає застосування
інноваційної моделі. Методологічна позиція Ансоффа відносно стилів організаційної
поведінки пояснює тип реагування організації на зміни зовнішнього середовища. При
першому стилі здійснюється реактивний тип, при підприємницькому – проактивний
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тип, який певним чином формує зовнішнє оточення бізнесу.
І, на кінець, прирістний стиль організаційної поведінки обумовлює застосування
на підприємстві головним чином оперативного та поточного менеджменту, а підприємницький – стратегічного управління. Таким чином, стратегічне управління обумовлене конкретним стилем організаційної поведінки, використовує знання та інформацію як
основний фактор розвитку організації, застосовує креативний підхід до прийняття
управлінських рішень, формує інноваційну модель підприємницької діяльності, що разом активно впливає на навколишнє оточення.
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БЛОГИ ЯК НОВА ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І.Л. Литовченко
Одеський державний економічний університет
На промислових ринках мають особливості не лише товари, методи продажу,
встановлення цін, але й комунікації підприємства. Останні роки відмічені стрімкою популярністю нової форми комунікації, характерної лише для Інтернет-середовища –
блог. Блог або ЖЖ (живий журнал) – це веб-сайт у формі приватного аоб корпоративного щоденника, основний зміст якого – записи, зображення, або мультимедіа, що регулярно поповнюються. Для блогів характерні короткі записи у відкритому доступі в
Мережі тимчасової значущості. Сукупність всіх блогів Мережі прийнято називати блогосферою. Маркетингові дослідження показали істотн о нові тенденції в поведінці користувачі-споживачів Інтернет. Цей феномен відкриває для маркетологів нові можливості: пропонує більш глибоке розуміння психології користувачів та особливості їх поведінки; дозволяє розробляти та впроваджувати в просування промислових підприємств більш глибокі та гнучкі у порівнянні із реальною дійсністю комунікації (ведення
відкритих корпоративних блогів, технологія «підсадні качки» тощо); у порівнянні із
традиційним просуванням досягнути, згідно моделі комунікаційного процесу, більшого
перехрещення «полів свідомості» виробника та споживача товарів; можливість збільшення цільової аудиторії та постійного моніторингу її відношення до товарів; формування позитивного іміджу торговельної марки; інтерактивний характер спілкування в
блозі та швидке оперативне реагування на попередні записи; відсутність будь-якого контролю та демократичний характер комунікації.
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Маркетологи використовують блоги як інструмент побудови репутації торгової
марки продукту і виробника за допомогою висловлювань споживачів. Відомо, що при
виборі продукту більшість споживачів, як і раніше, довіряють один одному (78 % опитаних), а не рекламі. Створюючи блог як новий канал комунікації, маркетолог в ідеалі
починає формувати співтовариства читачів-користувачів, які, вважається, згодом стануть постійними відвідувачами й учасниками блога. Принцип блога – новина за новиною, думка за думкою. З поступовим обростанням блога відгалуженнями його відвідуваність може сягати 50000 осіб на добу. Статистику найбільш популярних блогів можна подивитися на сторінці http://blog.yandex.ru/. Однак контакт, що виник і «вирощений» завдяки тривалій роботі, може бути порушений практично миттєво, якщо на того,
хто рекомендував деяку марку, почнуть сипатися обвинувачення у несумлінній інформації. Головне – вірно виокремити ключові блоги для промислової компанії і вести там
регулярну роботу. Особливу увагу слід приділити підбору блогерів – модераторів комунікацій у блогах. Ними повинні бути насамперед професіонали, що знають основи
комунікацій. Блогери мають бути компетентними щодо потрібного питання чи проблеми, володіти повною й оперативною інформацією, знати переваги своєї компанії і слабкі сторони конкурентів.
Основні задачі, що можуть вирішувати блогери:
– аналітична задача – це регулярні моніторинги ключових форумів, де відслідковуються основні теми дискусій, характери відкликань і сюжетів критики про продукти і
компанію;
– комунікаційна задача – модерація обговорень про компанію з метою підвищення до неї інтересу, спростування негативних відгуків про продукцію компанії в рамках
дискусій;
– дослідницька задача – ініціація нових гілок обговорення про компанію та її продукцію з метою зрозуміти і протестувати реакцію споживача на ті чи інші повідомлення, на введення нової продукції, на появу визначеної інформації.
Нова, властива винятково Інтернету форма комунікації відкриває для маркетологів інноваційні можливості: пропонує більш глибоке розуміння психології користувачів
і особливостей їхнього поводження; дозволяє розробляти і впроваджувати в просування
промислових підприємств більш тонкі і гнучкі порівняно з реальною дійсністю комунікації; порівняно з традиційним просуванням досягти, відповідно до моделі комунікаційного процесу, більшого перетину «Полів свідомості» виробника і споживача товарів
і послуг; дає можливість збільшення цільової аудиторії і постійного моніторингу її ста88

влення до товарів і послуг; формування позитивного іміджу торгової марки та фірми;
дозволяє впливати на ЗМІ і створювати РК-новини.
Разом з тим блоги при всіх «плюсах» мають недоліки. Зокрема, вірогідність представленої інформації іноді викликає сумнів. Дані можуть виявитися чутками, не підтвердженими жодними фактами, а перевірити це важко. Будь-яка негативна інформація, у
тому числі і недостовірна, може зумовити хвилю помилкових повідомлень в Інтернеті.
Призупинити цей процес досить складно.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Т.К. Метіль
Ізмаїльский інститут водного транспорту

Орієнтація України на інноваційний тип розвитку, яка знайшла своє втілення в
офіційних документах, повинна знайти відповідну реальну підтримку інноваційної
діяльності суб'єктів підприємництва з боку держави. Формування та реалізація інноваційного потенціалу окремих підприємств є важливою передумовою подальшого виходу України з кризи, перебудови економіки, її прискореного, випереджаючого розвитку. Стратегічна роль інновацій на підприємстві полягає у прямуванні до зміцнення конкурентних позицій існуючого продуктового і технологічного портфеля, впровадження
нових видів діяльності на підставі проведених досліджень, розширення технологічних
можливостей підприємства завдяки інноваційній діяльності в нових сферах. На сучасному етапі конкуренція і глобалізація як важливі сучасні мегатренди світового розвитку змінюють принципи функціонування ринку, наголошуючи на важливості: орієнтації
на зростання вартості підприємства за допомогою інновацій; концентрації на потребах
споживача, причому розуміння споживача є основою для інтеграційного підходу до
управління інноваціями; ринкової орієнтації, в якій кожне підприємство концентрує
свою увагу на знаннях та інформації, в тому числі на збирання інформації щодо потреб
ринку та можливостей конкурентів; інтеракційного стимулювання розвитку процесів
розробки, впровадження та дифузії інновацій; гнучкості і ефективності взаємодії "інновація - організація" в умовах швидкозмінюваного середовища. Конкуренція і глобалізація ринку змінили не тільки принципи функціонування ринку, але також вимагають відповідних змін в поведінці суб'єктів підприємництва на ринку. На рівні
підприємства ці зміни обумовлюють насамперед необхідність орієнтації інноваційної
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діяльності підприємства на потреби ринку, що передбачає активне залучення маркетингу і логістики в процес управління інноваціями підприємства.
Сьогодні в практиці вітчизняних підприємств маркетинг і логістика трактуються
як два окремі "світи", а представники обох концепцій оперують різними категоріями,
що зумовлюється такими чинниками:
– традиційним трактуванням і механічним розділенням функцій маркетингу і
логістики, при цьому значення логістики в процесі отримання і утримання конкурентної переваги було невеликим (логістика нерідко трактувалась і організовувалась у
формі відділу транспорту і складування);
– представленням ролі витрат логістики в контексті зростання ефективності і
успіху підприємства, причому витратна орієнтація протиставляється ринковій орієнтації маркетингу, що призводить до розмежування маркетингу і логістики;
– недооцінюванням в практиці управління фізичним переміщенням товарів і його
інформаційним забезпеченням в аспекті маркетингового управління.
На більшості вітчизняних підприємств сфера маркетингового управління обмежується стратегічними і тактичними рішеннями в товарній політиці, ціні, збуті і просуванні товару. Для практики вітчизняного підприємництва не є характерним прийняття на себе службою маркетингу відповідальності за усі аспекти інтегрованого управління в сфері дистрибуції і постачання, зі свідомим врахуванням принципів логістики.
На сучасному етапі можна спостерігати інтенсивний розвиток маркетингу і логістики у
формі окремих (паралельних) тенденцій розвитку і еволюції, тобто перехід від трактування їх як спеціальних функцій на підприємстві до все більш розбудованих концепцій
управління, які визначають одночасно більш реальні і потенційні передумови і сфери
для інтеграції. З одного боку, маркетинг розвивається у напрямку ринково зорієнтованого управління на підприємстві, з іншого, - спостерігається розвиток і зростання значення логістики як поперечно, наскрізно зорієнтованої, пронизуючої ціле підприємство, концепції управління переміщенням матеріальних, фінансових та інформаційних
потоків. Сьогодні проблематика інтеграції маркетингу і логістики стає часто сферою
пошуків нових можливостей, а також шансів для зростання користей і ефектів, пов'язаних з діяльністю підприємств на динамічному ринку. Це пов'язано із зростанням і розвитком вимог ринку у напрямку диференціації, гнучкості і пришвидшеного задоволення потреб клієнтів. Корисність маркетингу полягає у забезпеченні споживчої вартості товару та його конкурентних переваг, в той час, як логістика несе для споживача
корисність часу і місця. І це дає можливість констатувати, що фірми можуть з вигодою
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для себе використовувати взаємозв'язок між маркетингом, виробництвом і логістикою.
Деякі економісти трактують ці взаємозв'язки як забезпечення логістикою "мосту" між
виробництвом і маркетингом.
ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О.А. Федорович, В.В. Кубіній, І.І. Рега
Ужгородський національний університет
Спрямованість управління господарською структурою будь-якого рівня на розвиток дозволяє розглядати стратегічне управління як одну з форм реалізації цільового
підходу. Це проявляється у принципах стратегічного управління.
Принцип у філософії як основи наук представляє собою те, чим об’єднується в
думках та на практиці певна сукупність фактів. Принцип стратегічного управління –
теоретична основа, на якій формуються основні характеристики (властивості), що втілені у загальні правила та положення стратегічного управління, поведінки організації
та її учасників у процесі стратегічного менеджменту.
Обстеження широкого кола наукових джерел зі стратегічного менеджменту дозволило виділити наступні принципи стратегічного управління, необхідність дотримання яких поділяє більшість спеціалістів зі стратегічного управління (СУ):
– наявність системи взаємопов’язаних та реальних цілей, тобто цілеспрямованість,
– постійне здійснення стратегічного управління, його безперервність;
– теоретико-методологічна та методико-практична обґрунтованість форм і методів СУ;
– науково-обґрунтований, системний, комплексний підхід до розробки стратегій
та системи СУ в цілому;
– адекватний конкретним умовам алгоритм розробки стратегії, наявність необхідної послідовності етапів;
– циклічність;
– унікальність систем СУ конкретними підприємствами;
– креативний підхід, який передбачає використання невизначеності майбутнього
як стратегічних можливостей;
– гнучка адекватність систем стратегічного управління змін і умов функціонування організацій;
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– результативність та ефективність.
Цілеспрямованість в даному випадку передбачає орієнтацію системи управління
підприємством на обґрунтовування мети як вихідного джерела будь-якого управлінського рішення та впливу. Цілеспрямованість СУ на досягнення цілей підприємства забезпечує збалансування цілей підприємства та цілей стратегічного управління підприємством. Безперервність необхідна для забезпечення постійної динаміки взаємодії між
суб’єктом та об’єктом управління. Це означає, що об’єкт управління безперервно здійснює свою діяльність, розвивається, а це, в свою чергу, вимагає від суб’єкта управління
безперервності у власних управлінських акціях.
Теоретико-методологічна обґрунтованість форм і методів застосування СУ передбачає необхідність використання багатоваріантного кола наукових, методологічних та
методичних прийомів аналізу, планування, контролінгу та інших функцій стратегічного
управління. Системний, комплексний підхід у розробці стратегій та СУ в цілому означає, що підприємство представляє собою взаємозв’язок елементів різного функціонального та ієрархічного наповнення. Принцип наявності необхідної послідовності етапів
полягає в тому, що кожен з етапів стратегічного управління має для здійснення широкий спектр перевірених практикою методичних прийомів, варіантів компоновки послідовності операцій. Циклічність характеризує постійно відтворювану послідовність етапів процесу стратегічного управління внаслідок того, що стратегічне управління передбачає трансформацію підприємства із наявного стану до бажаного, що означає необхідність постійних змін усіх елементів системи.
Унікальність систем стратегічного управління конкретними підприємствами базуються на твердженні про неможливість застосування однакових систем стратегічного
управління для різних організацій. Використання невизначеності майбутнього як стратегічних можливостей орієнтує керівників організацій до переходу від управління власним виробництвом (операційною системою) до управління взаємодією організації із
зовнішнім середовищем.
Гнучка адекватність систем стратегічного управління зміні умов функціонування
організацій означає постійне системне вдосконалення підприємства та його управління
внаслідок адаптації до зміни навколишнього середовища.
Результативність та ефективність спрямовує систему стратегічного управління на
досягнення високих результатів з найменшими витратами.
Наведені принципи є теоретичною базою стратегічного управління і знаходять
вираз в конкретних практичних діях з реалізації СУ.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ОДНА
ІЗ СКЛАДОВИХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ГМК УКРАЇНИ
О.А. Темченко, В.В. Русаков
Криворізький технічний університет
За останні роки бурхливий розвиток світового промислового виробництва призвів
до дефіциту традиційних енергоресурсів. Загальновідомо те, що чорна металургія – це
одна з основних галузей промисловості України, яка найбільше залежить від даного
виду ресурсів. Тому, гостро постає питання щодо впровадження заходів з енергозбереження під час реалізації програми підвищення конкурентоспроможності на підприємствах ГМК України.
Дана проблема знаходиться в центрі уваги науковців і виробничників, якій присвячена значна кількість наукових досліджень і робіт вітчизняних та закордонних вчених, таких як: Є. Сухін, Е. Вексей, А. Гула, Е. Салієв та інші.
Необхідно зауважити той факт, що на сьогоднішній день головною проблемою,
що має системне значення для подальшого розвитку гірничо-металургійному комплексу України, є високий ступінь зношення основних фондів і відставання технічного рівня металургійної галузі від кращих світових досягнень, постійне зростання ціни на
природний газ. На цей час наднормативно експлуатується 54 % коксових батарей,
89 % доменних печей, 87 % мартенівських печей, 26 % конвертерів, майже 90 % прокатних станів, що призводить до надмірно високої енергоємності продукції. Така технічно нераціональна експлуатація основних фондів стала однією з основних причин,
що призвела до надмірно високої енергоємності продукції. Енергоємність української
металопродукції майже в 1,5 рази вища, ніж у кращих світових виробників. Стрімке
підвищення цін на енергоносії гостро поставило питання щодо впровадження нових
енергозберігаючих технологій, насамперед в металургії. Проте, цьому питанню на
підприємствах ГМК України поки що приділяють недостатньо уваги, що призводить до
зниження конкурентоспроможності її продукції. Промислові підприємства начебто й
готові переходити на енергозберігаючі технології,. однак на виконання відповідних
програм, потрібно щонайменше п’ять років та не менше $9 млрд, які знадобляться тільки металургії для переходу від мартенівських печей до киснево-конвертерного способу
виробництва сталі. Враховуючи, що витрати палива на виплавку 1 тонни мартенівської
сталі складають 106,6 кг у. п., то конверторної - 5,7 кг у. п. Заміна мартенівського спо93

собу виплавки сталі в обсязі 16,4 млн. тонн на рік конверторним способом дозволить
скоротити 1,65 млн. т у. п. на рік (понад 1,4 млрд. м3 природного газу). Так, за
підрахунками експертів в найближчий час підприємства ГМК України могли б зменшити свої витрати газу на 5 млрд куб. м на рік лише тільки за рахунок впровадження
заходів з енергозбереження, серед яких є: а) зниження питомого споживання коксу на
20—30% і газу — у 2- 3 рази або узагалі відмовитися від його використання в основному за рахунок впровадження технології вдування в піч вугільного пилу, яка дала б
змогу замінити цим паливом ті самі 3,0 млрд. кубометрів природного газу на рік, так як
пиловугільного палива можна вдути в доменні печі до 200 кг на тонну чавуну; б) впровадження технологій доменної плавки чавуну із вдуванням гарячих відновлюваних
газів на холодному технологічному кисні, завдяки чому, скорочення споживання природного газу складе понад 2,6 млрд. м3 (100 м3/т чавуну), при річному обсязі виплавки
чавуну 26,4 млн. тонн, продуктивність доменної печі підвищиться на 20 - 25 %; в) забезпечення необхідного рівня захисту навколишнього середовища — за рахунок введення системи штрафування підприємств, які не перейшли на альтернативні види палива, що якнайменше наносять загрозу навколишньому середовищу; г) застосування таких видів палива як торф, тирса, що призведе до скорочення використання газу в 10
разів; д) збільшення кількості енергоспроможних відходів у вигляді штучних та промислових газів замість використання природного газу; е) застосування теплоізолюючих
матеріалів із вогнетривкого волокна (показово, що теплоізоляція названим матеріалом
120-метрової печі на заводі ТОВ «Синтез» у м. Синельникове знизила витрату природного газу на її обігрів на 45%.); є) впровадження ефективної законодавчої бази, та проведення енергетичного аудиту (на сьогодні в Україні розроблена Програма енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 р. з метою економії паливноенергетичних ресурсів до 20 % шляхом використання нового обладнання та технологій,
а також Енергетична стратегія України на період до 2030 р., яка передбачає наступне
зменшення енергоємності валового внутрішнього продукту гірничо-металургійного
комплексу України (ЕВПГ) на 2012 р – до 0,300 кг у.п./грн, а на 2017 – до 0,217 кг
у.п./грн) та інші.
Отже, одним із головних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств ГМК виступає впровадження сучасних заходів щодо зниження витрат на енергозбереження. Саме від масштабності їх впровадження буде залежати подальший стабільний розвиток промислових підприємств України.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.А. Анюхина
Одесский государственный экологический университет
На сегодняшний день все большую актуальность приобретает экологический фактор в процессе производственной деятельности предприятий. Инновационная деятельность любого предприятия должна преследовать не только цель максимизации прибыли, но и учитывать экологические факторы сохранения состояния окружающей природной среды. Поэтому необходимо подчеркнуть важную роль перспективного введения международных экологических стандартов в частности для предприятий Украины.
На первом этапе экологического управления выявляются проблемы, обусловленные воздействием производства на окружающую среду. Эти проблемы выявляются государственными природоохранными службами, а также научными организациями, общественными объединениями. На втором этапе природоохранного управления оценивается риск от загрязнения окружающей среды для здоровья населения. Оценка производится двумя путями: использование фактической базы данных о концентрациях вредных веществ в зонах обитания, и изучение их воздействия на здоровье всего населения
в целом. Стандарты качества направлены, прежде всего, на нормирование концентрации вредных веществ в окружающей среде. В европейских стандартах различают показатели и величины, к которым нужно стремиться, т.е. достаточные цели, которые
рассматриваются в качестве желательного уровня состояния окружающей среды.
В Украине действовали нормативы на качество окружающей среды, которые
были разработаны еще в СССР, контроль исполнения нормативов в стране был слабый,
а штрафы за нарушение — низкие. Для предприятия было удобнее нарушать, чем
выполнять нормативы, поэтому одним из основополагающих мер экологического
управления в Украине, должен стать процесс пересмотра существующих стандартов на
качество окружающей среды.
На сегодняшний день на Украине действуют следующие стандарты качества,
включающие экологические нормы:
– ДСТУ ISO 14001-2006 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови
щодо застосування;
– ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи;
– ДСТУ ISO 14021-2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічні самоде95

кларації. (Екологічне маркування типу ІІ);
– ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи;
– ДСТУ ISO/TR 14025:2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу ІІІ. Принципи та методи;
– ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні
настанови щодо принципів управління та засобів забезпечення.
Стандарты ISO 14000 помогут всем предприятиям – производителям решать экологические проблемы на систематической основе, способствуя тем самым улучшению
экологических показателей. Они будут охватывать все аспекты деятельности компаний
в области управления природопользованием, в том числе: вопросы экологического аудита, определения экологических показателей, удовлетворения претензий, предъявляемых к их продукции способов проведения ими анализа жизненного цикла продукции,
составления форм, содержащих экологическую информацию для предоставления государственным учреждениям и населению. Важным аспектом системы экологического
управления является разработка общегосударственных, региональных и городских планов уменьшения загрязнения окружающей среды. Успех такой разработки зависит от
рассмотренной выше оптимизации стандартов качества окружающей среды. Примером
межгосударственной программы являются директивы по охране окружающей среды,
принятые в странах Европейского Союза. Приведение системы управления охраной
окружающей среды Украины в соответствие с практикой экологического управления в
развитых странах позволит добиться существенного прогресса в улучшении качества
среды обитания в нашей стране.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОЇ СТІЙКІСТІ ТА ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
О.В. Носова, О.С. Маковоз
Харківський національний університет внутрішніх справ
Наслідки світової фінансової кризи в економіці Україні являють собою загрозу
для фінансової стійкості підприємств. Незважаючи на недостатній рівень розвитку підприємств існує закономірність і необхідність підтримки інноваційного розвитку. Сучасна інноваційна політика в Україні має бути спрямована на вирішення актуальних
проблем подолання технологічного відставання вітчизняної економіки від розвинених
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країн світу, підтримки стабільного економічного зростання. В умовах нинішньої інформаційної революції вирішення даних проблем залежить від того, наскільки швидко
держава створить умови для досягнення світового рівня розвитку ключових галузей
економіки, а також забезпечить участь різних груп економічних суб’єктів суспільства у
даному процесі.
Основні завдання інноваційного процесу розвитку підприємств в Україні:
– подолання технологічної та інформаційної відсталості;
– створення та впровадження інформаційних технологій за всіма напрямками діяльності;
– інтеграція в глобальний інформаційний простір.
Згідно даних Держкомстату в Україні в 2009р. лише кожне одинадцяте інноваційно-активне підприємство використовувало нові технології (Держкомстат України,
2010). Така від'ємна тенденція головним чином пов’язана зі зниженням рівня фінансової стійкості підприємницького сектора та національної економіки. Будь-яке підприємство розвивається інноваційним шляхом тільки володіючи певним інноваційним потенціалом при підтримці фінансової стійкості, що в свою чергу є запорукою для реалізації
ринкових можливостей у відповідність до можливостей і загроз, які виникають у зовнішньому середовищі. В свою чергу інноваційний потенціал характеризується як множина переваг, перспектив і змін, які можуть бути реалізовані за цілковитого задоволення потреб у процесі впровадження даної інновації. Відносно управління інноваційним
розвитком необхідно проводити оцінку достатності інноваційного потенціалу з метою
розробки адекватної стратегії його реалізації. Вибір напрямків і варіантів інноваційного
розвитку суб'єкта господарювання передбачає аналіз і оцінку достатності інноваційного
потенціалу для їх реалізації. Інноваційні процеси започатковуються певними галузями
науки, а завершуються у сфері виробництва, спричинюючи у ній прогресивні зміни.
Переважна більшість науковців визначає фінансову стійкість як комплексне поняття,
що характеризується системою показників, які відображають наявність, розміщення та
використання фінансових ресурсів.
Зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства залежить від повноти досягнення стратегічних цілей. В сучасних умовах господарювання, які супроводжують перехідний період основними цілями є:
– усунення неплатоспроможності підприємства (зменшення суми поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов’язань та зростання величини грошових активів);
– відновлення фінансової стійкості підприємства (збільшення прибутку, інвести97

ції, тощо);
– зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання.
Зосередження особливої уваги на організації стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємствах надасть передумови для зміцнення рівня використання
та сталості фінансового стану, що в свою чергу буде сприяти створенню ефективного
підґрунтя для інноваційного розвитку підприємств. Первісними імпульсами нововведень на підприємствах служать не лише суспільних потреб, але й використання зарубіжного прогресивного досвіду в галузі технології і організації виробництва, використання сучасних форм господарювання.
Реалії сучасного розвитку економіки України показують, що основними чинниками забезпечення фінансової стійкості підприємств є інновації: високі технології, нова
техніка, нова організація праці і виробництва, нова мотивація підприємницької діяльності, можливість забезпечити високі показники економічного росту. Саме інновації
забезпечують фінансову стійкість підприємства на мікро- і макрорівні, їх конкурентоспроможність, надають можливість підвищити експортний потенціал, розв'язувати певні економічні, екологічні та соціальні проблеми. Впровадження інновацій пов'язано з
вирішенням великого кола проблем, у числі головних з яких слід зазначити дуже високий рівень ризику і викликані ним ускладнення з пошуком джерел фінансування інновацій, особливо при існуючому дефіциті фінансових ресурсів. Взаємозв’язок фінансової стійкості та інноваційного розвитку є фундаментом та передумовою стабільного та
ефективного розвитку підприємств в Україні.
ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
В.А. Павлова
Дніпропетровський університет економіки та права
Виходячи з того, що під інновацією розуміють введення у вживання будь-якого
нового або значно вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діяльність підприємства [1], з 2007
р. змінилася звітність щодо обліку інноваційного розвитку, зокрема до загальної суми
витрат на інновації віднесено витрати, які понесли підприємства на впровадження інновацій як нових для них, так і нових для ринку, у тому числі на: внутрішні науководослідні роботи , придбання машин, обладнання та програмного забезпечення тощо.
Основними джерелами інноваційної діяльності підприємств є власні кошти і за-
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лучені кредити банків. Державне фінансування розвитку складає невелику питому вагу.
Ця обставина впливає на впровадження прогресивних технологічних процесів, кількість підприємств, що впроваджують інновації, обсяги інноваційної діяльності, які з
року в рік зменшуються.
Досвід же останніх десятиліть свідчить, що серед основних факторів формування
конкурентоспроможності і конкурентних переваг є впровадження ефективних механізмів інноваційної політики.
Ключова ж роль у забезпечення та належному спрямуванні інноваційного розвитку підприємств належить державі. Особливу значущість у процесах функціонування
національної інноваційної системи має організація та стимулювання процесів оновлення технологій, передачі наукових розробок у сферу виробництва і обігу тощо.
Непослідовність нашої держави в розробці і здійсненні науково-технічної та інноваційної політики, відсутність системного стимулювання інноваційних процесів та підтримки високотехнологічних виробництв призвело до вкрай негативних структурних
змін в економіці. Наслідком цього стає зниження конкурентоспроможності національної економіки.
Поряд з цим, Україна, підписавши Угоду про партнерство і співробітництво з європейськими співтовариствами у 1994 р. та затвердивши стратегію інтеграції до Європейського Союзу, обрала шлях на розвиток національної економіки за інноваційною
моделлю.
Проте з 2000 р. щорічний розмір бюджетних видатків на науку складав 0,3-0,5%
валового внутрішнього продукту (за ст. 34 Закону України “Про наукову і науковотехнічну діяльність” норма складає не менше 1,7% ВВП).
Протягом останніх п’ятнадцяти років зростає залучення носіїв наукових знань
українського походження у сферу інноваційної діяльності сусідніх держав, зменшується її обсяг в Україні, знижується кількість інноваційно активних підприємств (21,8% у
2000 р. проти 8,5% у 2008 р.).
Якщо проаналізувати показники інноваційної активності серед країн Європейського Союзу, то мінімальні мають Португалія (26%) та Греція (29%). Однак, вони більші, ніж має Україна. Ще більший розрив має наша держава порівняно з Нідерландами
(62%), Австрією (67%), Німеччиною (69%), Данією (71%), Ірландією (74%).
Згідно статистичних досліджень, факторами, які впливали на невисокий рівень
інноваційної активності, були вартісні, зокрема: нестача власних коштів (80,1% обстежених підприємств), великі витрати на нововведення (55,5%), недостатня фінансова
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підтримка держави (53,7%), високий економічний ризик (41%), тривалий термін окупності нововведень (38,7%), відсутність коштів у замовників (33,3%). Такий стан є наслідком відсутності стратегії інноваційного розвитку України, а, отже, і кожного підприємства.
Як показує досвід розвинених країн, вплив інноваційного фактору на економіку
має відбуватися шляхом узгодження інноваційної політики з науково-технічною, бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною, промисловою і зовнішньоторговельною політикою та за умови досягнення єдності інтересів і встановлення збалансованих та гармонійних стосунків між суспільством, державою, владою та окремими підприємствами.
Пріоритет повинен надаватися не розвитку підприємства за факторами виробництва та інвестицій, а розвитку на підґрунті активізації інноваційної діяльності. А тому
перші є засобами науково обґрунтованої інноваційної діяльності, а не її метою, оскільки стержнем будь-якої політики є впровадження інновацій. Метою інноваційної діяльності виступає одержання результату на підставі її здійснення.
Література
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНИ
Л.С. Мельничук
Житомирський державний технологічний університет
Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоздатності економіки, рівня розвитку і особливо ефективності функціонування національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки,
гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі за рахунок економічного зростання на європейські стандарти життя українських громадян.
В умовах глобалізації Україна повинна мати чітку стратегічну політику свого надійного позиціювання на глобальному та європейському рівнях, яка має спрямовуватися на чутливе випереджальне реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світовій економіці, з метою здійснення цілеспрямованих заходів щодо забезпечення виходу
української економіки на високий рівень міжнародної привабливості і здатність стало
розвиватися за інноваційно-інвестиційною моделлю.
Ключовим питанням стратегічної інноваційної політики є визначення тих напря100

мків інноваційного розвитку економіки, з яких Україна здатна отримати рівень доданої
вартості не нижчий (а можливо вищий), ніж той, що має місце в масштабах глобальної
економіки. Тобто конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку має
забезпечуватись в подальшому інтенсивним нарощуванням частки експорту продукції з
високим рівнем доданої вартості в загальному обсязі експорту.
В Україні процес інноваційної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
ще недостатньо трансформувався за ринковими правилами, залишаючись переважно
зорієнтованим на продукування нових знань і технологій незалежно від врахування попиту споживача і участі в процесі їх створення потенційних замовників. Слабка спрямованість системи продукування інновацій на кінцевого споживача і визначає значною
мірою низький рівень комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок, їх
недостатню відпрацьованість з точки зору можливості якнайшвидшого впровадження, а
також якості і ефективності.
Інноваційний процес в Україні має отримати сучасний ринковий напрям – від замовника і споживача до виробника і розробника інновації. Тому інноваційна політика
має враховувати зазначену зміну в сучасному інноваційному процесі та прискорити її
реалізацію на підприємствах України. У цьому руслі має формуватися й інвестиційна
політика. Вона повинна концентруватись переважно на інвестиційній підтримці розроблення інноваційної продукції та послуг, що відповідають потребам замовників і споживачів. Лише за таких умов буде забезпечуватися зростання затребуваності економікою результатів наукової діяльності.
При цьому необхідно враховувати, що для ефективної реалізації наукою своєї
інноваційної функції, тобто для створення комерційно завершених інновацій, наукоємність ВВП має бути не нижчою 1,7% ВВП. Проте проблема полягає не тільки в необхідності збільшення інвестицій в науку (за сценарними розрахунками – до 2,5–3%
ВВП), а й в забезпеченні більш раціональної структури диверсифікації джерел фінансування наукової діяльності та ефективної віддачі від вкладень в науку.
Створення системи інвестування інноваційної діяльності, в тому числі наукової,
яка відповідатиме сучасним вимогам ринкової економіки і забезпечить фінансову підтримку наукової та інноваційної діяльності, достатньої для досягнення результатів світового рівня, має базуватись на наступних принципах:
– чітка диверсифікація джерел і механізмів фінансування в залежності від етапів
інноваційного процесу;
– використання переважно конкурсних (конкурентних) механізмів інвестування в
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наукову та інноваційну діяльність;
– раціональне використання прямих і опосередкованих способів інвестування в
наукову та інноваційну діяльність;
– орієнтація державних інвестицій в науку та інновації на стимулювання притоку
в ці сфери недержавних коштів, особливо заощаджень громадян.
Диверсифікація джерел і механізмів фінансування різних етапів інноваційного
процесу необхідна для врахування особливостей кожного з чотирьох етапів, які відрізняються ступенем прояву комерційних властивостей – фундаментальних досліджень;
прикладних досліджень; розробок; комерційного споживання інновацій.
Інновативність економіки суб’єктів підприємницької діяльності залежить від творців інновацій, їх кваліфікації, інноваційної культури, мотивації. Важливо також, щоб
творчий потенціал окремих особистостей та спільнот, що створюють інновації, був тісно пов’язаний з підприємництвом, зорієнтований та високомотивований на досягнення
конкретних цілей у створенні і розповсюдженні інновацій. Ці завдання мають вирішуватися системно і спільно освітою, наукою, підприємництвом.
ОСОБЛИВОСТІ ІСНУЮЧИХ ТИПІВ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Д.Д. Узун, Ю.О. Узун
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”
Сучасний український ринок висуває довгий список вимог до підприємств, що
претендують на позицію лідера в тому або іншому сегменті. Можливість досягнення
підприємствами поставлених цілей залежить від багатьох факторів, але в першу чергу,
визначається стратегією розвитку суб'єкта господарювання. Стратегія розвитку підприємства може носити екстенсивний або інтенсивний характер. З погляду науковотехнічного прогресу більш перспективної є стратегія розвитку, що базується на інтенсифікації виробництва продукції або надання послуг, що фактично може бути інноваційною стратегією організації. Інноваційна стратегія підприємства є частиною загальної стратегії організації й у кожному конкретному випадку може визначатися бажаною
(прогнозованою) поведінкою на ринку, а саме, яким чином підприємство взаємодіятимо
з ринком. Основних типів взаємодії з ринком чотири, – створення ринку, пристосування до ринку, спрямованість на глобальний ринок, спрямованість на локальний ринок.
Відповідно до виділених типів взаємодії можуть бути визначені відповідні інноваційні

102

стратегії організацій, що представлені в спеціалізованій літературі як експлеренти, віоленти, коммутанти й патіенти. В умовах сучасної економічної ситуації в Україні кожну
з інноваційних стратегій необхідно буде адоптувати для місцевих умов з метою ведення ефективної господарсько-економічної діяльності. Під адаптацією пропонується доробка існуючих стратегій у відповідності з переліком кількісних і якісних факторів, наприклад, таких як: форма власності, масштаб виробництва, особливості товару, система
оподатковування, особливості регіональних ринків, співвідношення власного й позикового капіталу, – список може бути продовжений з метою задоволення основного критерію функціонування будь-якої економічної системи – одержання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного або іншого виду ефекту.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ
О.В. Стоева
ООО Фирма «Мультиконт»
В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции и нестабильности торговый флот Украины переживает глубокий кризис. В результате значительного сокращения торговых судов под флагом тысячи моряков остались без рабочих мест. В условиях избыточного предложения рабочей силы, на рынке труда моряков многочисленные
судовладельцы стали выступать только как наниматели рабочей силы и не уделяют
должного внимания вопросам сохранения и развития собственных кадров. Управленческие решения в области управления персоналом, принимаются на основе административно-командных подходов, не учитывающих, быстро меняющихся условий внешней
среды. Такая кадровая политика предопределяет конечную экономическую неэффективность с соответствующими негативными последствиями для любой организации.
В настоящее время в мировом судоходном бизнесе весьма остро стоит проблема в
обеспечении командного состава морских торговых судов квалифицированными кадрами. Украинские морские специалисты, уходят из отечественных судоходных компаний в зарубежные: фирмы, где предлагают лучшие условия, работы и оплаты труда.
Отечественный флот в ближайшее время может остаться без квалифицированных кадров. Для преодоления сложившихся негативных тенденций, необходимо коренным образом перестраивать имеющуюся практику управления фирмой, судоходной компании,
что подразумевает внедрение совершенно новых форм и методов управления, позволяющих более рационально использовать рабочие кадры. Использование концепции
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трудового потенциала и методов традиционного маркетинга в области управления персоналом судоходных компаний является как раз примером применения новейших методических разработок в управлении предприятием. Следует отметить, что проблемы в
области управления персоналом судоходных компаний имеют свои специфические
особенности и в настоящее время мало изучены. Эти проблемы связаны с нерациональным использованием имеющихся трудовых ресурсов плавсостава, что, в свою очередь,
снижает эффективность управления персоналом в судоходных компаниях.
В соответствии с целью исследования, в докладе освещаются следующие основные вопросы:
– анализ концептуальных подходов в управлении персоналом и наиболее приоритетные подходы на современном этапе;
– методы оценки эффективности управления персоналом;
– тенденции, происходящие на рынке труда моряков и их влияние на кадровую
политику судоходных компаний;
– характерные особенности морской профессии и требования, предъявляемые к
морским специалистам;
– анализ состояние трудовых ресурсов плавсостава в отечественных судоходных
компаниях и проблемы, связанные с использованием рабочей силы;
– методы, оценки трудового потенциала для судоходной компании;
– система оценки эффективности управления персоналом для судоходной компании
Теоретическая значимость моего доклада заключается в определении методических подходов к организации эффективного управления персоналом в судоходных
компаниях, а также определении методических подходов к комплексной оценке трудового потенциала работников плавсостава и комплексной оценке эффективности управления персоналом в судоходных компаниях.
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Н. Орлова
Днепропетровский университет экономики и права
В условиях мирового экономического кризиса и постоянного роста цен на энергоресурсы залогом эффективного развития отечественных предприятий и повышения их
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конкурентоспособности является решение проблем управления инновационными процессами.
Различные аспекты управления инновационным развитием предприятий рассматривались К. Левиным, Р.Данканом, К.Дэвисом, А.И. Анчишкиным, А.И. Гавриловым,
А.Ф. Дьяковым, Н.И. Климовой, В.Ю. Кудрявцевым, А.Х. Махмутовым, А.Н. Тищенко,
Ю.В. Яковцом и другими учеными. Несмотря на это вопрос определения резервов инновационной деятельности предприятий остается актуальным.
Для успешного решения проблемы инновационного развития предприятия необходимо наличие достаточных производственных мощностей, готовность к инновационной деятельности, постоянный спрос на продукцию, квалифицированный персонал.
Механизм управления инновационным развитием предприятий топливноэнергетического комплекса включает: подходы к управлению, методы управления и
инструментарий управления – инновации [1].
Одной из основных инноваций инструментария управления является материально-техническая модернизация и реконструкция предприятий. Изменения, касающиеся
технологий производства, являются решающими для дальнейшего развития предприятия, обеспечивают его преимущества в конкурентной борьбе, оказывают влияние на
социальные аспекты деятельности.
В качестве такой инновационной составляющей предложена реконструкция коксохимического предприятия, предусматривающая создание промышленной установки
газификации отечественного угля. В качестве сырья процесса газификации можно использовать практически любые виды низкосортных топлив, вплоть до антрацитов. Технологическая схема включает в себя блоки подготовки сырья, газификации и очистки
получаемого газа [2]. Процессы по подготовке угля и очистке газа достаточно освоены
в промышленности, необходимое технологическое оборудование присутствует на всех
коксохимических предприятиях, что естественно приводит к минимизации затрат.
При переработке низкосортных углей методом газификации получаемый газ в зависимости от типа дутья может быть использован в двух основных направлениях: как
генераторный (Qн = 4,55 МДж/м3) или как синтез-газ (Qн = 11,2 МДж/м3). Например, в
качестве энергетического топлива, в полиэнергетических газотурбинных станциях или
для нужд самого предприятия. А также через синтез-газ в качестве сырья для органического синтеза различных химических продуктов (спиртов, углеводородов, альдегидов,
и др.). Экономическая оценка показала, что затраты на создание промышленной установки газификации в составе действующего коксохимического предприятия окупятся
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при получении генераторного газа менее чем за 2 года, а для синтез-газа эта цифра составляет 3 года. Реструктуризация производства, ориентация на предложенные нововведения предполагают перестройку организационной структуры управления предприятием, которая обеспечит наибольший эффект при объединении линейной и целевой структуры. В этом случае матричный тип организационной структуры управления предполагает, что управление отдельными сферами деятельности происходит в соответствии с
линейной структурой. При этом управление новыми проектами согласуется с программой целевой структуры.
Таким образом, предложенная составляющая инновационного развития коксохимического предприятия позволит задействовать неиспользуемые мощности предприятия, расширит ассортимент продукции, создаст дополнительное количество рабочих
мест, что тем самым способствует снижению социальной напряженности в условиях
экономического кризиса. Кроме того, такая реструктуризация производств может быть
включена в стратегию развития коксохимической отрасли.
Литература
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УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
І.А. Шахназарян
Одеський національний політехнічний університет
Останнім часом в Україні все більше зростає інтерес до використання акціонерної
форми організації капіталу, корпоративних прав, корпоративних відносин і корпоративного управління. Успішний розвиток корпоративного сектора в Україні тісно
пов’язаний з розвитком цивілізованого корпоративного управління.Удосконалення корпоративного управління забезпечить вітчизняному та іноземному інвестору надійний
захист прав власності, виробництву – ресурси для подальшого розвитку, державі – ефективне управління процесами на ринку цінних паперів. Головною функцією корпоративного управління є організація виробничої, фінансової й інших видів діяльності підприємства в інтересах акціонерів, які забезпечують акціонерне товариство фінансовими
ресурсами. Корпоративне управління створює правове поле для визначення повноважень, прав і відповідальності різних учасників корпорації і регулює їх взаємозв’язки.
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Структура корпоративних відносин і корпоративного управління відповідає умовам та особливостям кожної конкретної країни і складається під впливом таких чинників:
– законодавчої бази, яка регулює права і обов’язкисторін, що беруть участь у корпоративному управлінні;
– практики ділових взаємозв’язків, що складаються в країні;
– статуту корпорації і її внутрішніх документів.
Управління акціонерним капіталом грунтується на концепції джерел капіталу.
Трьома основними джерелами акціонерного капіталу є: внесений капітал, нерозподілений дохід,нереалізований капітал.
Існує три методи оцінки й управління акціонерним капіталом залежно від рівня
власності: метод вартості, пайовий метод, метод консолідованої звітності.
Один з основних елементів корпоративного управління – загальні збори акціонерів. Уся повнота влади в акціонерних товариствах належить акціонерам, і вони злійснюють її через голосування на загальних зборах. Важливо, щоб акціонери розуміли, що
вони – власники і, беручи участь у зборах, здійснюють своє право на участь в управлінні справами товариства і контролі за діяльністю його органів управління.
Однією з найважливіших причин, що стримують ефективне функціонування акціонернх товариств в Україні, залишається недосконалість правової бази їх діяльності.
Проведений аналіз показує, що викладені в законодавчих актах України питання правової регламентації управління акціонерними товариствами не мають чітких рекомендацій щодо функцій окремих органів управління та відповідного їх розподілу, що дозволяє по – різному трактувати їх в конкретній практиці діяльності акціонерних товариств. Це усладнює та знижує ефективність корпоративного управління акціонерним
товариством і в деяких випадках призводить до порушення інтересів акціонерів.
Корпорації охоплюють просторово ширший ринок, на якому виявляється ефект
усереднювання коливань кон'юнктури, що полегшує планування господарської діяльності та сприяє їх стійкому функціонуванню. Процес глобалізації, що відбувається в
сучасному світі, задає могутній імпульс розвитку інтеграційної господарської діяльності на рівні суб’єктів господарювання, а зростаючий рівень міжнародної конкуренції
змушує суб’єктів господарювання шукати шляхи об’єднання потенціалів в боротьбі за
виживання і ринкове співробітництво. Практика показує, що корпоративні інтегровані
структури є основою сучасної економіки. Корпоративна форма ведення бізнесу є вершиною піраміди розвитку організаційних структур.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Н. Ястремская
Харьковский национальный экономический университет
Многогранность управления инвестиционной деятельностью как социальноэкономическим явлением нуждается в постоянном совершенствовании и развитии, то
есть в глубоком познании, системно-образном представлении и практической материализации, а следовательно в уточнении существующей управленческой парадигмы, адекватной сложившимся условиям и особенностям функционирования предприятий в
быстро изменяющейся, нестационарной, трансформационной среде, которой является
экономика Украины. Вместе с тем, современная управленческая парадигма не может
игнорировать тенденции мирового развития и мировой практики управления инвестированием, она должна интегрировать их в четкие ценностные ориентиры, в мировоззренческие позиции и установки, транспонировать в цели учитывать в содержании
процесса управления капиталовложениями с учетом состояния как субъекта, так и
объекта управления. Таким образом, достигнутый уровень знаний, на основе которого
формируется

парадигма,

существенно

влияет

на

направленность

социально-

экономических преобразований и на эффективность управления ними.
Рассматривая современные тенденции управления инвестиционной деятельностью, следует отметить их особенности, определяющие необходимость и содержание
сдвига парадигмы управления, заключающиеся в: усилении социальной ориентации
системы управления на потребителя, собственника, персонал, инвестора, что предполагает ее персоноцентричность; смещении в сторону диалога взаимоотношений между
субъектом и объектом управления инвестированием, предполагающих формирование
инвестиционного (экономического) доверия на основе семантического; повышении
уровня профессионализации и интеллектуализации управленческого труда в связи с
усилением значимости информации и интеллектуального капитала как приоритетного
производственного ресурса; переходе от непосредственного воздействия на исполнителей к формированию микросреды, в которой они могут реализовать себя как личности,
то есть формирование организационной культуры адекватной миссии предприятия, его
общей стратегии развития; усилении социальной значимости управленческого труда,
его постепенной трансформации в сервисное интеллектуальное обслуживание, консультирование коллективного труда.
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Рассматривая парадигму управления как продукт видения и мышления, совокупность представлений об объекте, процессах, явлениях в системе управления, набор системообразующих целей, ее основными концептуальными положениями в отношении
инвестиционной деятельности являются следующие.
1. Процесс инвестирования и его результаты необходимо рассматривать как общественное благо в связи с наличием социального и экологического эффектов, которые
распространяются на всех членов сообщества, общедоступностью и невозможностью
исключения кого-либо из процесса их потребления. Следовательно, при управлении
инвестиционными процессами следует стремиться к достижению не только коммерческой, то есть внутренней эффективности, но и социально-экологической выгоды –
внешней эффективности, измеряемой количественно при обосновании экономической
эффективности инвестиционных проектов.
2. Инвестиционная деятельность сформировалась в социально-экономический институт благодаря наличию основных институциональных признаков: законодательных
норм, устойчивой структуры управления на всех таксономических уровнях, механизмов поведенческих стереотипов акторов, участвующих в инвестиционных мероприятиях.
3. Управление инвестиционной деятельностью должно учитывать инвестиционную привлекательность объекта вложений, его восприимчивость (организационную гибкость) к бизнес-предлождениям и экономическую эффективность результатов внедрения инвестиционных проектов, что позволить согласовать интересы субъекта и объекта
процесса инвестирования, рассматривать его в динамике в соответствии с темпами
изменения внешних и внутренних бизнес-процессов, комплементарных данному.
4. Управление инвестиционной деятельностью предприятия должно осуществляться на основе его непосредственного взаимодействия с внешней средой в соответствии с двусторонней симметричной информационной моделью, основная цель которой
заключается в формировании и поддержании инвестиционно-привлекательного имиджа, достигаемого при условии инвестиционной прозрачности (информационной открытости) методами PR-политики, рекламы и индивидуальной работы с потенциальными и реальными инвесторами.
5. Стоимостную оценку активов (капитала) предприятия целесообразно определять с учетом поправки на величину его инвестиционно-привлекательного имиджа, который в современных быстро изменяющихся условиях следует рассматривать как полноценный инвестиционный ресурс, нуждающийся в управлении.
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Таким образом, представленные положения парадигмы управления инвестиционной деятельностью предприятия позволяют представить ее в динамике с позиций согласования объективных возможностей и субъективных ожиданий сторон, участвующих
в процессах капиталовложения, что развивает теорию управления в направлении комплексного рассмотрения и разрешения социальных и экономических проблем.
МЕСТО РИСКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В.А. Шпандарук
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
Современные условия хозяйствования украинских предприятий характеризуются
сложностью и неопределенностью, порождающими разнообразные риски. Чтобы обеспечить устойчивое инновационное развитие предприятия в такой ситуации необходимо
использовать эффективный механизм риск-менеджмента.
Анализ литературы по проблемам экономики, менеджмента, управления персоналом, риск-менеджмента позволил сделать вывод, что рискам в системе управления персоналом не уделяется достаточно внимания. В существующих классификациях риски в
системе управления персоналом или кадровые риски нередко не упоминаются вообще.
Витлинский В.В. [1, с.76] в кадровом аспекте признает существование индивидуальных и групповых рисков. Машина Н.И. [2, с.11] и Шегда А.В. [3, с.23] выделяют
индивидуальные, групповые и массовые риски.
Чернова Г.В. не выделяет кадровые риски в отдельную категорию, а рассматривает их в рамках операционного.
Операционный риск занимает особое место среди рисков предприятия и формулируется как:
– риск прямых и косвенных потерь вследствие искаженного построения бизнеспроцессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических отклонений, несанкционированных действий персонала;
– риск финансовых потерь, вызванных неправильной организацией работы, неадекватным менеджментом, ошибочной политикой и риском, связанным с человеческим
фактором [4, с.36].
Операционные риски возникают преимущественно в результате действия или
бездействия персонала. Среди причин их возникновения можно выделить три основ110

ные:
– недостаточный (или избыточный) уровень человеческого капитала персонала;
– человеческий фактор как отражение психологического портрета личности, неадекватного функциональным или должностным обязанностям;
– низкий уровень приобщенности персонала к организационному окружению как
результат отсутствия (или неприемлемости) корпоративной культуры предприятия.
В то же время риски, которые могут возникнуть на различных этапах процесса
управления персоналом и относительно подсистем системы управления персоналом
остаются неизученными.
Таким образом, вероятностный характер среды, в которой функционируют современные предприятия, динамический характер и вариативность, присущие явлениям и
процессам, порождают рисковые ситуации. Безусловно, рисковыми ситуациями необходимо управлять, то есть, принимать меры по прогнозированию наступления рискового события, разрабатывать комплекс мероприятий, позволяющих исключить, снизить
степень риска или уменьшить его негативные последствия.
Различные виды рисков тесно связаны между собой и представляют целостную
систему. Управление рисками должно быть интегрировано в общеорганизационный
процесс, должно иметь стратегию, тактику, оперативную реализацию и контроль.
Необходимость внедрения в практику деятельности предприятий механизма минимизации рисков обусловлена тем, что именно при помощи инструментов рискменеджмента возможно оптимизировать деятельность современных предприятий в
условиях нестабильности. А владение инструментарием управления рисками позволит
адекватно реагировать на внешние угрозы через разработку и реализацию эффективных
стратегий, осуществления соответствующих превентивных мероприятий. Однако рискменеджмент должен внедряться с учетом особенностей отрасли функционирования
предприятий. В данном направлении и будут осуществляться дальнейшие исследования.
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Л.І. Шваб
Житомирський державний технологічний університет
В епоху глобального інноваційного процесу інформатизації та інтелектуалізації
суспільства й економіки, конкурентноздатність і технологічна незалежність країни визначатиметься її інтелектуальним виробничим потенціалом, рівнем фундаментальної і
прикладної науки, ефективним трудовим потенціалом, наявністю кваліфікованих фахівців, здатних генерувати нові ідеї і технології. Тому сьогодні актуальним стає питання
ефективного розвитку та використання трудового потенціалу, створення сучасних виробничих систем, сформованих під впливом інноваційної діяльності, що відтворює рух
інтелектуального капіталу. Інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні переважно
сконцентрована в низькотехнологічному секторі промисловості та фінансовобанківському секторі, а також лише в деяких регіонах і дуже слабо зорієнтована на
більш широке застосування в економіці і в суспільстві науково-технічних знань. Відсутність системної повноти в інноваційному розвитку економіки та суспільства в цілому
нівелює зусилля, які прикладаються для цього в окремих інноваційно більш активних
галузях і регіонах, залишає невикористаним немалий потенціал, який криється у всіх
суб’єктах господарської діяльності. Тому існує необхідність в ініціюванні розвитку та
ефективного використання трудового потенціалу, що призведе до широкого впровадження інноваційних програм розвитку у всіх галузях, регіонах, на підприємствах і установах поряд с програмами випереджального інноваційного розвитку в пріоритетних
напрямках економіки.
При дослідженні інноваційного розвитку Житомирського регіону виявлено, що у
2008р. інноваційною діяльністю в промисловості області займалося 41 підприємство,
або 11,4% від загальної кількості обстежених, що відповідно на 4 підприємства та 0,9
в.п. більше, ніж у попередньому році. За видами промислової діяльності більш активно
здійснювали нововведення підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості
(23,5% від загальної кількості підприємств галузі), машинобудування (22,5%), целюлозно-паперового виробництва; видавничої справи (17,6%), металургійного виробництва
та виробництва готових металевих виробів (13,3%), легкої промисловості (12,5%). У
загальній кількості інноваційних підприємств 19, або 90,5% складали підприємства переробної промисловості.
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В цілому на інноваційну діяльність промисловими підприємствами області було
витрачено 48,6 млн.грн., що на 20,9% менше, ніж у 2007р. Традиційно у загальному обсязі інноваційних витрат вагоме місце займають кошти, що спрямовуються на технічне
і технологічне оновлення виробництва, зокрема на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення. У 2008р. частка таких витрат склала 96,6% та перевищила
показник попереднього року на 4,2 в.п. У 2008 році лише дві третини інноваційно активних підприємств витрачали кошти на інновації. Серед підприємств, які у 2008р.
займалися інноваційною діяльністю домінували підприємства з чисельністю працюючих від 100 до 249 осіб, їх частка у загальній кількості зазначених підприємств складала
34,1% (у 2007р. – 32,4%). Серед інноваційно активних підприємств 40, або 97,6% впроваджували інновації. Впровадження інноваційної продукції здійснювали 16, або 39,0%
інноваційно активних підприємств. Порівняно з попереднім роком їх кількість збільшилась на 5 підприємств, а питома вага на 2,4 в.п. Протягом року ними освоєно 24
інноваційних видів продукції, третина з яких – машини, устаткування, прилади, апарати тощо. 29 підприємств, або 70,7% від кількості інноваційних реалізовували інноваційну продукцію, з них 10 (34,5%) – продукцію, що була новою для ринку, 26 (89,7%) –
продукцію, що була новою лише для підприємства.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції торік склав 201,8 млн.грн., що на 24,4
млн.грн., або на 10,8% менше, ніж у 2007р. Частка інноваційної продукції у загальному
обсязі реалізованої становила у 2008р. 2,3%, що на 0,9 в.п. менше, ніж рік тому. Стан
інноваційного розвитку економіки регіону, як і України в цілому, свідчить про існування широкого кола гострих проблем, подолання яких неможливе без ретельного визначення тих потенційних можливостей, які присутні в національній економіці і які мають
стати фундаментом для переходу України на інноваційно-інвестиційну модель розвитку. Для країн з розвинутою економікою криза настає внаслідок домінування в економічному зростанні фінансового фактору. Для менш розвинутих  за рахунок неефективного використання трудового потенціалу та поступового руйнування їх інноваційного
потенціалу. Останнє в повній мірі стосується України. Тому основними передумовами
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств є визначення, обґрунтування і створення механізмів реалізації нової державної інноваційно-інвестиційної політики, яка
має стати ефективним засобом розбудови інформаційного суспільства і економіки, заснованої на ефективному використанні трудового та інтелектуального потенціалу підприємств України.
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ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДО ТРАНСФЕРУ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
В.М. Хобта, О.І. Кісельова
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Останніми роками де далі більш гостро постають питання пошуку нових ідей, реалізація яких дозволить підприємствам отримати конкурентні переваги і посісти своє
місце на ринку. Основним джерелом таких ідей в Україні були і досі залишаються ВНЗ
і галузеві НДІ. На шляху переходу до інноваційної моделі розвитку зазначені організації, окрім своїх традиційних освітніх і науково-дослідницьких функцій, отримали нові,
покликані забезпечити їх безпосередню участь в інноваційному процесі, надати можливість гармонійного розвитку усіх складових трикутника знань (освіта-наука-інновації).
Таким чином перед ВНЗ постає необхідність подальшої передачі своїх розробок з метою їх комерціалізації. За таких умов, все більш популярною стає точка зору, згідно
якої чисто фундаментальних досліджень не існує, і усі дослідницькі роботи повинні мати прикладне застосування. Це обумовлює необхідність оцінки можливостей трансферу
і комерціалізації технологій вже на стадії пошукових робіт.
Для оцінки комерціалізуємості технології використовується багатий інструментарій, що включає такі методи, як технологічний маркетинг, технологічний аудит, GAPаналіз, SWOT-аналіз, методику LIFT і методологію оцінки перспектив комерціалізації
TAMETM та ін. Незважаючи на високий ступінь опрацювання питань оцінки потенціалу технологій з точки зору їх придатності до трансферу і комерціалізації, ще й досі залишається ряд невирішених питань. Так здебільшого зазначені методики призначені
для формування висновку про цінність тієї чи іншої технології для інвестора або іншого контрагента з передачі технологій, але не відповідає потребам проведення поміжної
експертизи в інтересах самого розробника, основною метою якого є відбір для подальшого опрацювання найбільш перспективних проектів, і уникнення зайвих витрат,
пов’язаних з проведенням досліджень за напрямами з низьким потенціалом комерціалізації і трансферу технологій.
Метою даної роботи формування загального підходу до проведення оцінки придатності технологій, що розробляються, до подальшої передачі чи комерціалізації.
Проведення оцінки комерціалізуємості технології є актуальним на етапі створення новації, який доцільно умовно поділити на три основні фази: пошукові дослідження; прикладні дослідження; експериментальні розробки. Для розробників технологій важливо
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проведення експертизи проектів на кожному з цих етапів з метою відсіювання заздалегідь неперспективних. Таким чином доцільним є формування багатоступеневої системи
відбору технологій.
З точки зору процесу формування зазначеної системи необхідно вирішення двох
основних питань. Вибору методичної бази проведення оцінки і формування переліку
оціночних критеріїв. Підчас вибору методики оцінки проектів слід враховувати, що
трудовитрати для проведення експертизи мають бути співвідносними з трудовитратами самої фази створення новацій, враховуючи витрати як живої так і уречевленої праці,
і водночас забезпечувати повну и об’єктивну оцінку потенціалу технології. Тобто, очевидно, проведення експертизи на стадії теоретичних досліджень за тим самим переліком оціночних критеріїв, що і по завершені етапу експериментальних розробок є не доцільною. Проте, використання єдиного методичного підходу на кожній з цих стадій є
цілком обґрунтованим, і обумовлюється тим, що виконання одних і тих самих оціночних процедур є більш простим і прийнятним для експертної групи порівняно з необхідністю освоєння декількох методик і їх диференційованого використання на різних стадіях.Серед напрацьованих підходів особливе місце посідає метод аналізу ієрархій Т.
Сааті (МАІ). На наш погляд, цей метод має якісні переваги порівняно з усіма іншими,
оскільки дозволяє повноцінно враховувати усі критерії, висунені до технології, варіювати їх кількість і склад. Істотний недолік запропонованого методу пов'язаний з високим ступенем суб’єктивізму, оскільки для вибору технології використовуються оцінки
виставлені одним експертом, або декількома експертами за попереднім узгодженням,
що знижує ступінь їх об’єктивності. Цього можна уникнути користуючись методологічною базою теорії нечітких множин.
У загальному вигляді усі оціночні критерії можна поділити на наступні групи: науково-технічні критерії; економічні; ринкові; майново-правові; кадрові. В залежності
від етапу, на якому перебуває та чи інша технологія, перелік оціночних критеріїв може
значно змінюватися, обумовлюючи підвищення повноти і детальності аналізу придатності технології до комерціалізації по мірі росту ступені її опрацьованності. Сформувати вичерпний перелік зазначених параметрів для кожної стадії не є можливим, оскільки
останній визначається з урахуванням специфіки умов функціонування розробника.
Використання специфічної ієрархічної системи цілей, критеріїв і альтернатив для
кожного з етапів розробки інноваційної технології дозволяє здійснювати обґрунтований відбір найбільш життєздатних технологій.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ ЯК ОСНОВА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
О.О. Ястремська
Харківський національний економічний університет
Інвестиційна діяльність є однією з умов активізації соціально-економічних перетворень в Україні. Для того, щоб залучити якнайбільше суб’єктів ринку до участі у
процесах капіталовкладень, необхідно, щоб підприємства обмінювалися із зовнішнім
оточенням інформацією про свої плани і становище, можливості, ставлення до основних подій на певному таксономічному рівні, тобто були відкриті, але в той же час і додержувалися певних принципів збереження підприємницької таємниці. Таким чином,
підприємства зможуть задовольняти інтерес до себе з боку засобів масової інформації,
економічно активної частини громадськості, потенційних інвесторів. Досягти цієї мети
можливо за рахунок надбання ними такої якості, як інформаційна прозорість, що полягає у відкритті суб’єктом господарювання інформації про динаміку свого функціонування та розвитку, тобто про фінансовий стан, взаємовідносини з власниками, особливості менеджменту. На сьогодні підприємства України бажають отримати інвестиції,
але стороняться відкритості. Основними причинами такого становища є недосконалість
законодавчої бази, імовірність використання інформації конкурентами, висока вартість
заходів з відкриття, низька ефективність бізнесу. Необхідно підкреслити, що інформаційна прозорість надає значні переваги, до яких слід віднести: залучення стратегічних
інвесторів та збільшення їхньої долі в бізнесі, наближення ринкового курсу акцій підприємства до його інвестиційної вартості, підвищення довіри до менеджменту та визнання його професіоналізму, зменшення витрат на залучення додаткового капіталу.
Головними цілями інформаційної прозорості є формування або поліпшення іміджу
суб’єкту господарювання та залучення необхідних обсягів інвестицій на вигідних умовах.
Інформаційна прозорість – комплексне поняття, яке необхідно розглядати за двома ознаками: спрямованістю та функціональною приналежністю. За спрямованістю
прозорість є внутрішньою та зовнішньою. Внутрішня передбачає постійне інформування персоналу та власників підприємства про його місію та стратегію розвитку, здобутки, стан використання ресурсів, організаційну структуру та кадрові переміщення, права
й обов’язки підрозділів і виконавців, спрямованість та наповнення інформаційних потоків. Зовнішня прозорість може бути досягнута на основі фінансової (результати фінаналізу), управлінської (компетентність вищого керівництва, організаційні перетво116

рення) та комерційної (відомості про продукцію і ринки збуту) відкритості в процесі
передачі інформації засобами Internet, на зустрічах з партнерами та економічно активною громадськістю, у публікаціях. За функціональною приналежністю інформаційна
прозорість може бути повна, що характерно для ВАТ, акції яких котуються на фондовій
біржі та інформація про діяльність розміщується в засобах масової інформації, спеціальних професійних виданнях і в комп’ютерних мережах; обмежена, що більш притаманна ЗАТ, фінансова та управлінська інформація про їх здобутки є відкритою лише
для потенційних інвесторів, для малих підприємств, які сповіщають зовнішнє середовище лише про окремі зміни свого стану.
Безумовно, що інформаційна прозорість не може бути обов’язковою умовою успішності процесу господарювання, але вона є необхідною складовою забезпечення його
ефективності. Чинниками, які впливають на доцільність використання підприємством
певного виду інформаційної прозорості, є його тип (крупне, середнє або мале), етап
життєвого циклу, вид загальної та інвестиційної стратегії, рівень конкуренції в галузі,
розвиненість інвестиційної інфраструктури, фіскально-монетарна політика держави.
Для забезпеченні прозорості підприємству доцільно скористатися наступними заходами: проводити індивідуальну роботу з потенційними інвесторами (road show), брати
участь у рейтингуванні, що проводяться міжнародними рейтинговими агентствами, застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності. Запроваджуючи інформаційну
прозорість, підприємство забезпечить зростання інвестиційної привабливості, позитивності іміджу та обсягів капітальних вкладень.
Таким чином, суб’єкти господарювання з метою налагоджування ефективної взаємодії як з внутрішнім, так і з зовнішнім середовищем, повинні спрямовувати свою комунікаційну діяльність на надбання й підтримку позитивного іміджу, стрижнем якого є
інформаційна. Найбільший вплив на формування привабливого іміджу має прозорість
щодо управління підприємством, тобто всіма видами ресурсів. Тобто значення привабливого іміджу підприємства залежить не тільки від його фінансового стану, а й від ефективності використання ресурсного потенціалу, сприйнятливості підприємства до бізнесових пропозицій і їх досягнутої ефективності. Незадовільний рівень іміджу є індикатором погіршення відношення суб’єктів внутрішнього і зовнішнього середовища до
діяльності підприємства, що може створити у майбутньому значні проблеми як економічного, так і соціального характеру, які вирішити буде важко, або й зовсім неможливо.
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ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Ю.Ю. Жебель
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
На сегодняшний день повышение цен на электроэнергию, тепло, воду вызывает
все больший интерес к энергосберегающим технологиям. Задачи подачи воды и ее
отвода решаются совместно с задачей энергосбережения. Немногим известно, что до
70% квартплаты расходуется на перекачивание жидкостей, теплоносителя и других субстанций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Системы водоснабжения и водоотведения обладают достаточно сложной структурой, основными элементами которой являются трубопроводная сеть и насосные станции.
Насосная станция (НС) – установка, состоящая из 2-х или более насосов, запорной
и регулирующей арматуры, а также системы управления ее производительностью.
На данный момент большинство насосных станций работает по канонам прошлого века и имеет в своем составе устаревшее или малоэффективное оборудование, что
влечет за собой выход из строя, как отдельных элементов системы, так и системы в целом. Исключение не составляет насосная станция, расположенная на территории Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».
Исходя из сложившейся проблемы, актуальными становятся проекты по внедрению инновационных технологий на действующие насосные станции, с целью минимизировать энергопотребление и вероятность выхода из строя оборудования, находящегося в составе НС. Данный факт влечет за собой необходимость реализации проектов по
модернизации оборудования. Для разработки проекта необходимо иметь общее понятие о составе и работе типичной электрической насосной станции.
Существует несколько вариантов реализации проектов. В электрических НС применяется два основных типа регулирования производительности: каскадное и частотное регулирование. Каскадное регулирование производительности обеспечивается
включением и выключением параллельно установленных насосов. Частотное регулирование обеспечивает плавность изменения производительности за счет изменения частоты вращений насосов с помощью преобразователя частоты (ПЧ) и предотвращает
возникновение гидроударов, что повышает ресурс и надежность работы как самой НС,
так и трубопроводов и арматуры. Возможно одновременное применение этих двух
принципов.
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Существует несколько вариантов проекта по управлению насосными двигателями
при помощи ПЧ:
– упрощенный вариант каскадно-частотного регулирования, при котором ПЧ
управляет только одним насосным двигателем, а остальными по мере необходимости
подает команды на пуск и останов. При пуске дополнительных насосных агрегатов, их
электродвигатели подключаются напрямую к сети, что может привести к появлению
гидроударов, бросков напряжения и т.д.;
– вариант управления, при котором все насосные двигатели снабжены своим
собственным ПЧ, что обеспечивает практически полное отсутствие недостатков, но
требует существенных материальных затрат;
– вариант управления, при котором в работу включается следующий насосный агрегат при невозможности обеспечить требуемую на данный момент производительность НС одним насосным агрегатом.
Наиболее выгодным вариантом проекта во всех аспектах выступает последний
вариант управления насосными двигателями, который имеет ряд немаловажных преимуществ:
– экономия до 50% электроэнергии благодаря оптимальному использованию мощности асинхронного двигателя;
– экономия при проектировании, монтаже и наладке самого оборудования
внешней релейно-контакторной схемы управления, так как вся логика уже есть внутри
ПЧ и тщательно отлажена производителем;
– экономия инвестиций на модернизацию, комплексирование и наращивание функций системы благодаря поддержке стандартизированных протоколов

ModBus,

Profibus, LonWorks и др.;
– простота ремонтного обслуживания;
– высокая надежность ПЧ, которая гарантируется малым количеством компонентов в системе и их бесперебойной работой.
Реализация данного проекта внесет заметные положительные изменения в принцип работы насосной станции. Выгодой представленного проекта будет являться факт
экономии энергии и увеличение работоспособности как отдельных элементов НС (насосные двигатели, трубопроводы и т.д.), так и всей насосной станции в целом.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ МЕНЯЮЩЕЙСЯ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
М.В. Рымар, Н.И. Баранова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
На сегодняшний день главная проблема украинских предприятий состоит в их
адаптации к рыночным условиям хозяйствования, которая может привести еще к большему обострению кризисной ситуации на предприятиях, если не будут учитываться все
факторы внешней среды. Вследствие чего возникает необходимость комплексного подхода к адаптации предприятий на основании их стремления к стратегии стойкого роста.
Многие структурные подразделения и внутренние системы предприятий остаются
неприспособленными к изменениям внешней среды, что не позволяет достигнуть максимального эффекта от проведения мероприятий по адаптации. Всю совокупность
адаптивных мер подразделяют на следующие группы: адаптация предприятия к изменениям конъюнктуры рынка, к нововведениям, социально-культурным и политикоправовым условиям.
Каждый вид адаптации предусматривает комплекс работ, связанный с организацией процессов адаптации на предприятии.
Необходим анализ концептуальных вопросов адаптации предприятий, являющихся залогом выживания в нестабильных рыночных отношениях и условиях жесткой конкуренции на рынке. Рассмотрение стратегических целей с учетом рыночной конъюнктуры позволяют сформулировать меры организационно-технологического характера,
например, поиск и освоение новых технологических идей, расширение производства и
его диверсификация, освоение новых видов продукции, работ или услуг, совершенствование дизайна продукции, разработка и реализация эффективной маркетинговой
стратегии.

INNOVATION PROJECTS MANAGEMENT IN THE HIGH-TECH INDUSTRY
L.S. Chernova
National Shipbuilding University
In the Ukrainian gas turbine industry there is a precedent when the project of the integrated company creation was put into practice. It was achieved by means of amalgamation of
research-and-production enterprise "Маshproekt" and a production association "Zorya". At
the newly created enterprise the multi-project management system of the high technology
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production has been formed. Now a State Enterprise Zorya-Mashproekt, Gas Turbine Research and Production Complex, is a leader of turbine construction in Ukraine and one of the
key manufacturers of marine gas turbines and gearboxes in the world. The Complex provides
a full cycle of manufacturing from project engineering to a final product output. The Enterprise produces the following range of gas turbine assemblies:
– marine gas turbines and gearboxes (29 % of warships in different countries are
equipped with the enterprise's turbines);
– gas turbine plants for the gas mains and pipelines (more than 100 compressor stations
work in Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Canada, Iran, Azerbaijan and
other countries).
During the global financial crisis the enterprise was confronted with a number of difficulties, most significant among them was a devaluation of the national currency unit and the
key customers’ budget reduction for repairing and gas turbine assemblies’ renovation. Despite
these problems and due to the competent management, it became possible to minimize not
only the global financial crisis impact, but also to increase sales volume. For instance, since
October 2008, at the moment of the crisis phenomena display in Ukraine, sales volume has
increased 1.7 times as much. Besides, within the limits of the annual budget of the enterprise,
1/5 of the profit is regularly spent for the new equipment and modern technologies purchasing.
It became possible due to transition from a project-oriented model of the Complex running to the project management at the enterprise. The project-oriented structure ensured resource management of the specific projects and looked as showed at the slide. The main financial documents were an annual budget and a development budget of the enterprise. That
documentation was developed and approved by the budget committee. The main sub-structure
was the Scientific Research Center which exercised administration of the programs and projects. Each production trend was headed by the head designer of a project and he was also the
main budget of the project owner. An essential drawback of such scheme was that project
management was conducted without the production structure participation. The project management fulfilled just supervising but had no possibility of production process influencing.
Such structure allowed profitability increase up to 7 or 8 per sent, to shorten production cycle
but the problem of project management flexibility in the field of production was left undecided. After transition from project orientation model to project management the finance system
management is connected with every new project and the get financing from the consolidated
budget of the enterprise.
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Project management introduction provides for such budget model, which divides responsibility for the task fulfillment in different spheres of activity. The budget model has been
built according to the following principles: activity management by means of financial structure of the enterprise creating; managerial decision making by force of the budgets of structural divisions forming; financial and economical activity regulation by means of funds-intrust creation; targets fixing and attaining them in the field of economical activity.The base of
budget model is a standard costs distribution among the funds-in-trust which in their turn are
the sources of different projects financing.
Such way of financial management allows managers of the enterprise to exert an influence on the created sources volume and make independent decisions as to their application
under the mandatory condition of the cost overrun banning. The management system functions as an autoregulated one and there is no need in the general director’s participation in operative decisions making. Currently, the investment for research and development constitutes
15 - 18 % of the enterprise's total income amount; engineering time is cut by half. The enterprise has no problems with the commodity market for its new developments and products.
The enterprise is constantly modernizing the outlet products. Today the scientists of the Research and Production Complex are developing a gas turbine engine of the fifth generation. It
confirms that project management as a main way of production and basic system of the work
organization grounded on the multi-project management with minimization of risks and uncertainties is a launch pad for the Ukrainian innovative system efficiency increasing.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
М.Б. Жураковська, О.Б. Іванова
Національний університет «Львівська політехніка»
На сьогодні не залишається сумнівів, що запорукою ефективного економічного
розвитку держави є запровадження економіки знань. У розвинутих країнах світу відбулось суттєве зміщення акцентів з матеріальних активів на інтелектуальний капітал. Україна, задекларувавши курс на інноваційний розвиток, об’єктивно наслідує загальносвітові тенденції. Підґрунтям успішного інноваційного поступу є не лише продукування
інновацій, а і їх комерціалізація. З’єднуючим містком між цими двома етапами інноваційної діяльності постає трансфер технологій. Трансфер технологій - це організований
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процес реалізації і/або залучення новітніх систематизованих знань, досвіду, інструментів та методів, розроблених однією стороною технологічної угоди, іншій з метою їх комерціалізації/впровадження та підвищення рівня технологічного розвитку учасників
[1]. При цьому основним питанням, яке виникає в процесі передачі інноваційної технології від винахідника до споживача, є оцінювання вартості цієї технології.
На цей час в Україні законодавчо встановлено три методичні підходи до оцінювання об’єктів права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ): дохідний, витратний та
порівняльний. Кожен х них має свої особливості у застосуванні, низку переваг і недоліків. Дохідний підхід застосовується для оцінки ОПІВ у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій
належать такі права, від їх використання. Витратний підхід ґрунтується на визначенні
вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об'єкта оцінки. Його прийнято застосовувати на початкових етапах життєвого циклу ОПІВ. Порівняльний підхід
використовують за умови наявності достовірної інформації про ціни на подібні об’єкти,
які вже запропоновано на ринку. Однак, у більшості ситуацій оцінювання вартості
інноваційних технологій вимагає комплексного використання зазначених підходів. Нами запропоновано механізм оцінювання інновацій, що враховує певні елементи існуючих методик та включає нові елементи, які дають змогу більш чітко оцінити інновацію
(наприклад, на етапах її формування та впровадження). При цьому враховано перевірку
технологій на їх придатність до трансферу, оцінку ступеня готовності технологій до
трансферу, адаптацію інноваційної технології до виробництва (ринку).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
В.М. Момот, Е.И. Чайка
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Рекламная кампания часто представляет собой одну из составляющих всего комплекса или генерального плана рекламной деятельности, конечная цель которого состоит в достижении целей маркетинга, поставленных рекламодателем.
Планирование рекламной кампании не ограничивается созданием рекламных сообщений и подготовкой программы публикаций, которая предусматривает когда, где и
с помощью каких средств эта информация будет распространяться. Для того, чтобы се123

рия рекламных сообщений стала эффективной рекламной кампанией, необходимо провести много других взаимосвязанных операций. Основу эффективной рекламной кампании составляют: интересное творческое решение (рекламная идея) и продуманная
стратегия рекламирования. При этом она не может быть эффективной, если отсутствует
один из этих элементов.
Рассмотрены основные этапы выбора и осуществления стратегии рекламной кампании. Основная задача оценки коммуникативной эффективности рекламы состоит в
том, чтобы косвенно предсказать ее влияние на сбыт. И хотя впрямую судить о торговой эффективности рекламы по ее коммуникативной эффективности трудно, тем не
менее корреляция между этими понятиями существует. Современные рекламные и
маркетинговые компании стремятся найти формулы (использующие разные комбинации показателей коммуникативного воздействия), по которым можно было бы предсказать торговую эффективность рекламы.
Исходя из полученных результатов, приведены рекомендации по совершенствованию коммуникационной политики рассматриваемой компании:
1. Усиление PR-воздействия на общественность. Компании следует уделить внимание тщательному планированию постановочных мероприятий, созданию «новостей»
для привлечения внимания СМИ. Рекомендуется рассылать не менее трех прессрелизов в месяц.
2. Целесообразно размещение рекламных текстов, построенных по образцу редакционной статьи, в бизнес – изданиях, характеризующихся большим охватом аудитории («Бизнес Мост», «Бизнес», «Коммерсант», «Ведомости») и специализированных
изданий. Данный вид коммуникационного воздействия призван информировать аудиторию о исключительных свойствах товара.
3. Большое внимание целесообразно уделить персонализированной почтовой рассылке (директ-мейл).
4. Наружную рекламу рекомендуется размещать за неделю до проведения акции
директ-мейла. В качестве средства наружной рекламы рекомендуется использовать бигборды, которые гораздо более эффективны, чем сити-лайты.
5. В качестве стимулирования сбыта может быть участие и организация промопрограммы на выставках. Данное событие должно быть предварительно освещено как
минимум в 5 средствах СМИ.
Говоря об эффективности рекламы, предполагаем, какую прибыль принесет это
мероприятие, насколько выручка превысит затраченные на его проведение средства.
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СЕКЦИЯ №3 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ»
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
Е.С. Арабаджи
Одесский национальный морской Университет
В зависимости от источников мобилизации финансовых ресурсов проектное финансирование может осуществляться за счет: собственных средств предприятия - внутреннее финансирование; заимствованных средств (кредиты, эмиссии корпоративных
облигаций) – внешнее финансирование; привлеченных средств (акционеров, компаньонов, паевых взносов) – смешанное финансирование; средств государственного бюджета
и др. В зависимости от метода бухгалтерского учета различают внебалансовое и балансовое проектное финансирование. При внебалансовом проектном финансировании финансовая задолженность заемщика-инвестора отражается в балансе проектной компании, и не ухудшает финансовое состояние заемщика. Балансовое проектное финансирование делится на совместное проектное финансирование и последовательное проектное финансирование.
Совместное проектное финансирование означает финансирование проекта несколькими кредитными учреждениями и имеет место при реализации крупных инвестиционных проектов. Существует две формы совместного проектного финансирования:
параллельное финансирование, при котором проект делится на составные части, кредитуемые разными независимыми друг от друга кредиторами в границах установленной для них квоты, и синдицированное финансирование, при котором все кредиторы
предоставляют ссуды в ходе выполнения проекта. Последовательное проектное финансирование обозначает финансирование, при котором крупный банк выступает только
инициатором кредитных операций, переуступая право требовать уплату задолженности
заемщика другим банкам, а за собой оставляя право на комиссионное вознаграждение
за оценку инвестиционного проекта, разработку кредитного соглашения и выдачу
ссуды.
В украинских условиях для реализации крупных инвестиционных проектов применяется схема привлечения иностранных инвестиций при сопоставлении финансирования с ограниченным ресурсом финансирования под государственную гарантию компенсации и обеспечения политических рисков путем их страхования или привилегированного статуса кредиторов. В морском бизнесе предусмотрен ряд мероприятий по
поддержке инвестиционных проектов. Таковыми являются судостроительные кредиты,
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субсидии, правительственные гарантии, льготный период кредитования, налоговые
льготы, каботажные перевозки под национальным флагом, открытая регистрация.
Банковский кредит характеризуется следующими составляющими: размером, целью использования, процентом использования, размером выплат, сроком предоставления, погашения и закрытия кредита, обеспечением кредита.
Для морского бизнеса, в частности при покупке судна, сумма кредита может составить 50-80% от стоимости судна. На процентную ставку оказывают влияние следующие составляющие: учетная ставка центрального банка, уровень инфляции, срок кредита, уровень риска, сумма кредита, спрос на кредит, характер обеспечения кредита, характер взаимоотношений между банком и заемщиком и др. Процент, под который украинские банки выдают кредит для морского бизнеса, по оценкам экспертов может составить от 15-18% годовых в долларах. Мировой банк увеличил максимальный срок погашения кредита с 25 до 30 лет. Для Украины средний срок погашения кредитов увеличится с 11,25 до 18 лет, то есть на 60%, а максимальный срок погашения - с 25 до 30
лет. Обеспечением кредита может выступить в проекте – продукт проекта, либо другое
имущество заемщика, в частности недвижимость (ипотечное кредитование).
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Е.М. Берхану
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Управление строительными проектами – это целый комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию расходуемого времени при заданных материальных и денежных ресурсах на всех этапах ведения строительства какого-либо объекта, включая
проектирование. Возведение торгово-развлекательного комплекса, современного бизнес - центра, реконструкция памятника архитектуры, капитальный ремонт жилого комплекса – все это проекты, реализация которых требует профессионального подхода к
управлению проектом строительства.
Для успешной реализации проекта необходим комплекс знаний различных управленческих сфер: общего менеджмента, финансового менеджмента, управления персоналом и многих других. При этом очень важно наличие навыков работы в условиях
ограниченности ресурсов и информационной неопределенности.
Круг знаний, необходимых для эффективного управления проектами в строительстве, включает в себя детальное знание процессов, охватывающих все стадии жиз126

ненного цикла строительного проекта: инициация, планирование, исполнение, контроль и завершение. Для наиболее эффективной реализации строительных проектов
следует регламентировать и стандартизировать все указанные процессы.
Управление проектом включает в себя ряд пунктов: для начала необходимо задать
основные параметры проекта, такие сроки начала и окончания работ, этапы, технические характеристики и, конечно, бюджет. Затем необходимо выявить взаимную привязку всех параметров, разработать концепции и задание на проектирование. Нужно
управлять проектированием и строительством. Важной и основной задачей управления
проектом в строительстве является обеспечение выполнения заданных целей, следовательно, выполнение всех параметров в нужном объеме и в положенные сроки, а при
выявлении недостатков, своевременное их устранение.
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Е.Б. Данченко, И.В. Польшаков
Университет экономики и права «КРОК»
Управление изменениями – важная составляющая как менеджмента проектов и
программ, так и менеджмента компанией в целом.
Рассмотрим терминологию и современные подходы к управлению изменениями в
любой системе (организации или проекте).
Изменения – что-то, что изменяет текущее движение в реализации наших действий.
Существует два типа изменений:
– проактивные – изменения, которые мы инициируем;
– реактивные – изменения, которые инициируются другими.
Также изменения классифицируются в рамках четырех аспектов (по Камерону и
Грину): индивидуальные, командные, организационные, лидерские.
Подходы к управлению индивидуальными изменениями:
– обучение и процесс изменений;
– поведение;
– когнитивность;
– психодинамика;
– гуманистическая психология;
– индивидуальность и изменения;
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– управление изменениями своими и других.
В процессе управления командными изменениями команда должна ответить на
ряд вопросов:
– что это за группа и когда она стала командой?
– какой тип команды существует и работает?
– как увеличить эффективность деятельности команды?
– что меняется в команде и как она построена?
– как члены команды работают в командной динамике?
– как команда инициирует и приспосабливает изменения?
Подходы к организационным изменениям:
– модель 7 «S» McKinsey (штат, навыки, системы, стиль, разделяемые ценности,
стратегия, структура);
– модель Бриджеза (управлять преобразованиями в отличие от изменений);
– модель Карнела (эффективное управление изменениями требует правильных
управленческих навыков);
– модель Сенже (основана на обучении персонала организации);
– модель Стасу и Шау (изменения возникают естественно в рамках коммуникаций
и хорошо управляют конфликтами).
В процессе управления изменениями как в организации в целом, так и в проектах
менеджеру необходимо ответить на вопрос: Почему я должен тратить время на управлении изменениями? Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать следующую формулу:
Q x A = E,
где Q - качество решения; A - принятие решения сотрудниками; E - эффективность
изменения.
Ключевые принципы осуществления успешных изменений:
1. Анализ опыта проведения успешных изменений:
1.1. В какой сфере и чем было вызвано изменение?
1.2. Кто был инициатором изменения?
1.3. По каким причинам изменение было желательным?
2. Анализ опыта проведения неудачных изменений:
2.1. В какой сфере и чем было вызвано изменение?
2.2. Кто был инициатором изменения?
2.3. По каким причинам изменение было желательным?
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3. Анализ отличий удачных и неудачных изменений.
Для успешного управления изменениями также необходимо, чтобы выполнялось
условие:
D + V + F > R,
где D – неудовлетворенность текущей ситуацией; V – виденье будущего состояния системы после изменения; F - первый шаг по осуществлению изменения; R – сопротивление изменению.
Управление изменениями может осуществляться с использованием процессного,
сценарного, проектного подходов.
ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
М.В. Двоєглазова, Є.Ю. Сахно
Чернігівський державний інститут економіки і управління
У відповідності з сутністю процесів, явищ та об’єктів, що породжують випадковості, розрізняють об’єктивну та суб’єктивну випадковості. На практиці більшість ризикованих подій відносять до суб’єктивних випадкових подій. Всі ризики можна розглядати як випадкові події, й випадковість визначається їх випадковою природою та
браком якісної інформації про ці події. Будь-який ризик пов'язаний з одним з чотирьох
компонентів, що можуть бути джерелом та причинами ризику: інформація, людина, технічна система, природа. Інформаційна складова є найбільш вагомою у випадках використання прогнозної інформації, недостатнього часу на обробку інформації та прийняття рішень при управлінні. Сутність інформаційного ризику полягає в тому, що випадкова подія негативно впливає на інформаційну систему підприємства та призводить до
його збитків. Тому інформаційний ризик при управлінні проектами можна охарактеризувати як можливість настання випадкової події в інформаційній системі підприємства,
що призводить до порушення його функціонування, зниження якості управлінської інформації, в результаті яких підприємство зазнає збитки [1,2].
До інформаційних ризиків також можна віднести негативні явища, які безпосередньо не пов’язані з інформаційною системою підприємства. До них належать порушення авторських прав на використання та поширення результатів інтелектуальної праці,
поширення неправдивих відомостей про підприємство. Тобто, до інформаційних ризиків можна віднести негативні події, повязні з незаконним використанням чи розповсю-
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дженням інформації, що має відношення до підприємства.
Інформаційні ризики можуть бути викликані внутрішніми та зовнішніми причинами. Інформаційний ризик є внутрішнім, якщо його причини породжені у середовищі
підприємства. Зовнішнім інформаційним ризиком можна назвати ризик, причини якого
викликані подіями за межами підприємства [3].
Вплив інформаційних ризиків на діяльність підприємства наведено на рис.1.
Зовнішній інформаційний
ризик

Реакція ІСП до зовнішнього
середовища

ІО

Проект

Збитки

ІО

Внутрішня реакція ІСП

ІО
Внутрішній інформаційний
ризик
Рис. 1. Вплив інформаційних ризиків на підприємства
Таким чином, інформаційні ризики впливають на інформаційні об’єкти інформаційної системи підприємства, викликають порушення внутрішніх та зовнішніх умов
функціонування підприємства, в результаті яких підприємство зазнає збитки, йому наноситься шкода. Тому, управління інформаційними ризиками посідає перше місце при
управлінні підприємством для забезпечення його економічної безпеки.
Література
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Я.М. Деренська
Національний фармацевтичний університет
Управління проектами допомагає оптимізувати процеси взаємодії підрозділів, уп130

равління ризиками, відслідковування етапності і послідовності виконання робіт, конкуренцію між проектами (якщо їх декілька), мотивацію співробітників, що приймають
участь у проектах. Технології управління проектами в масштабах підприємства – одна з
систем, що пронизує все підприємство. Створивши свою теорію управління проектами
і втіливши її в життя, підприємство зможе розширити сферу своєї діяльності та зекономити 10 – 20% витрат. В результаті послідовного впровадження проектного підходу
підприємства зможуть одночасно впроваджувати кілька проектів з великим бюджетом.
Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фармацевтичних підприємств на внутрішньому ринку і збільшення їх присутності на ринках інших країн світу
необхідно впроваджувати систему забезпечення якості й організувати виробництво у
відповідності з вимогами GMP. Правила GMP спрямовані на зменшення ризику, що є
характерним для кожного фармацевтичного виробництва, і котрий не може бути повністю усунений шляхом тестування кінцевого продукту, тобто якість повинна “вбудовуватись” у продукт. Усі вище перераховані процеси зумовлюють необхідність впровадження системи управління проектами на фармацевтичних підприємствах (ФП). Адже
чітко побудована і надійно функціонуюча система управління проектами допоможе
уникнути проблем, що можуть виникнути в процесі реалізації проектів [1, 2].
З метою виявлення актуальних проблем впровадження системи управління проектами на вітчизняних фармацевтичних підприємствах було проведено анкетування відповідних фахівців провідних підприємств фармацевтичної галузі України. За результатами дослідження виявлено, що 97% респондентів вважають актуальною для вітчизняних фармацевтичних підприємств на сучасному етапі їх розвитку інтеграцію системи
управління проектами і системи управління якістю. При цьому серед основних цілей
удосконалення системи управління проектами на ФП виділено підвищення вартості
проектів (85% респондентів), необхідність скорочення термінів реалізації проектів
(55% респондентів) та необхідність вбудови системи управління проектами у систему
менеджменту якості (49% респондентів) (рис. 1).
Серед основних факторів, які є перешкодою в процесі розробки і реалізації проектів в умовах фармацевтичної галузі, 64% респондентів виділили значну вартість проектів; 43% - недостатність кваліфікованих кадрів; 32% - недостатню технологічну базу.
Менш значущими факторами, є складність дотримання стандартів, відсутність стратегічних інвесторів та недостатність інформаційної бази. Серед стратегічних проблем
впровадження системи управління проектами більшість респондентів визначили необхідність організаційної перебудови підприємства (83% респондентів). Отже, незважаю131

чи на наявність на ФП окремих елементів управління проектами та використання певних інструментів проектного менеджменту, актуальною є проблема формування систе-
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Рис. 1. Гістограма розподілу основних цілей, які обумовлюють необхідність удосконалення системи управління проектами: Х1 – суттєве підвищення вартості проектів; Х2 –
необхідність підвищення ефективності використання ресурсів, задіяних в проектах; Х3
– необхідність вбудови системи управління проектами у систему менеджменту якості;
Х4 – орієнтація діяльності ФП на зовнішні ринки; Х5 – необхідність підвищення інвестиційної привабливості ФП для залучення стратегічних інвесторів; Х6 – необхідність
скорочення термінів реалізації проектів в умовах інфляційної економіки.
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПРОЕКТУ
Н.В. Доценко, Н.О. Дідик, В.В. Угольніков
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
Одним з етапів управління людськими ресурсами, який здійснюється у рамках визначення стратегії управління, є кадрове планування. Планування потреб в людських
ресурсах – це управлінська діяльність, яка спрямована на задовольняння кількісного та
якісного побуту на людські ресурси для ефективного управління проектами та програмами. За даними досліджень, проведеними корпорацією Oracle, на етапі планування на
управління персоналом проекту перепадає 25% трудовитрат у проекті.
Основна увага на етапі планування ресурсів приділяється плануванню та розподіленню людських ресурсів. На етапі стратегічного планування необхідно прийняти рі-
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шення про необхідність створення кадрового резерву. Метою створення кадрового резерву є досягнення стратегічних цілей компанії, підвищення рівня готовності персоналу
компанії до організаційних змін, забезпечення наступності в управлінні, підвищення
мотивації співробітників компанії, поліпшення фінансового становища компанії. Використання кадрового резерву забезпечує компанію підготовленими співробітниками, що
дає можливість значно скоротити витрати на добір та адаптацію нових співробітників,
побудувати систему інвестицій у розвиток персоналу, зменшити ризики компанії при
захворюванні ключових співробітників чи виникненні інших непередбачених обставин.
Застосування методів формування команди проекту з резервуванням дозволить перенести акцент до “жорсткого” підходу, при якому увага приділяється кількісному аналізу
ресурсів, для того щоб забезпечити необхідну кількість людей тоді, коли вони будуть
необхідні. Тоді як, існуючі методи формування команди проекту орієнтовані на
“м’який” підхід, забезпечення наявності людей з необхідними принципами та мотивацією необхідного типу, які прихильні організації, беруть участь у її роботі та відповідно
поводять себе. При цьому виникає задача розробки методів формування команди проекту з функціональним резервуванням. У загальному випадку задача може бути вирішена з застосуванням відомих методів розв’язку задачі покриття, але це призводить до
отримання неоптимальної чисельності команди проекту. Запропоновано використовувати метод формування складу команди проекту, заснований на функціональному резервуванні ролей та відповідальностей. В основі методу лежить формування логічної функції спеціального виду з подальшим її перетворенням.
АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
А.В. Калмыков
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Одним из факторов успешного развития современной экономики и гражданского
общества является корректное внедрение информационных технологий, базисом которых в масштабах государства является телекоммуникационная отрасль. Государство
посредством аппарата управления осуществляет надзор за деятельностью в отрасли,
регулирование вопросов функционирования телекоммуникаций, в том числе, управление программами развития, внедрения новых технологий. К сожалению, решения, принимаемые в рамках проектов телефонизации и информатизации, не всегда являются
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оптимальными, а иногда и убыточными для некоторых предприятий и производств.
Такая ситуация возникла не столько вследствие субъективных причин, сколько в виду
отсутствия надлежащих методов выбора и обоснования актуальных задач, способов их
эффективного решения. Во избежание подобных проблем следует на начальном этапе
проектирования программы отрасли провести корректное исследование целей и функций организационных структур, необходимых для решения задач телекоммуникаций.
Так как рассматриваемая отрасль является сложной социотехнической системой, то для
исследования следует применять средства системного анализа, к которым относятся
методы структурного анализы системы, декомпозиции целей, анализа процессов, условий, генерации вариантов решений, системного и событийного моделирования деятельности системы, обоснования и принятия решений.
Для выполнения начальных действий по данному сценарию предложен подход,
состоящий из нескольких эвристических методов. Определен метод формирования эталонной целевой системной модели [1] сложной организационно-технической структуры, состоящий в генерации целей как ответов на требования и ожидания сторон,
заинтересованных в ее деятельности [2], последовательном разнесении полученных целевых элементов по уровням управления структурой. Для каждой сферы деятельности
декомпозиция на уровни деятельности и управления формируется, исходя из специфики. Для телекоммуникаций определены такие уровни управления: концептуальный,
стратегический, оперативный, производственный, технический, элементарный. При
этом цели системы, начиная с верхнего уровня, распадаются на несколько целей нижнего уровня и т.д. Таким образом, формируется системная модель в виде графа древовидной структуры.
Следующим этапом является создание эталонной системной функциональной модели [1] на основе анализа факторов внешнего окружения (PEST) [3], определения исходящих угроз и возможностей и их сопоставления с элементами целевой системной
модели. Формируется иерархическая функциональная модель в виде древовидного
графа. На рис. 1 наглядно показано формирование системных моделей целей и функций
СУ отрасли телекоммуникаций. Полученные системные модели являются эталонными,
так как отвечают ожиданиям заинтересованных сторон и вызовам со стороны внешнего
окружения. Логика процессов системного анализа предусматривает формирование моделей фактического состояния исследуемого объекта и их сопоставление с эталонными
моделями. Многоуровневая структура системных моделей позволяет применить методы анализа сложных иерархических структур, сопоставления целей и функций, что
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позволяет сформировать системные невязки целей и функций в виде иерархической
древовидной структуры [1]. Такие несоответствия являются развернутым системным
индикатором корректности и полноты программ и проектов отраслевого развития.
Предлагаемые методы предполагают использование формализованных описаний, представление действий в виде алгоритмов, и последующую реализацию при помощи
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І.В. Калінько, М.С. Дорош
Чернігівський державний інститут економіки і управління
Робота паливноенергетичного комплексу в сучасних умовах потребує нових
принципів управління. Для підвищення якості роботи над проектами, виключення внутрішньої конкуренції, аналізу та обміну знаннями на рівні корпорації необхідно розроблювати регламенти і створювати інформаційну систему для їх підтримки. Тому актуа135

льною задачею є створення єдиного програмно-інформаційного середовища, розробка
моделей інформаційної взаємодії в системі управління інвестиційними проектами на
електроенергетичному підприємстві.
Взаємодію систем управління представимо на рис.1.

Рис.1. Модель взаємодії систем АСУ, СУП і ІСУП:
Хпi (t) – вхідна інформація для проекту з підприємства; Yпi (t) – вихідна інформація для
підприємства; Хпрi (t) – вхідна інформація по проекту;
Yпрi (t)– вихідна інформація для СУП; Z1…n (t) – обмеження
Для забезпечення стійкості системи управління проектом, а саме, її можливості
повертатися в початковий або близький йому сталий режим забезпечення найбільш
ефективної реалізації функцій управління протягом життєвого циклу проекту є досить
складним завданням. Виконаний аналіз по управлінню інвестиційними проектами на
підприємствах енергетичної галузі показав, що деякі роботи по проекту можливо
об’єднати у замкнену систему та забезпечити автоматизоване регулювання цієї ланки,
що дасть змогу скоротити час на виконання управлінських дій та підвищити ефективність прийняття управлінських рішень.
На всіх етапах життєвого циклу проекту є дуже важливим швидкість проходження інформації між етапами, швидкість надання інформації по проекту його учасникам, вчасне надання змін по проекту керівнику проекту та його реагування на зміни.
Швидкість надання інформації визначає стійкість системи або інерційні характеристики етапів життєвого циклу проекту.
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Оскільки управління проектами – це дуже складний процес, який охоплює різні
аспекти наукової та практичної діяльності, виникає необхідність створення програмного забезпечення, яке б дало змогу автоматизувати процес управління. Нажаль програмні засоби, які існують сьогодні, не мають зв’язку між собою. Таке положення ускладнює ефективність управління проектами, збільшує тривалість планування та моніторингу, а також потребує більших трудовитрат. Крім того, з’являються неоднозначність
даних, складнощі з оперативним отриманням інформації.
До цього часу не існує інтегрованого програмного комплексу, який би дозволяв
здійснювати оперативний обмін інформацією між програмами розрахунків та календарного планування. Тому кожна організація користується власними засобами розробки
проектів, що збільшує витрати часу та неоперативність надання інформації.
Важливим компонентом при побудові системи автоматизованого управління є
зворотній зв'язок, який дозволяє здійснювати контроль отриманих параметрів проекту з
запланованими результатами. При цьому не існує будь-якого універсального програмного продукту, який давав би можливість здійснювати зв'язок зі всіма програмами, які
використовуються при плануванні в інвестиційному проекті. Тому такий продукт буде
мати вузькоспеціалізований характер.
Виконані дослідження дозволяють зробити висновок, що створена структурна
схема управління інвестиційним проектом та розроблений алгоритм її роботи дозволить сформувати інформаційні потоки і здійснювати автоматизоване управління на
етапі планування проекту розвитку електроенергетичного комплексу підприємства.
Встановлено, що особливу увагу при формуванні інформаційної системи управління
проектами слід приділити функціонуванню єдиного програмно-інформаційного комплексу, в який надходить інформація по всьому програмному і технічному забезпеченню проектних рішень в регіоні.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
И.В. Кононенко, К.С. Букреева
Национальный технический университет «ХПИ»
На рынке информационных технологий представлено большое множество программных продуктов, которые решают различные задачи управления проектами. Обзор
программных продуктов для управления проектами и портфелями проектов показал,
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что существующие программы не позволяют сформировать портфель проектов, для
определенного периода времени, который бы учитывал все факторы, которые
оказывают значительное влияние на возможность осуществления проектов и на их эффективность. Для практической реализации метода формирования портфеля предприятия для планового периода было разработано программное обеспечение «Оптимизация
портфелей». Программа «Оптимизация портфелей» написана в интегрированной среде
Eclipse 3.5 Galileo на языке программирования Java. Для хранения необходимой входной информации и результатов была разработана база данных средствами системы
управления базами данных SQL Server 2005. При помощи библиотеки Hibernate был
разработан пользовательский интерфейс. Программа позволяет ввести и рассчитать
оценки по четырем группам критериев для каждого проекта, задать ограничения по
прибыли, доходу, инвестициям при отборе портфелей проектов, а также исходные экономические данные для каждого проекта, определить множество портфелей проектов,
автоматизировать формирование портфелей проектов в зависимости от периода планирования и существующих ограничений и проанализировать полученные результаты.
Программа «Оптимизация портфелей» ориентирована на пользователей с различным
уровнем подготовки (новички, профессионалы), владеющих методами формирования
портфелей проектов, управления проектами и умением работы с прикладными программами. Работоспособность программы была проверена на тестовом примере в отрасли
энергетики.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ИТЕРАЦИИ
Д.А. Карбивнычий, Н.В. Доценко
Национальный аэрокосмический университет им Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Анализ методологии управления проектами показал, что при создании ITпродукта обычно применяется итерационный подход. Он заключается в выполнении
работ в непрерывном цикле Планирование – Реализация – Проверка – Оценка. Это позволяет минимизировать риски, работать с меняющимися требованиями, непрерывно
проводить тестирование и упрощать планирование. Важным критерием является длительность итерации.
В проекте Enterprise Process Engine (EPE) кампании Information System
Development(ISD) длительность итерации определялась заказчиком (компанией
SoftComputer Consultants, SCC) на основании не календарных сроков, а запрошенной
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функциональности. При этом были введены различные типы итераций, а именно –
Release

(набор

новой

функциональности,

обычно

20-40

новых

функций),

Patch(исправление ошибок последнего Release или небольшой набор важной функциональности), Hot-Fix – (критические и срочные исправления существующей функциональности). При этом продолжительность релиза не была постоянной и составляла 3-6
календарных месяцев.В одновременной разработке могут находиться и релизы и патчи
разных версий.
Главной проблемой при таком подходе являлась проблема стабилизации новых
релизов – так как тестирование нового релиза в проекте могло проводиться раз в полгода, что негативно влияло на качество релизов.
С целью повышения качества продукта было принято решение изменить критерии
объема релиза, патча и хот-фикса. Новые типы итераций были привязаны к календарным срокам, а не к количеству функциональности: Release – 1.5 месяца, Patch – 3-5 бизнес-дней, Hot-fix – 4-8 часов. Введение привязки длительности итерации к календарным срокам позволит обеспечить своевременную проверку качества продукта и облегчит планирование итераций.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ
И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
И.В. Кононенко, Е.В. Емельянова
Национальный технический университет «ХПИ»
Предложены модели и методы оптимизации сроков и стоимости реализации проектов при наличии ограничений для задач с альтернативными вариантами выполнения
работ и их комплексов. Разработанные методы оптимизации были реализованы в компьютерной программе «Project Optimum». Программа «Project Optimum» позволяет
определить оптимальную комбинацию альтернативных вариантов выполнения работ по
проекту, а также рассчитать соответствующие значения срока выполнения и стоимости
проекта, при этом расписание выполнения работ по проекту представляется в виде
диаграммы Гантта. С помощью программы «Project Optimum» были проведены расчеты
тестовой и реальной задач.
В результате решения задач разработанными методами оптимизации сроков и
стоимости реализации проекта при заданных ограничениях и альтернативных вариантах выполнения работ получаем оптимальную комбинацию альтернативных вариантов
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и оптимальное значение целевой функции. Поскольку исходные данные задач известны
неточно, важным, с точки зрения практики, является анализ устойчивости полученных
решений. Проверка на устойчивость предполагает анализ изменения оптимального решения при вариациях исходных данных задачи. Изменение оптимального значения целевой функции при вариации времени выполнения некоторой работы для задачи оптимизации времени зависит от расположения этой работы в сетевой модели. При увеличении времени её выполнения значение целевой функции увеличивается, если критический путь проходит через выбранную работу. Увеличение времени выполнения некоторой работы может привести к новому решению, т.е. к другой оптимальной комбинации альтернатив. Увеличение стоимости выполнения некоторой работы, для задачи оптимизации стоимости, приводит к соответствующему увеличению значения целевой
функции и не зависит от расположения данной работы в сетевой модели. Линейная зависимость наблюдается до тех пор, пока стоимость альтернативы, которой принадлежит выбранная работа, достигает такого значения, когда в оптимальном решении на
текущем этапе принимается другая альтернатива.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В IT-ПРОЕКТЕ
Д.А. Карбивнычий, Н.В. Доценко
Национальный аэрокосмический университет им Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Производство программного обеспечения невозможно без контроля качества кода
и продукта в целом. При этом, многие компании используют разделение фаз кодирования и программирования, считая, что задача программистов – концентрироваться на
коде, а тестировщиков – быть специалистами по составлению тестовых сценариев и нахождению всех возможных видов ошибок. Подобный подход применялся в проекте
Enterprise Process Engine (EPE) компании Information System Development(ISD). Архитектор и разработчики входили в группу, занимающуюся составлением архитектурного
и технического решений, а также написанием кода и документации. В отдел QA входили тестировщики и автотестировщики, которые по результатам написанного кода и документации писали тестовые сценарии, а также осуществляли запуск этих сценариев
вручную или с помощью утилит автоматизированного тестирования (Borland SilkTest).
Недостатки такого подхода:
– Тестировщики, не имея доступа к коду (и достаточной квалификации для анализа кода), писали тестовые сценарии по типу «черный ящик» - то есть, тестовые сцена140

рии были не полные;
– Фаза стабилизации кода шла после фазы кодирования (обычно кодирование занимало 3 недели, а потом шла неделя стабилизации). При этом ошибки находились на
позднем этапе итерации, и время на их исправление в 50% случаев затягивало фазу стабилизации и срывало график поставок.
Анализ распределения ответственности команды проекта показал, что для
повышения эффективности контроля качества целесообразно совместить фазы кодирования и тестирования, а также перераспределения обязанностей ролей и введение новой
позиции – Software Engineer at Testing – связующее звено между тестировщиками и
программистами. Автоматические тесты будут писать программисты, что позволит сократить время написания тестового скрипта на 75%.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДЫ
ПРОЕКТА
В.Н. Красников, Н.В. Косенко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Решение задач экономики и менеджмента требует оценки прикладной полезности,
полученных с помощью определенного метода информационных данных, для принятия
эффективных управляющих решений.
Информационные достоинства математических методов и их ограниченность,
обусловлена естественными свойствами каждого метода и обстоятельствами иного порядка. Так, например, в ходе развития анализируемой системы возникает временное
рассогласование между уровнем организованности системы управления и информационными условиями ее эффективного функционирования. Работа над задачами проекта осуществляться по все менее достоверной по полноте, точности, своевременности
априорной информации, (о законах функционирования и развития объекта управления,
внешних условиях, деятельности периода прогноза, необходимой частоте принятия
управляющих решений и др.). Таким образом, эффективность управляющих воздействий уменьшается. В этот период система управления будет довольно «чувствительна» к усовершенствованию, и незначительное улучшение информационных данных
относящихся к управлению, например, повышение точности, может дать значительный
эффект. Такие действия должны ликвидировать возникшее рассогласование с условиями управления, а размер относительного эффекта от повышения ценности информации
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при этом уменьшается, не достигая нуля. В терминах теории информации определенность в поведении любой материальной системы, степень ее организованности, измеряется величиной информации J (количественная мера информации по Хартли). Неопределенность системы, (степень ее неорганизованности), измеряется величиной энтропии
Н. Для анализа зависимости между этими величинами их удобно рассматривать как
безразмерные, изменяющиеся в интервале от 0 до 1. Тогда обе величины должны изменяться в противоположных направлениях и в сумме не должны превышать единицы.
Для решения управленческих задач в рамках проекта, такая зависимость в предельном
случае носит экспоненциальный характер и может быть представлена в виде:
J = 1 – e-£t ,
где £ - коэффициент, характеризующий ценность сведений, получаемых с помощью
определенного математического метода; £>0; t – время; e-£t – эквивалент энтропии Н.
Используя приведенную формулу можно сравнивать преимущества различных
методов исследования при совершенствовании системы управления: быстроту достижения желаемых прогрессивных изменений и их потенциальную возможность. Использование в проектной команде формализованных методов управления проектами, позволяет оптимально планировать деятельность работ по проекту, достигать стратегических
целей проекта, достаточно полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов, контролировать выполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ.
Таким образом, информационная система управления проектами, как важнейшая
составляющая всей системы управления, позволит накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов.
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ
КОМПЛЕКСОВ
М.А. Латкин, Л.Н. Шуляк
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
По данным исследований специалистов PMI основными проблемами, которые возникали в ходе выполнения проектов, считают: отсутствие регулярного контроля состояния проектов; несвоевременное принятие необходимых управленческих решений в
проектах; неэффективную организацию коммуникаций и отчетности по проектам. К
наиболее важным процессам управления проектами относят управление коммуникациями, которое предусматривает создание информационных связей, обеспечивающих ус142

пешное взаимодействие между основными участниками проекта. Базовые процессы
управления коммуникациями в проекте подробно описаны в общепринятых международных стандартах IPMA. Таким образом, совершенствование процессов и методического обеспечения управления коммуникациями в проектах будет актуальной научноприкладной задачей. Особую важность решение поставленной задачи получает для
проектов строительства жилых комплексов, которые связаны с необходимостью согласования большого количества документов и получения различных разрешений от
учреждений городской власти. Большинство случаев опозданий в таких проектах обусловлены задержками при согласовании необходимых документов и несвоевременным
принятием соответствующих управленческих решений. С одной стороны, при одновременном выполнении нескольких проектов руководство строительной корпорации
физически не успевает контролировать действия по каждому проекту, обработать
большое количество документов и отчетной информации. С другой стороны, для успешного завершения проектов по строительству жилых комплексов необходимо осуществлять регулярный контроль их выполнения и принимать управленческие решения
на основе подробной отчетной информации, которая соответствует реальному состоянию проектов.
Для обеспечения эффективного выполнения проектов строительства жилых комплексов в заданные сроки и в размере установленного бюджета следует разработать
методы совместного управления коммуникациями, длительностью и стоимостью в проектах, что соответствует современным тенденциям развития проектного менеджмента.
СИНТЕЗ ОФИСОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ
Л.И. Нефедов, Ю.А. Петренко
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Добиться максимального эффекта от проектного менеджмента в корпорации
(проектной организации) возможно за счет комплексного применения проектных подходов к управлению на всех уровнях руководства и принятия решений в компании. Одной из важнейшей проблемой в этой области является эффективное управление программой и проектами, которые входят в ее состав. Для решения этой проблемы создается система проектных офисов. Целью такой системы является всесторонние методологическое, информационное, организационное, техническое, технологическое, программное и кадровое обеспечение проектов программы Pr   {obp },
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p  1, po (где po –

количество проектов в программе).
Для достижения этой цели решается задача синтеза системы организационнотехнического обеспечения офиса (CОТОО) управления программами, которая заключается в следующем.
Общая задача синтеза СОТОО может быть формализована в виде:
СОТОО  Задачаdu , ОЗ ,

(1)

где Задачаdu – множество задач, решаемых при синтезе СОТОО ; u – иерархический
уровень декомпозиции, u  1, u  ; d – номер решаемой задачи, d  1, d  ; ОЗ – множество отношений между задачами.
Эта модель основывается на принципах агрегативно-декомпозиционного и блочно-иерархического подходов, предполагающих разбиение общей задачи по степени детализации на подзадачи, решением которых станут:
– на уровне u  1 – обосновываются принципы построения СОТОО (для

d  {1, 2} ). В рамках решения задач этого уровня уточняется цели программы, исследуются внешняя среда существования программы, определяются ее макропоказатели
(функциональные Q , затратные C ), стратегические участники и партнеры, состав, цели и содержание проектов, входящих в состав программы, задачи проектных офисов.
Особенностью этого уровня является высокая неопределенность исходной информации, эвристический характер ее оценок, большинство из которых получают экспертным
путем;
– на уровне u  2 – выбор структуры элементов СОТОО (для d  {3,4,5} ). Задачи
этого уровня доопределяют выбранные принципы построения СОТОО составом и количеством соответствующих групп бизнес-процессов, бизнес-процессов, бизнеспроцедур, бизнес-операций и отношений между ними. Выбираются организационные
структуры и схемы управления программой и ее проектов в условиях выбранных принципов построения, с внешними партнерами заключаются договоры, уточняются функциональные Q * и затратные C * показатели. Устанавливаются количество, роли, задачи проектных офисов и отношения между ними. Определенность информации на этом
этапе увеличивается по сравнению с предыдущим;
– на уровне

u  3 – определяются параметры элементов СОТОО (для

d  {6,7,8,9,10} ). На этом уровне элементы СОТОО доопределяются выбранными технологиями выполнения бизнес-процессов, бизнес-процедур, бизнес-операций с кон-
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кретными параметрами. Определяются места размещения проектных офисов с конкретными юридическими адресами, выделяются помещения, которые в соответствии с
архитектурно-планировочными решениями и компоновочными схемами оборудуются
автоматизированными рабочими местами, которые в свою очередь, оснащаются техническими, программными средствами, оргтехникой и средствами связи с заданными параметрами. Создаются компьютерные сети с заданными параметрами для реализации
коммуникационных связей. Нанимается персонал офисов с заданными профессиональными, психологическими и моральными качествами. Выполнения задач этого уровня
происходит по заданным функциональным Q ** и затратным C ** показателям.
Отношения между задачами устанавливаются лексикографически в виде:
ОЗ  {Задача11

...

Задача103 } .

(2)

Представление задачи синтеза СОТОО в таком виде является достаточно общим
и может рассматриваться только в качестве ее концептуальной модели метауровня на
ранних стадиях синтеза офисов. При решении же задач структурного системного синтеза СОТОО должны быть детализированы и разработаны модели, отображающие
свойства всех компонентов.
ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БАЗИС
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.К. Сухонос
Харьковская национальная академия городского хозяйства
Разнообразие направлений деятельности предприятий в спектре энергосбережения, а также большой объем необходимых операций по поддержке управления портфелем энергосберегающих проектов определяют необходимость создания специального
подразделения, обеспечивающего поддержку управленческих групп – офиса управления портфелем. Целью создания данного подразделения является организация инфраструктуры, позволяющей реализовывать функции управления энергосберегающими
проектами и обеспечивать информационный обмен между проектными командами и
заинтересованными лицами.
Задачами офиса управления портфелями являются: формирование портфеля энергосберегающих проектов, с установленными приоритетами входящих в него проектов;
формирование единой базы данных документов и управление документами проектов;
поддержка мониторинга портфеля проектов, повышение его эффективности и ведение
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отчетности; оптимизация портфеля; бенчмаркетинг методов и процессов управления
проектами; повышение компетенции сотрудников в области управления проектами; и
т.д.
Таким образом, ОУП выполняет следующие функции:
– ориентированные на энергосберегающий проект: ресурсная поддержка; менторинг; консультирование;
– ориентированные на предприятие: развитие; архивация данных; накопление
опыта; обучение.
Целесообразно формировать офис управления портфелем энергосбережения с
привлечением сотрудников отдела энергоменеджмента, в этом случае его организационная структура может иметь следующий вид:
– Руководитель офиса управления портфелем энергосбережения (Главный инженер предприятия): осуществляет руководство работой ОУП, обеспечивает административную поддержку деятельности ОУП; является владельцем процессов управления
проектами, портфелями проектов и программами; назначает руководителей проектов.
– Руководитель портфеля проектов энергосбережения (Главный энергетик предприятия): осуществляет разработку портфеля энергосберегающих проектов, ресурсов,
активов и стратегических целей, поддержание портфеля в рабочем состоянии; формирует отчетность по портфелю; осуществляет проведение анализа портфеля.
– Методолог: разрабатывает стандарты и инструменты управления проектами и
поддерживает их в актуальном состоянии; оценивает правильность применения руководителями проектов и программ принятой методологии управления проектами, выявляет существующие препятствия и факты сопротивления исполнителей применению
существующей методологии, вырабатывает необходимые меры и предложения по совершенствованию процессов управления проектами; отвечает на вопросы по методологии от участников проектов; организует обучение сотрудников по управлению проектами.
– Контролер качества: проводит регулярные и выборочные проверки качества
управления проектом (по разному набору критериев); проверяет расчет мотивационного фонда проекта.
– Администратор ИСУП: осуществляет настройки ИСУП по запросам пользователей, поддержку пользователей при работе в ИСУП; ведет нормативно-справочную
базу ИСУП; отслеживает единство настроек конфигурации ИСУП; отвечает на вопросы
пользователей ИСУП.
146

Основной критерий эффективности офиса управления портфелем энергосбережения – это достижение стратегических целей предприятия в области энергосбережения
путем оптимизации портфельного управления. При портфельном управлении проекты
оцениваются с точки зрения вклада в достижение стратегических целей, и именно проектный офис с помощью информационной системы занимается подготовкой решений
по портфелю и выполняет все основные процессы управления портфелем. Это значит,
что эффективность исполнения проектов в портфеле напрямую связана с эффективностью деятельности проектного офиса. Если все стратегические цели в области энергосбережения, которые поставлены перед предприятием на определенный отчетный период и могут быть реализованы через проектное управление, достигнуты, можно сказать,
что проектный офис обладает максимальной полезностью для бизнеса предприятия.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В.И. Успаленко, Н.С. Лесковская
Харьковский государственный технический университет строительства
и архитектуры
Всемирный экономический кризис значительно снизил темпы развития строительной отрасли в Украине и привел к увеличению нагрузки на строительные компании.
В такой ситуации инвесторы и подрядчики придают особое внимание вопросам оптимального распределения ресурсов строительных проектов, как финансовых так и материальных. Затраты на привлечения строительной техники являются неотъемлемой
частью большинства строительных проектов, и в ряде случаев могут определять успешность проекта в целом. В соответствии с существующей классификацией проектов
строительные (инвестиционные) проекты [1] — это проекты, цели, сроки окончания и
длительность которых четко определена. Ресурсы, которые необходимы, и фактическая
стоимость проекта в первую очередь зависят от хода выполнения работ и его прогресса.
Процесс управления проектом проводится на всех функциях управления: управление
его предметной областью, управление качеством, временем [2] и стоимостью.
Методы управления проектами широко используются в строительстве и находят
свое применение как на этапе инвестиционного обоснования проекта, когда продукт
проекта — оптимальный вариант вложения средств, так и непосредственно на этапе
осуществления технологической последовательности его выполнения. В работе пред147

ложена постановка задачи оптимизации плана привлечения строительной техники, которая требует учета множества частных критериев качества и следовательно рассматривается как многокритериальная. Моделирование процесса привлечения строительной
техники в проекте является необходимым условием выполнения эффективного планирования, организации работ проекта и процесса управления. Степень адекватности математических моделей реальным процессам, их адаптивность определяют эффективность управления строительными проектами. В период трансформации экономики Украины проекты реализуются в нестабильном экономическом окружении, поэтому при
управлении ими необходимо учитывать факторы нестабильности, прогнозировать их
влияние на эффективность осуществления проекта и разрабатывать действия по минимизации негативных последствий. Данные факты определили необходимость разработки математической модели оптимизации плана привлечения строительной техники в
условиях риска и неопределенности внешней среды.
В рамках работы получил дальнейшее развитие метод динамического программирования, применение которого позволяет сократить время поиска оптимального
плана привлечения строительной техники. Разработанные математическая модель и оптимизационный метод были программно реализованы в виде автоматизированной системы планирования процессов привлечения техники при управления строительными
проектами «SmartPlanner». Система позволяет учитывать множество ограничений и
особенностей функционирования проекта при проведении поиска оптимального плана
привлечения строительной техники.
К практическим результатам применения разработанных математической модели
и оптимизационного метода следует отнести сокращение простоев строительной
техники и повышение эффективности её использования, обеспечение наиболее рациональных сочетаний видов строительной техники и оборудования на строительных участках, снижение степени риска при реализации проекта.
Практика ведения проектов и многолетний опыт разработки строительных проектов доказывают, что, методический подход к планированию и контролю за течением
работ не только обеспечивает успешное выполнение проекта, но и значительно уменьшает затраты на его реализацию.
Литература
1. Нефедова В.К. Организация эффективного регулирования ресурсов при комбинаторной оптимизации календарных планов строительства: Дисс. канд. техн. наук, 05.23.08, СПб, 2004. –
173 с. 2. Меркин Р.М. Резервы сокращения продолжительности строительства. – М.: МИСИ,
НИИОУС, 1982. – 90 с.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ УРАВНОВЕШИВАНИЯ
КОНКУРИРУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОЕКТА
М.А. Сухарев
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
Разработанное и опубликованное Институтом управления проектами четвёртое
издание руководства к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK®) внесло ряд основных изменений, среди прочего: уравновешивание конкурирующих ограничений проекта (качество; содержание; расписание; бюджет; ресурсы;
риски). Корректировка привела к трансформации «проектного треугольника» в правильную (произвольную) пирамиду, вершиной которой – является «качество». На практике это приведёт к усложнению принятия правильного решения в управлении проектами. Для разрешения данного вопроса целесообразней всего разработать и внедрить методологию взаимозависимости уравновешивания конкурирующих ограничений проекта. Подписание Устава проекта обозначает точки ограничений, координаты которых
определяют их положением в декартовой прямоугольной системе координат x, у и z. В
основе модели лежат измеримые параметры ограничений, это позволит найти корреляцию с некоторой допустимой степенью точности. При этом, изменения одной или нескольких из этих величин приведут к систематическому изменению другой или других
величин. Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции зависимость таких изменений. Эквиаффинное преобразование позволит обеспечить правильное отношение уравновешенных ограничений проекта. Тем
самым сохраним объём фигуры, т.е. цели проекта. Постоянное развитие методологий
управления проектами требует учёта и управления всё большего количества составляющих, что неизменно приведёт к постоянному усложнению в принятии решений. В
обозримом будущем это неизбежно потребует математического моделирования уравновешенных конкурирующих ограничений проекта с последующим интегрированием в
интеллектуальные системы.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Н.В. Доценко, Н.В. Косенко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Современные быстроменяющиеся условия окружающей среды, требуют от менеджеров проектов уделять особое внимание развитию индивидуальных знаний, навыков
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и способностей своих работников. В связи с динамическим ростом бизнес-процессов
все чаще особое внимание стало уделяться интеллектуальному капиталу команды проекта, т.е. знаниям, практическим навыкам, моральным ценностям, творческим способностям людей. Вопрос о развитии и повышении интеллектуального капитала организаций, стал интересовать украинских менеджеров проектов относительно недавно. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что предприятия, осознающие всю значимость и ценность человеческого фактора, укрепляют свои позиции на рынке и являются
ведущими. Перед руководителями проектов, встает принципиально новая задача, как
научиться управлять интеллектуальным капиталом своей команды. Так как известно,
что инновационные и креативные знания участников команды проекта, являются одним из факторов конкурентного преимущества любого проекта. Человеческий ресурс
нуждается в постоянном развитии и контроле. Для того чтобы успешно управлять человеческим капиталом, необходимо отслеживать следующий набор понятий: 1) образование; 2) квалификация; 3) профессиональные наклонности; 4) связанные с работой
компетенции; 5) психометрические характеристики.
Стратегической задачей менеджера проекта, является направление конкретных
целей участников проектной группы в единое русло, для продолжительной и стабильной работы. Механизм управления человеческим капиталом основывается на системе
мотивации, которая ведет к росту квалификации работника.
МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ МОДУЛЯ КОДУВАННЯ
В СЕРЕДОВИЩІ VISUAL C++ 2010
Л.І. Нефьодов, С.А. Кривенко, Є.М. Мусієнко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
Харківський національний університет радіоелектроніки
В грудні 2008 року була завершена розробка специфікації Європейського інституту стандартів зв’язку[1], яка надає код мовою C для проекту широкосмугового модуля в
мережах мобільного зв’язку і забезпечує короткий перегляд вмісту проекту. Мова C
була вибрана як мова програмування, тому що була бажана мобільність. Ця специфікація вперше була розроблена в 2005 році і ввібрала в себе велику кількість наукових та
технічних досягнень людства. Останні роки до цієї специфікації прикута велика увага
фахівців у зв’язку з впровадженням в телекомунікаційні системи мультимедійних програм.
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Недоліком специфікації є те, що код був перевірений тільки для систем з наступними характеристиками: комп'ютери, які сумісні з IBM PC/AT з операційною системою
Windows 2000 SP4; компілятор Microsoft Visual C++ v.6.0. Це обмежує функціональні
можливості сучасних проектів, які розроблені із застосуванням широкосмугового модуля кодування та базуються на операційній системі Windows 7 і компіляторі Microsoft
Visual Studio 2010 (C++ v.10.0).
Тому об’єктом дослідження є процес створення широкосмугового модуля кодування. Предметом є управління проектом створення широкосмугового модуля кодування. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування мобільних транспортних систем шляхом розробки методу управління проектом створення широкосмугового модуля кодування в середовищі Microsoft Visual Studio 2010(C++ v.10.0).
Розглянемо сутність цього методу.
Розробка нового проекту виконується в середовищі Microsoft Visual Studio 2010
(C++ v.10.0). Вихідний код має файли, що зберігаються в шести різних директоріях, всі
вони об’єднані в директорії c-code. Ці директорії: common_fx, decoder_fx, encoder_fx,
lib_amr_fx include_fx and basic_op. Поширювані файли з суфіксом "c" містять програмний код і файли з суфіксом "h" – провідні файли. Файли проекту і робочої області для
компілятору Microsoft Visual C++ v.6.0 зберігаються в директорії MSVC. В результаті
реалізації проекту розширеного широкосмугового модуля кодування-декодування з
адаптацією швидкості формується дві програми: (шифратор) звуковий шифратор; (декодер) звуковий декодер.
Програми можна викликати з командного рядку подібно до наведеного: encoder
[варіанти шифратора] -if <звуковий вхідний файл> -of <файл закодованих параметрів>;
decoder [варіанти декодера] -if < файл закодованих параметрів > -of < звуковий вихідний файл >.
Проект виконання базових операцій в спеціалізованому мікропроцесорі basic_op
виконується без застережень. В результаті виконання цього етапу проектування формується бібліотечний файл basic_op.lib. Управління проектом глобальних функцій
common_fx виконується у відповідності до документації. Результатом цього етапу проектування є бібліотечний файл common_fx.lib.
Бібліотечні функції широкосмугового модуля кодування lib_amr_fx виконуються
стандартно. В результаті виконання цього етапу проектування формується бібліотечний
файл lib_amr_fx.lib штатними засобами пакету Microsoft Visual Studio 2010(C++ v.10.0).
При управлінні проектом декодування decoder_fx на сторінці Property Pages необ151

хідно налаштувати властивості інструменту зв’язування Linker. Для входу Input необхідно перевірити додаткові зв’язки бібліотек 3gplib_fx.lib, er-libisomedia.lib, odbc32.lib,
odbccp32.lib та змінні kernel32.lib, user32.lib, gdi32.lib, winspool.lib, comdlg32.lib, які
унаслідуються, при цьому необхідно ігнорувати бібліотеку libcd.lib. В результаті виконання цього етапу проектування формується файл decoder_fx.exe, який зберігає програму для модуля декодування.
При виконанні проекту кодування encoder_fx на сторінці Property Pages необхідно
налаштувати властивості інструменту зв’язування Linker. Для входу Input необхідно
перевірити додаткові зв’язки бібліотек 3gplib_fx.lib, er-libisomedia.lib, odbc32.lib,
odbccp32.lib та змінні kernel32.lib, user32.lib, gdi32.lib, winspool.lib, comdlg32.lib, які
унаслідуються, при цьому необхідно ігнорувати бібліотеку libcd.lib. В результаті виконання цього етапу проектування формується файл encoder_fx.exe, який зберігає програму для модуля шифрування.
Розроблений метод управління проектом широкосмугового модуля кодування в
середовищі Microsoft Visual Studio 2010(C++ v.10.0) дозволяє застосувати, на відміну
від існуючих, нові рішення і проекти, які в даний час будуються з використанням функціональних можливостей програми MSBuild.exe, який замінює VCBuild.exe. Програма
MSBuild гнучка, розширювана. Метод заснований на мові XML, яка дозволяє використовувати інші мови Visual Studio і типи проектів. Через ці зміни, Visual C + + файли
проекту в даний час використовують файл з розширенням Vcxproj в форматі XML файлу. Вказані відмінності дозволяють підтримувати сучасну технологію Microsoft
Silverlight для мультимедійного обміну в мобільних телефонах.
Література
1. 3GPP TS 26.273 V9.0.0(2009-12): "ANSI-C code for the Fixed-point Extended AMR-Wideband
(AMR-WB+) codec (Release 9)" – Режим доступу: URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/
26_series/26.273/19.06.2010р. – Заг. з екрану.

ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ
М.В. Новожилова, Е.С.Бабенко
Харьковский государственный технический университет строительства
и архитектуры
В рамках жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта выделяют несколько стадий, которые включают анализ рынка недвижимости, выбор объекта строительства, оформление исходно-разрешительной документации, разработка финансовой
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схемы, организация финансирования, строительные работы, подключение инженерных
коммуникаций, реализация площадей и др. Планирование и проектирование топологии
трасс инженерно-технических коммуникаций занимает незначительную часть одной из
стадий всего проекта. На схеме жизненного цикла проекта (рис. 1) можно увидеть, что
зачастую на практике эта проблема поднимается, когда объект полностью возведен и
строительство находится на стадии завершения, что влечет за собой непредвиденные
затраты в виде дополнительных работ по прокладке трасс коммуникаций в местах, где
такие работы не предусмотрены проектом изначально. Решением данной проблемы
может послужить проектирование вариантов подключения строительного объекта к сетям инженерных коммуникаций и расчет стоимости предложенных вариантов на предпроектной стадии строительства. Такие факторы, как высокая изношенность инженерных сетей, дефицит мощностей, недостаточный объем информации о состоянии и местоположении коммуникаций, которая на данный момент не доступна в оцифрованном
виде, а также многие другие, в том числе факторы экономической и инвестиционной
нестабильности, формируют среду проекта с высокой степенью неопределенности. Поэтому возникает необходимость получить прогноз затрат на создание трасс коммуникаций, а это, в свою очередь, невозможно без создания интегрированной среды, которая
включает набор формальных моделей, математических методов, программного обеспечения решения оптимизационной задачи трассировки инженерных сетей.
В различных отраслях народного хозяйства возникают задачи построения оптимальных трасс и связывающих сетей в областях сложной геометрической формы. Фундаментальные результаты в решении оптимизационных задач трассировки получены в
работах Стояна Ю.Г., Пацука В.Н., Смелякова С.В.
Система трасс коммуникаций – это целенаправленная техническая система, которую на теоретико-множественном уровне можно представить в виде
S = <(M*R)*P>,
(1)
где М – множество элементов системы таких, как трубы, фасонные детали, запорная и
фланцевая арматура, теплоизоляционные конструкции, антикоррозионные материалы и
др; R – множество отношений системы, упорядочивающих элементы в систему (требования действующих стандартов, технических условий и норм, юридические, социальные, экологические нормы); P – множество свойств системы (геометрические параметры элементов системы, функциональные стоимостные характеристики).
Система S характеризуется множеством свойств (функциональных качеств)
Р = {р1,р2,…,рn},
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(2)

где рі – свойство системы передавать і-тый вид энергии или вещества (электроэнергия,
теплоэнергия, водоотведение и др); рn – стоимость системы.
Цель системы характеризуется частными свойствами рі, а уровень ее достижения
– их количественными значениями (частными критериями) kі. Тогда задача является
многокритериальной задачей принятия решений вида





x*  arg extr ki ( x ) ,i  1,n ,
xX

(3)

где Х – область допустимых решений задачи, выделяемая следующими ограничениями:
геометрические, включающие ограничение взаимного непересечения звеньев трасс,
требование прямоугольности трасс и др.; экономические – ограничения, связанные с
затратами на подключение объекта к инженерным коммуникациям; социальные – запрет на прокладку трасс через территорию объектов социальной сферы; юридические –
законы и нормативные акты, принятые на государственном и местом уровнях; х*– оптимальное решение, которое только иногда может быть единственным.







Предпроектная стадия строительства:
Анализ рынка недвижимости.
Подбор объекта недвижимости.
Формирование стратегии проекта.
Инвестиционный анализ.
Оформление исходно-разрешительной документации.
Привлечение кредитных и инвестиционных средств.

Стадия проектирования объекта строительства:
Разработка финансовой схемы, организация финансирования.
Формирование архитектурно-инженерной группы.
Руководство проектированием.

Стадия строительства:
Координация ведения строительных работ.
Контроль качества строительства.
Подключение инженерных коммуникаций.

Стадия реализации:
Реализация площадей.
Контроль за эксплуатацией здания и работой инженерных систем после окончания строительства.

Рис. 1 Стадии жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта
В качестве частных критериев kі могут выступать: общая длина соединительных
звеньев трасс, общая стоимость подключения и др.
Литература
1. Новожилова М.В., Бабенко Е.С. Оптимизационная задача трассировки инженерных коммуникаций при проектировании объекта строительства // Материалы VIII Международной
научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и
программами городского хозяйства и регионального развития»; Харьк нац. акад. гор. хоз-ва.–
Х:ХНАГХ, 2010. – с. 6-8.
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ІНДИКАТОРИ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Н.Ю. Мущинська
Харківська національна академія міського господарства
Вимірювання діяльності має вимірюватися на базі збалансованого набору індикаторів. Деякі організації у процесі вимірювання діяльності обмежуються такими показниками, як продукт, ефективність, якість, результат. Досвід свідчить, що найчастіше у
практиці зустрічаються індикатори продукту та ефективності. Є також приклади практичного використання такого індикатора діяльності, як продуктивність – поєднання характеристик ефективності та результативності в одному індикаторі.
Індикатори повинні бути:
– суттєвими для організації;
– чітко визначеними;
– легко зрозумілими та простими у використанні;
– зіставлюваними як між установами,так і впродовж часу.
Індикатори цінності потрібно використовувати не лише як інструмент процесу
вимірювання машинобудівельної галузі, але й як стимул (інструмент мотивації) до покращення діяльності. Індикатори цінності дають можливість кожному, хто працює в машинобудівельної галузі, мати чітку уяву щодо того, що є важливим та що потрібно зробити. Це сприяє покращенню дисципліни і забезпечує належне управління проектами.
Потрібно переконатися: все, що робить персонал машинобудівельної галузі, спрямовано на досягнення (або навіть і перевищення) визначених індикаторів цінності.
Необхідно зазначити, якими є цільові значення для кожного з індикаторів і показати прогрес щодо їх досягнення. Це слугуватиме додатковою мотивацією для персоналу щодо досягнення визначених цільових значень індикаторів.
Однією з умов створення цінностей відповідно до Р2М є задоволення зацікавлених осіб отриманим продуктом проекту. Концепція проектного управління на засадах
створення цінності дозволяє перейти від одномірного до багатовимірного оцінювання
проектів (рис.1) Цей підхід є суттєвим для проектів машинобудівельної галузі. Отже,
конкурентоспроможності продукту можливо досягти за умови того, що він матиме цінність для учасників проекту й ринкового процесу.
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Цінність для споживачів

Цінність продукту
Показники:
Якість продукту
(експлуатаційні
показники якості)

Цінність для замовників

Індикатори:
Економічність
Ефективність
Екологічність
Етичність
Засвоєний обсяг
Надійність
Допустимість

Цінність продукту
Показники:
Якість продукту
(кількість рекламацій; здача з першого
пред’явлення)

Цінність процесу
Показники:
безперебійність
(виконання проекту в заплановані строки і в
рамках
бюджету)

Цінність для власників
підприємства

Цінність розвитку і
оновлення підприємства
Показники:
кількість створених
нових робочих місць,
освітній рівень,
наукові статті,
патенти на винаходи

Цінність бізнесу
Цінність процесу
Показники:
Показники:
рівень прибутковості,
технологічна і екологіч- рівень повернення інвестицій,
на безпека процесів,
порівняльна економічність
безперебійність
витрат,
(виконання проекту в за- ринкова вартість компанії,
плановані строки в рамках розширення присутності на
бюджету)
ринку,
отримання нових клієнтів,
утримання замовників.

Цінність для команди
проекту
Цінність розвитку
персоналу
Показники:
кількість створених
нових робочих місць,
отриманий досвід,
рівень оплати праці

Цінність для місцевих органів влади
Цінність бізнесу
Показники:
рівень прибутковості

Цінність процесу
Показники:
технологічна
і екологічна
безпека процесів

Цінність розвитку персоналу
Показники:
кількість створених нових робочих місць,
отриманий досвід

Рис.1. Профіль цінностей проектів в машинобудівельній галузі
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
СИСТЕМЫ ПО ОТКЛОНЕНИЯМ
П.А. Тесленко, В.Д. Гогунский
Одесский национальный политехнический университет
Представленные результаты являются продолжением исследований проверки гипотезы выдвинутой Родни Тернером в которой он сравнивает управление движением
парусной яхтой с управлением проекта 1. Речь идет исключительно о движении парусника против ветра, которое определяется в судовождении как движение галсами. Особенностью данного вида движения является то, что ветер одновременно выступает в
качестве основного сопротивления движению к намеченной цели и основной движущей силой этого движения. В предыдущих исследованиях показано подобие двух
систем: «парусник» и «проект» 2, разработаны математические модели и аналитические решения нахождения траектории движения системы 3 и рассмотрены вопросы
оптимального управления движением в случае отклонения от заранее намеченной траектории.
Как известно, все этапы жизненного цикла проекта от инициации до закрытия
протекают в условии турбулентного окружения, поэтому внешние мешающие воздействия имеют стохастическую природу. Эти воздействия сбивают движущуюся систему с утвержденной плановой траектории, и они же влияют на управляющие воздействия, которые должны вернуть систему на нее. В этом случае, необходимо определить такую функциональную зависимость u(y) управляющего воздействия от величины
отклонения фазовых координат выхода и входа, при которой движение парусника будет осуществляться по заранее спланированной траектории при воздействии на него
внешних и внутренних движущих сил с учетом управляющей части системы, и реакции
управляемой на отклонения. Уравнение движения центра масс парусника в отклонениях может быть представлено в виде r  k1п  r  k2п  u  1 , где r – вектор отклонений
текущих координат от предварительно рассчитанной траектории движения парусника
галсами, а 1 – случайная векторная величина возмущающих воздействий на управляемый объект. Решение приведем для координат фазовой плоскости с учетом линий переключения оптимального закона управления.
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Отметим, что для исследований случайная компонента  х1 может быть задана различными процессами в виде случайных гармонических колебаний, когда амплитуда и
частота неизвестны; случайных процессов с заданными законами распределения; широкополосных случайных процессов; белого шума, а также их всевозможных сочетаний. В случае, когда  х1 есть гармоническое колебание  x1  Asin xt , удалось получить
аналитические выражения для координат фазовой плоскости z1(t) и z2(t).Отметим, что
аналогичные результаты получаются и в том случае, когда на судно действует комбинация гармонических возмущающих воздействий, при этом модели усложняются, однако методическая часть решения задачи моделирования управления движением галсами при наличии гармонических возмущений остается практически без изменений.
Полученные результаты представляют собой математическую модель управления
движением парусника галсами по отклонениям от заранее разработанной программы
движения в условиях гармонических возмущающих воздействий, которая может быть
использована для оценки качества управления. При этом не исключается получение
выводов о невозможности управлять движением при наличии определенной комбинации возмущающих воздействий, либо невозможности возврата на оптимальную (плановую) траекторию движения системы.
Литература
1. Тернер, Д. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Дж. Родни Тернер /
Пер. с англ. под. общ. ред. Воропаева В.И. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2007. – 552 с.
2. Тесленко, П.А. Модель управления движения галсами на основе закона Тернера-Руденко /
П.А. Тесленко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. — Лугансь : Видво СНУ ім. В.Даля, 2009. — №2(30). — С. 113—118. 3. Тесленко П.А. Оптимальное управление
организационно-техническими системами / П.А. Тесленко, В.Д. Гогунский // Тези доповідей VІІ
міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства" // Відповідальний за
випуск С.Д. Бушуєв. — К. : КНУБА, 2010. — С. 197 – 199.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ С УЧЕТОМ РИСКОВ
Л.И. Нефёдов, Н.Ю. Филь, Е.П. Бабенко, Ю.Л. Губин
Харьковский национальный автодорожный университет
Неотъемлемым элементом управления проектом ликвидации чрезвычайных природных ситуаций (ЧПС) на магистральных автомобильных дорогах (МАД) становится
управление рисками, что требует дифференциации рисков с учетом территориальной и
функциональной специфики структурных подразделений ликвидации ЧПС на МАД.
Управление проектами ликвидации ЧПС на МАД с учетом рисков – это многоступенчатый процесс, который имеет своей целью уменьшить ущерб для объекта при
наступлении неблагоприятных событий.
Процесс управления рисками базируется на результатах количественной оценки
рисков. Это позволяет: сопоставлять альтернативные проекты с различным уровнем
рисков; выявлять наиболее опасные факторы рисков, которые возможны при реализации проектов ликвидации ЧПС на МАД; создавать базы данных и базы знаний для
экспертных систем поддержки принятия решений и разработки нормативносправочных документов; определять эффективные решения, направленные на снижение рисков.
Рассмотрим основные этапы процесса управления проектами ликвидации ЧПС на
МАД с учетом рисков (рис.1).
Определение параметров имеющейся или прогнозируемой ЧПС – начальный этап,
имеющий целью получения необходимой информации о структуре, свойствах объекта
и имеющихся рисках. Собранной информации должно быть достаточно для того, чтобы
принимать адекватные решения на последующих стадиях. Необходимо выявить все риски, которые возможны при ликвидации ЧПС на МАД. Главное здесь – не пропустить
важных обстоятельств и подробно описать все существенные риски.
Оценка рисков – это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого определяются их характеристики: вероятность и размер возможного ущерба. Формируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и вероятности их наступления.
Первые два этапа тесно связаны между собой, и не всегда представляется возможным разделить их на самостоятельные части общего процесса управления проектами
ликвидации ЧПС на МАД.
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На третьем этапе в качестве критериев принятия решения используются
1. Определение параметров имеющейся или прогнозируемой ЧПС
2. Оценка рисков

3. Определение критериев принятия решений
(уровней приемлемого риска)

4. Сравнение результатов оценки рисков с критериями принятия решений
5. Формирование проектов ликвидации ЧПС с учетом снижения рисков
6. Оценка затрат и эффективности снижения рисков для каждого из проектов
ликвидации ЧПС
7. Выбор эффективного проекта ликвидации ЧПС с учетом снижения рисков
8. Планирование работ проекта ликвидации ЧПС с учетом снижения рисков
9. Корректировка результатов реализации проекта ликвидации ЧПС с учетом
снижения рисков
приемлемые уровни риска.
Рис. 1. Структурная модель процесса управления проектами ликвидации ЧПС на МАД
с учетом рисков
Целью этапа сравнение результатов оценки рисков проектов ликвидации ЧПС по
критериям принятия решений является минимизация возможного ущерба в будущем.
Как правило, каждый вид рисков допускает два-три традиционных проекта ликвидации
ЧПС с учетом их уменьшения. Поэтому возникает задача формирования проектов
ликвидации ЧПС с учетом снижения рисков.
Затем оцениваются затраты и эффективности снижения рисков для каждого из
проектов, что дает возможность выбора эффективного проекта ликвидации ЧПС с
учетом снижения рисков. Далее на основе принятого решения происходит планирование работ по проекту ликвидации ЧПС на МАД и корректировка результатов реализации выбранной стратегии с учетом текущей информации.
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ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОСНОВІ
ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА
О.А. Сапліна
Інститут економіки промисловості НАН України
Здійснення фінансових інвестицій дозволяє підприємству не тільки забезпечити
ефективне використання вільних коштів, збільшити свої прибутки за рахунок отримання доходів від участі в діяльності інших підприємств, але й забезпечити диверсифікацію діяльності (що є особливо актуальним в умовах ринку), отримати доступ до ресурсів, продуктів, ринків, «ноу-хау» через отримання контролю (повного або часткового)
над діяльністю підприємств, що представляють підприємства, є його конкурентами чи
контрагентами.
У міжнародній теорії та практиці використовують такі показники для оцінки інвестиційної привабливості інструментів фондового ринку:
– очікувана норма дохідності;
– теперішня вартість цінного паперу;
– теперішня вартість привілейованих акцій, теперішня вартість простих акцій;
– теперішня вартість облігацій;
– капіталізована вартість акцій;
– віддача акціонерного капіталу;
– співвідношення ринкової та балансової вартості акцій;
– прибуток на одну акцію;
– дивідендна віддача акції;
– коефіцієнт «ціна-дохід»;
– коефіцієнт платіжності акцій;
– коефіцієнт ліквідності акцій;
– коефіцієнт співвідношення «пропозиція-попит»;
– коефіцієнт обігу акцій;
– коефіцієнт конверсії.
Інвесторові не обов’язково розраховувати всі ці показники – він може вибрати на
свій розсуд лише ті показники, що мають для нього найбільше значення, або згідно зі
своїми цілями. Досить часто перед підприємством постає проблема: не просто оцінити
доцільність інвестицій, а й зробити вибір з-поміж двох або більше варіантів вкладення
коштів. Для вирішення цього завдання також використовуються викладені вище показ161

ники. Але може статись ситуація, коли показники свідчать на користь кожного з
об’єктів інвестування у співвідношенні 50:50. Тобто, прийняти однозначне рішення
тільки за допомогою розрахунку показників ефективності не представляється можливим.
Для рішення даної проблеми можна скористатися таким прийомом. Кожному показнику варто привласнити питому вагу за своїм розсудом залежно від того, наскільки
кожний показник є більш чи менш значимим для інвестора. Якщо вибір по показнику
робиться на користь даного об’єкту, то ставиться 1, якщо по іншому – то -1. Потім значення 1 або -1 множиться на привласнений даному показнику ваговий коефіцієнт і підсумуються між собою. Отримане значення являє собою значення інтегрального показника. За величиною інтегрального показника робиться вибір на користь конкретного
інвестиційного об’єкту (табл. 1).
Такий прийом дозволяє комплексно врахувати значення всіх показників, що цікавлять підприємство, навіть у тому випадку, якщо вони мають різноспрямований характер.
Інвестиційна діяльність на сьогодні є невід’ємною складовою діяльності будьякого сучасного підприємства. Безпосередньо в процесі роботи над вибором об’єкта
інвестування підприємству варто зробити попередню, орієнтовну оцінку ефективності
такої операції.
Таблиця 1
Показник

Вибір інвестиційного проекту
Питома вага Вибір (1 – так, -1 – ні)
Добуток питомої ваги на
показника
привласнений вибір
Проект № 1
Проект № 2 Проект № 1
Проект № 2

1
2
….
n
Сума
Світовим досвідом накопичено велику кількість методів, застосовуючи які, підприємство може оцінити ефективність інвестування. Використання наведених методів
оцінки ефективності інвестицій дозволяє підприємствам-потенційним інвесторам обрати такий об’єкт або напрямок інвестування, що дозволить отримати найбільший ефект
у грошовому чи часовому вигляді.

162

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 31000:2009 – ОСНОВА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
И.Е. Ус
ПИИ ООО «БЮРО ВЕРИТАС Украина»
Вся деятельность любой организации предполагает наличие риска. В ходе управления проектами и программами всех типов и уровней, менеджмент сталкивается с
внутренними и внешними факторами, воздействия, которых вносят неопределенность
в сроки и возможности достижения целей проектов.
Все организации, в определенной степени, занимаются управлением рисков. Традиционно, управление рисками осуществляется путем их идентификации, анализа и
определения необходимости модификации рисков путем их обработки для соответствия критериям риска. В ходе данного процесса, осуществляются консультации с заинтересованными сторонами, проводятся мониторинг и оценка рисков, защитные мероприятия, которые модифицируют риски с целью исключения необходимости последующей обработки рисков.
Практика риск-менеджмента развивалась постепенно и во многих сфера деятельности с целью соответствия различным потребностям, однако до последнего времени
отсутствовал подход основанный на применении последовательных процессов в рамках
всеобъемлющей структуры обеспечения риск-менеджмента во всей организации.
Международный стандарт ISO 31000:2009 устанавливает принципы и подробно
описывает логические и системные процессы, необходимые для осуществления результативного

риск-менеджмента.

Он

рекомендует

интегрировать

процесс

риск-

менеджмента в общее управления организацией, стратегию, планирование, менеджмент, процессы отчетности, политики, ценности и культуру организации. Данный подход позволяет управлять любыми типами рисков, независимо от их природы, а также,
независимо от того к каким последствиям они могут привести: позитивным или негативным
Риск-менеджмент, построенный на основе Международного стандарта ISO
31000:2009, может быть применен ко всей структуре любой организации, в различных
сферах ее деятельности, и к различным уровням, в любое время, а также к особым функциям, проектам и действиям. Кроме этого, использование данного Международного
стандарта позволяет гармонизировать процессы риск-менеджмента с существующими
системами менеджмента на основе существующих и будущих стандартов.
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ВИБІР ДЖЕРЕЛ І СПОСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ
ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Данчак Л.І.
Національний університет «Львівська політехніка»
За минуле десятиліття в Україні відбулися кардинальні зміни в житловому секторі, пов’язані з переходом країни на ринкові умови господарювання. На сам перед це
стосується способів фінансування житла. Зменшення ролі держави у фінансуванні житлового будівництва не компенсувалося створенням нових ефективних способів залучення коштів у житлове будівництво. Покращення діючої системи фінансування будівництва є не лише бажаним, але і необхідним.
За умов кризового стану економіки України та загалом світової фінансової кризи
зменшились обсяги фінансування будівельної галузі та житлового будівництва, що
зумовлює необхідність пошуку джерел фінансування і способів їх залучення для будівництва житлових фондів.
Фінансово-інвестиційне забезпечення житлового будівництва здійснюється

з

внутрішніх і зовнішніх джерел. Внутрішніми джерелами є бюджетне фінансування,
фінансування органів місцевого самоврядування, кредити, заощадження громадян,
гроші приватних підприємств та вітчизняних інвесторів, тощо. До зовнішніх джерел
відносяться кошти міжнародних фінансових установ, іноземних банків та іноземних
інвесторів.
Для акумулювання грошових потоків в будівельній галузі використовують такі
способи, як утворення фондів організації будівництва, фондів операцій з нерухомістю,
фондів фінансування будівництва, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, утворення кооперативів для здійснення житлового будівництва, а також
цільові облігації та можливе використання корпоративних облігацій. Удосконалення
існуючих способів та пошук нових шляхів залучення коштів є пріоритетним завданням
для стабілізування будівельної галузі та забезпечення населення житлом.
Вибір джерел і способів фінансування будівництва житла повинен залежати від
типів житлового фонду для яких вони визначаються. Нами виділяється державний житловий фонд, приватний житловий фонд, житловий фонд соціального призначення та
житловим фонд доступного житла. З метою раціонального розподілу і використання
фінансових ресурсів виникає необхідність у розробленні методичних положень щодо
вибору джерел фінансування формування житлового фонду в Україні.
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СЕКЦИЯ №4 «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
В.А. Баженов
Национальный технический университет Украины
“Киевский политехнический институт”
Метод ветвей и границ относится к группе так называемых комбинаторных методов, при использовании которых осуществляется направленный частичный перебор допустимых решений. Сущность метода состоит в разбивке множества вариантов развития сети на непересекающиеся подмножества и последовательном отсечении подмножеств неперспективных решений. При этом каждому подмножеству ставятся в соответствие так называемые внешние и внутренние оценки.
Внешняя оценка yke представляет собой число, которое всегда меньше нижней
границы изменения функции затрат для подмножества вариантов развития сети e , которое было получено в результате дробления множества k
yke  Z ke ,

(1)

где Z ke – нижняя граница изменения функции затрат.
Внутренняя оценка X ke представляет собой величину затрат для одного из возможных вариантов развития сети подмножества e , которая близка к нижней границе
изменения функции затрат Z ke .
Пусть существует множество вариантов развития рассмотренной электрической
сети  k . Разобьем это множество на два непересекающихся подмножества  km ,  ke и
для каждого из них определим внутренние и внешние оценки – xkm , xke , y km и yke . Если
справедливо условие
xkm

yke ,

(2)

то подмножество вариантов развития сети  ke является неперспективным, так как затраты на сооружение и эксплуатацию одного из вариантов развития сети подмножества

 km оказались меньше нижней границы функции затрат для подмножества  ke . Дале
снова выполняется дробление подмножества
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 k 1   k   ke ,

(3)

снова определяются внутренние и внешние оценки подмножеств, подмножество бесперспективных вариантов и т.д.
Так как количество возможных вариантов развития электрической сети – конечное число, то после выполнения определенного количества шагов дробления множества  k совокупность оставшихся вариантов развития окажется настолько малой, что
может быть определена точная нижняя граница изменения функции дисконтированных
затрат каждого из оставшихся подмножеств Z ki . Вариант развития сети, который соответствует меньшей из нижних границ и является оптимальным.
При оптимизации развития больших систем энергетики в качестве внешней оценки подмножеств может быть выбрана величина
у  у1  у2  Z ik ,

(4)

где первая составляющая соответствует кратчайшей электрической сети, а вторая представляет собой сеть, полученную в результате решения в границах рассмотренного
подмножества транспортной задачи с промежуточными перевозками. В качестве внутренней оценки подмножества можно выбрать величину затрат варианта развития электрической сети, который соответствует или кратчайшей электрической сети, или сети,
полученной в результате решения транспортной задачи.
При решении задачи выбора оптимального варианта развития сети, дробление
подмножеств осуществляется по признаку наличия или отсутствия в рассмотренном
подмножестве той или другой ветви. При этом подмножества вариантов, которые содержат ветвь i , обозначается   i  , а подмножества вариантов без ветви i    i  .
В качестве критерия окончания процесса может быть использована величина

  xk min  yk min ,
где xk min – минимальная внутренняя оценка подмножеств, полученных в результате
дробления множества k ; yk min – минимальная внешняя оценка. Процесс оптимизации
считается законченным, если будет справедливое неравенство    .
Рассмотренный алгоритм оптимизации развития электрических сетей больших
систем энергетики реализован в пакете прикладных программ для ПК. Расчеты показали, что предлагаемый метод оптимизации отличается хорошей сходимостью, достаточно устойчив к выбору начальных приближений.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НОВЫХ ОБРАЗЦОВ БЛА МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.М. Вартанян, Аль Дахери Али Мохамед
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Метод физического моделирования с использованием беспилотных летательных
аппаратах (БЛА) является проверенным инструментом изучения новых аэродинамических компоновок БЛА, а так же способов управления ними. Современный этап развития авиационной науки и техники предоставляет новые возможности для использования метода физического моделирования, что в свою очередь ускоряет создание новых
образцов беспилотной авиационной техники. Расширение эффективности метода физического моделирования возможно за счет интеграции в состав системы управления
БЛА современных вычислительных средств и средств сбора полетной информации.
Быстрое и эффективное решение задачи создания такого БЛА в рамках одной проектной организации возможно только при наличии замкнутого технологического цикла,
что, как известно, требует достаточно больших материальных затрат. Подход на основе
метода физического моделирования позволяет существенно сократить сроки и стоимость процесса создания нового БЛА. Поэтому важной научно-практической задачей
создания новых образцов БЛА является внедрение новых методов построения, подготовки и проведения летных экспериментов на основе дальнейшего развитии метода физического моделирования.
Одним из важнейших этапов при разработке нового БЛА с учетом метода физического моделирования является уточнение математической модели БЛА по результатам
летных экспериментов. Это позволяет производить опережающее выявление летнотехнических возможностей БЛА, поиск и устранение возможных отдельных дефектов
динамики и управляемости, а так же изучение опасных форм свободного движения
этих БЛА в полете. Решение данной задачи было и остается важной и полностью не
решенной задачей в области динамики полета, управления и летных испытаний летательных аппаратов самолетного типа.
Метод физического моделирования был применен в компании АДКОМ, г. АбуДаби, ОАЭ, во время создания БЛА Y-R. С этой целью была спроектирована и построена его динамически подобная модель БЛА Y-Н в масштабе 0,5. На модели была проведена серия как наземных, так и летных экспериментов по получению аэродинамических характеристик проектируемого изделия. Эти эксперименты позволили существен167

но уточнить математическую модель (ММ) поведения динамической системы БЛАСАУ до проведения первого полета изделия Y-R.
Эксперименты на динамически подобной модели проводились в два этапа. На
первом был разработан и изготовлен стенд для наземной проверки балансировочных
характеристик, величины подъемной силы и динамической устойчивости модели в
продольном канале. Во время экспериментов были изучены характеристики устойчивости выбранной аэродинамической схемы для различных положений переднего горизонтального оперении (ПГО) как по высоте, так и для различных углов его установки. На
втором этапе исследования проводились на свободно летающей динамически подобной
модели во время выполнения летного эксперимента. Перед проведением летного
эксперимента было проведено математическое моделирование основных режимов полета свободно летающей динамически подобной модели в масштабе 0.5 изделия Y-R.
Выводы и перспективы дальнейшего развития исследований в данном направлении. Метод физического моделирования по-прежнему остается одним из эффективных
инструментов ускорения процесса разработки и летной доводки при создании новых
образцов авиационной техники.
Применение современной элементной базы и вычислительной техники позволяют
значительно увеличить эффективность метода физического моделирования на БЛА за
счет многократного увеличения результативности летного эксперимента.
Развитие средств авионики позволяет исследовать на БЛА режимы полета, которые ранее не были доступны, а время летного эксперимента становится многократно
большим за счет применения собственной силовой установки.
Перспективы дальнейшего развития в данном направлении:
– повышение точности математических моделей на основе методов оптимальной
статистической обработки информации;
– определение погрешностей определения аэродинамических характеристик на
основе модифицированных фильтров Калмана;
– статистический анализ влияния инструментальных ошибок измерительного
комплекса исследовательского БЛА на точность определения основных характеристик
разрабатываемого БЛА;
– определение точностных требований к измерительному комплексу исследовательского БЛА и методике проведения летного эксперимента.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
НАСТРОЕК МЕТОДА «ГУСЕНИЦА-SSA»
В.М. Вартанян, Ю.А. Романенков
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Для прогнозирования на основе временных рядов в настоящее время применяется
широкий спектр методов, среди которых большой интерес вызывает метод «ГусеницаSSA», реализующий выделения из исходного временного ряда тренда, «полезных» гармонических составляющих и «шума».
Основным этапом метода является формирование траекторной матрицы с последующим сингулярным разложением. Процедура расчета доведена до программной
реализации, однако некоторые вопросы остаются открытыми для пользователя.
Одним из таких важных вопросов является оценка точности нахождения собственных чисел траекторной матрицы, значения которых являются определяющими при
выделении «полезных» гармоник. Учитывая то, что процедура нахождения собственных значений численная, потеря точности даже в 1% может привести к потере «полезных» гармоник или, наоборот, к появлению «лишних».
Источниками потери точности могут выступать: неустранимые погрешности решения, обусловленные неточностью исходных данных; погрешность метода поиска
собственных чисел; вычислительная погрешность, являющейся результатом округлений в процессе счета. Таким образом, возникает задача предварительного анализа исходного временного ряда, а точнее, сформированной траекторной матрицы.
Можно сформулировать общие рекомендации при операциях с матрицами:
– при вычислениях использовать вещественные типы данных с большим количеством значащих знаков;
– избегать вычитания близких значений;
– избегать сложения чисел с большим перепадом порядков;
– повышать точность исходных данных.
Учитывая то, что траекторная матрица формируется неединственным способом и
зависит от настроечного параметра (длины окна), предварительный анализ можно свести к анализу ее обусловленности. Если окажется, что траекторная матрица плохо обусловлена, применение метода «Гусеница-SSA» без дополнительных преобразований исходного ряда или оптимизации настроечных параметров может привести к существенным ошибкам прогноза.
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ДОХОДОВ, ЗАТРАТ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Ю.С. Выходец
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Создание и использование электронной модели для прогнозирования контролируемых показателей эффективности бизнеса является одним из вариантов поиска оптимальных значений управляемых факторов для достижения целевых показателей хозяйственной деятельности (в первую очередь – доходов, затрат, денежных потоков. Оценка
влияния управляемых и неуправляемых факторов на контролируемые показатели – это
обязательный шаг при принятии управленческого решения. Модель формирования
контролируемых показателей является сложной и многофакторной. В силу объективной неполноты информации, наряду с достоверными данными модель включает также
предположения и допущения. Проблема моделирования заключается в том, что в процессе создания модели в табличном процессоре MS Excel известные данные и формальные зависимости необходимо увязать с данными, которые сгенерированы на основании предположений и допущений, т.е. гипотезы необходимо формализовать и интегрировать в модель. Предположение о постоянстве бизнес-модели. Обычно модель
финансового планирования предназначена для проверки операционных, финансовых и
инвестиционных намерений, которые влияют на экономические показатели, но не приводят к изменению бизнес-модели, то есть изменению совокупности ролей и связей,
которые компания реализует в рамках существующей цепочки создания стоимости.
Данная гипотеза существенна, поскольку проверка решений, которые меняют бизнесмодель, потенциально может показать их финансово-экономическую реализуемость и
целесообразность. Однако, на практике такие решения могут оказаться не жизнеспособными, поскольку организационно-технический комплекс настроен на реализацию
конкретных задач и алгоритмов, которые характерны для текущей бизнес-модели. Инвестиционные решения, которые не влияют на изменение бизнес-модели: замена или
модернизация оборудования для выпуска прежней продукции; ремонт/реконструкция
зданий и сооружений для использования в прежних целях. Предположение о постоянстве рецептур/спецификаций. В модели может быть предусмотрено, что постоянство рецептуры или спецификации на изделие будет обеспечиваться внутри определенных периодов (сезонов). То есть, даже при фактическом разнообразии вариантов рецептур, на конкретный период для модели придется выбрать одну рецептуру (специфика170

цию) на один продукт. Поиск и выбор оптимальной рецептуры для конкретных условий
производства в конкретный период лежит вне сферы финансового планирования, и
больше относится к оперативному планированию, технологической рационализации и
управлению качеством. Результативность этого процесса влияет на фактические финансово-экономические показатели компании. Допущение о синхронности производства и отгрузок. Если в модели не предусмотрено прогнозирование остатков товарноматериальных ценностей, то в одном периоде план производства считается эквивалентным плану продаж. Это также существенно, поскольку предполагается, что затраты –
это стоимость ресурсов, израсходованных на изготовление отгруженной продукции
(расходы на создание запасов не учитываются в затратах). Это предположение верно
только для части предприятий. Предположение о соблюдении условий расчета с
клиентами и поставщиками. Денежные потоки от операционной деятельности в модели можно рассчитывать автоматически, если базовые (доминирующие) условия расчетов с клиентами и поставщиками в целом соблюдаются, остаются постоянными в
рамках конкретного ресурса/продукта и могут быть описаны, например, следующим
образом: Денежный приток текущего месяца = 0,5*стоимость отгруженной продукции
в прошлом месяце в ценах реализации + 0,5*стоимость отгруженной продукции в текущем месяце в ценах реализации. Предположение о зависимости непрямых затрат от
объемов производства. Для укрупненного прогнозирования непрямых затрат (электроэнергия, газ, горюче-смазочные материалы, транспортные услуги, бонусы, компенсации, услуги розничных сетей) должны быть определены и внесены в модель коэффициенты зависимости потребления этих ресурсов от объемов производства. При этом
метод прямого счета по нормативам может быть очень трудо-емким и дорогим. Для целей

среднесрочного

прогнозирования

удобнее

пользоваться

аналитико-

статистическими методами. При этом регрессионный анализ может показать необходимость привязки к тому или иному показателю (объем производства в денеж-ном или
натуральном измерении, сумма затрат на определенные виды ресурсов, использование
определенных групп ресурсов в натуральном измерении и т.д.). Необходимо отслеживать фактическое потребление, периодически пересматривать коэффициенты, поскольку в ходе работы и развития меняются характеристики энергопотребления, трансформируются модели взаимодействия, поэтому меняется и потребление услуг. Таким образом, заложенные зависимости (особенно эмпирические формулы) подлежать регулярной проверке и верификации.
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДЕКВАТНОСТИ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ю.А. Романенков, В.Ю. Кащеева
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
В ряде прикладных задач возникает необходимость нахождения настроечного параметра x математической модели исследуемого процесса как корня полиномиального
уравнения n-го порядка причем исследователя интересуют корни, попадающие в некоторый, заранее известный интервал. Задача усложняется и исключает применение классических методов если коэффициенты уравнения являются интервальными числами,
т.е. известно не их точное значение, а лишь границы изменения: [ai ]  [ai ; ai ] где ai и

ai – нижняя и верхняя граница интервального коэффициента ai , i  1..n . Необходимо
сформулировать алгебраические условия, при выполнении которых хотя бы один корень полиномиального интервального уравнения будет гарантированно находиться на
отрезке [c, d ] , где c и d – вещественные числа, причем c  d .
Предлагается следующий метод анализа расположения корней интервального полиномиального уравнения. Разобьем плоскость комплексного параметра x на две области: область G1 – круг единичного диаметра с центром в точке {(c+d)/2, 0}, и область
G2 – все остальные точки комплексной плоскости. Используя билинейное wпреобразование, которое отображает круг единичного радиуса плоскости Z во всю левую полуплоскость плоскости W уравнение можно свести к стандартному виду:
n

[b0 ]wn  [b1 ]wn1  [b2 ]wn2  ...  [bn1 ]w  [bn ]  [bi ]wni  0 ,
i 0

где интервальные коэффициенты [bi ]  [bi ; bi ] есть вычисляемые линейные функции от
значений коэффициентов [ ai ] .
Таким образом, необходимые алгебраические условия адекватности интервальных полиномиальных моделей динамических процессов сформулированы как требование нахождения настраиваемого параметра (корня уравнения) в заданном диапазоне
для любого сочетания коэффициентов полиномиального уравнения из указанных интервалов. Условия основаны на использовании билинейного конформного преобразования исходного полинома и теоремы Харитонова о робастной устойчивости интервальных полиномов. Предложенный подход в общем случае формирует необходимые
условия локализации корней на заданном отрезке вещественной оси, которые вместе с
тем, могут превращаться в достаточные для случая нечетного количества корней.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
СІЛЬГОСПАВІАЦІЇ
Ж.О. Кравець
Житомирський Державний технологічний університет
Сільгоспавіацію використовують для захисту рослин, боротьби з бур’янами та
шкідниками і хворобами сільгоспкультур, внесення мінеральних добрив, аеросівби трав
і хвойних рослин та інш.
За радянських часів сільгоспавіація швидко розвивалась, її послугами користувались 60 відсотків сільгоспорганізацій і підприємств. На жаль, після розвалу СРСР положення справ погіршилось: парк літаків малої авіації практично перестав існувати. В
Україні безпілотна авіація майже не використовується для вирішення задач агропромислового комплексу, в той час як в передових країнах Європи без сільгоспавіації не обходяться навіть дрібні фермери.
До переваг авіаційного способу обробки рослин по зрівнянню з наземними можна
віднести: скорочення термінів завдяки великій швидкості та широкій смузі захвату;
зменшення витрат отрутохімікатів і добрив; маневреність літаків і вертольотів, яка забезпечує широкий радіус дії та дозволяє швидко перекидати їх на інші ділянки; можливість обробки важкодоступних ділянок і виконання робіт незалежно від стану поверхні
ґрунту; відсутність ушкоджень рослин і ущільнення ґрунту. Хвороба століття, як називають фахівці кореневу гниль, викликає на широких просторах поліського регіону значний недобір врожаю. Боротися з нею без застосування авіації практично неможливо.
Та й весняне підживлення озимих за допомогою сільгоспавіації – солідний помічник
землеробам, особливо там, де з-за перезволоження ґрунтів виключається можливість
застосування наземної штангової техніки. Крім того, використання авіації забезпечує
проведення підживлень в оптимальні агротехнічні терміни, дозволяє своєчасно захистити посіви від хвороб і шкідників. Надзвичайно актуальним є питання забезпечення
можливості прогнозування врожайності різних культур для конкретних регіонів. Його
розв’язанню також можуть допомогти спеціалізовані авіаційні комплекси.
Щоб довести перспективність застосування сільгоспавіації в сучасних ринкових
умовах до наших аграріїв, необхідно обґрунтувати економічну доцільність її використання, для чого потрібно визначити критерії та методику оцінки цієї економічної доцільності для агропромислових господарств і регіонів.
За критерії економічної доцільності використання авіації в агропромисловому
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комплексі можна прийняти такі:
Sмкп < Sмо;

Sмкп < Sмп ,

де Sмо– математичне сподівання питомих матеріальних витрат у вартісному обчисленні,
n
які необхідні для отримання середньої врожайності Q   q сільгоспкультур, не ниi
i 1

жчої за середньостатистичну за останні N років по даному регіону без використання
авіації; Sмкп– математичне сподівання питомих матеріальних витрат для отримання тієї
ж врожайності, але з використанням сільгоспавіації; qi– середньостатистична врожайність по регіону окремих і-х культур; Sмп – чистий прибуток від реалізації вирощеної
сільгосппродукції в обсязі Q.
Економічний ефект від використання сільгоспавіації може бути оцінений математичним сподіванням зменшення умовних витрат
∆S=Sмо – Sмкп,
m

L

m

K

j 1

l 1

j 1

k 1

де S мо   Poj  Soj   P1l  S1l ; S мкп   P2oj  S2oj   P2 k  S2 k ; Sоj; S20j – витрати на j-й вид речовин (добрива, отрутохімікати та інші); S1l – витрати на використання l-го типу наземної сільгосптехніки; S2k – витрати на використання k – го типу літального апарату сільгоспавіації; Poj, P2oj – імовірність використання j-го виду речовини; P1l – імовірність використання l-го типу наземної сільгосптехніки; P2k – імовірність використання k –го типу літального апарату сільгоспавіації.
Критерієм доцільності використання комплексу сільгоспавіації для даного регіону
(господарства) можна вважати коефіцієнт економічної доцільності КЕД, під яким будемо розуміти відношення вартості витрат, яких вдалось уникнути завдяки застосуванню
комплексу сільгоспавіації, до вартості його використання. Значення коефіцієнту економічної доцільності повинні відповідати умовам: КЕД>1. В роботі наводяться більш детальні методики розрахунків економічної доцільності використання сільгоспавіації в
інтересах агропромислових господарств і регіонів з оцінкою ефективності різних наборів (комплектів) наземної сільгосптехніки та пілотованих і безпілотних літальних апаратів з різними цільовими навантаженнями, з можливістю урахування типів ґрунтів,
імовірності та кількості опадів, глибини залягання ґрунтових вод, імовірнісних характеристик схожості насіння.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ НАУКОЕМКОЙ
ТЕХНИКИ
О.Е. Федорович, Т.Н. Назаренко, С.Т. Шуфани
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”
В данном докладе рассматривается формирование архитектуры имитационной
модели, которая служит для исследования динамики процессов взаимодействия участников проекта по созданию наукоемкой техники. Предложенная архитектура строится
на мультиагентной основе с выполнением всех основных требований, связанных с имитационным дискретным событийным моделированием. Агент управления имитационным моделированием осуществляет формирование списка будущих событий, реализует текущие события, осуществляет отсчет времени в заданном масштабе моделирования. Агент-участник проекта разделен на два класса: агент-менеджер проекта и
агент-исполнитель проекта. Взаимодействие между агентами-участниками проекта
осуществляется в соответствии с заданными протоколами управления. Выделены и
сформированы следующие протоколы взаимодействия: инициация исполнителя проекта без контроля выполнения работ; инициация исполнителя проекта с контролем качества выполнения работ; инициация исполнителя проекта, промежуточный контроль,
окончательный контроль; инициация исполнителя проекта, постоянный мониторинг и
контроль выполнения работы, окончательный контроль. Каждый из протоколов связан
с дополнительным взаимодействием участников проекта, приводит к временным задержкам и требует соответствующих стоимостных затрат, что может привести к нарушению сроков выполнения проекта и его удорожанию.
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе моделируется планграфик выполнения работ без учета затрат, связанных с коммуникационными взаимодействиями участников проекта. На втором этапе с учетом заданных протоколов
управления моделируется выполнение работ и коммуникационных взаимодействий менеджеров и исполнителей проекта. После сравнения результатов моделирования определяются дополнительные затраты, связанные с коммуникационными взаимодействиями участников проекта.
Предложенный подход целесообразно использовать для исследования коммуникационных процессов в организационных системах управления проектной и производственной деятельности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ИНДЕКСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Д.С. Ревенко, Т.А. Кузьменко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Динамика развития украинской экономики в последние три года преподнесла для
экономистов много сюрпризов, это связано, прежде всего, с асимметричностью экономической динамики. Прогнозы экономического развития могут основываться на элементарной экстраполяции, изощренных эконометрических моделях, приемах «технического анализа», неформальных оценках экспертов и аналитиков. За последние десятилетия в экономической теории было предложено множество моделей, направленных на
описание делового цикла и оценки точек перехода от одной фазы развития к другой.
Часть из этих моделей достаточно проста, другая – чрезвычайно сложна. Одни показатели хороши для точного указания уровней активности, но не могут отобразить тренды,
другие отлично идентифицируют определенные области «экономической силы» и слабости, но не могут измерить общую экономическую деятельность. Сравнительные
исследования свидетельствуют, что, как ни странно, одним из наиболее эффективных
продолжает оставаться традиционный подход, предложенный еще в начале исследований экономических циклов – подход на основе использования интегральных индексов
делового цикла.
Идея, лежащая в основе такого подхода, проста и очевидна: чтобы предсказать,
когда наступит переход экономики от подъема к спаду (или, наоборот, от спада к
подъему), надо построить «систему раннего обнаружения». Иными словами, необходимо подобрать такие показатели, у которых поворотные точки наступают раньше, чем
у экономики в целом. Желание объединить множественные временные ряды в один интегральный показатель для последующего использования при оценке и прогнозировании динамики циклических изменений вполне объяснимо: деловые циклы разняться по
продолжительности и глубине. Также нестабильным является влияние отдельных факторов. Именно поэтому интегрированные показатели обычно значительно лучше
описывают общую экономическую динамику, чем входящие в них отдельные элементы. Исследование и разработка подобных интегральных индексов описания и прогнозирования экономического развития Украины является актуальной научнопрактической задачей.
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н.М. Матвєєва, О.І. Славута
Харківська національна академія міського господарства
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найбільш значущих складових соціально-економічної системи міст, що впливає на всі сторони життєдіяльності
суспільства і визначає успішність курсу економічних реформ у державі. Доступність
послуг ЖКГ на рівні соціальних стандартів для усіх громадян є визначальним фактором
в системі забезпечення стабільності й сталого розвитку міст і регіонів. Сьогодні житлово-комунальне господарство України знаходиться в незадовільному фінансовому стані,
що обумовлено сукупністю об'єктивних і суб'єктивних причин. Для ліквідації кризового стану галузі проводиться кардинальна реформа ЖКГ. Сфера комунального господарства несе величезне соціальне навантаження, тому ринкові перетворення в ній треба
проводити системно, послідовно, враховуючи всі можливі соціальні й економічні фактори: платоспроможний попит споживачів, витрати підприємств - виробників, можливості бюджетів, узгоджуючи ці чинники з рівнем забезпечення та якості (стандарту)
житлово-комунальних послуг (ЖКП). При визначенні тарифу важливою складовою його формування є прибуток, величина якого має бути, з одного боку, достатньою для нормального функціонування підприємства, розвитку його матеріальної бази, а з іншого –
реальною для відшкодування споживачами. В умовах ринку майбутнє для кожного підприємства характеризується високим ступенем невизначеності. Тому планування витрат, прибутку і тарифу має бути багатоваріантним з використанням усіх можливих методів, зокрема математичного моделювання.
Відомо, що для усіх факторів формалізується, і це дозволяє використовувати математичне моделювання з метою інформаційного забезпечення і вивчення закономірностей зміни прибутку, програвання різних ринкових ситуацій, вся сукупність яких повністю вбирає в себе невизначеність ринку.
Розгорнута формула індексу прибутку підприємства теплопостачання, як показала
практика, не враховує специфіки діяльності підприємства.
Для урахування специфіки підприємства теплопостачання пропонується удосконалити параметричну модель шляхом введення додаткових показників: h – коефіцієнт
збільшення обсягу реалізації з урахуванням покупного тепла і v – коефіцієнт зміни рів177

ня оплати споживачами спожитого тепла:
h

N a  N pa
Na

,

(1)

де Nа – обсяг спожитого тепла, що виробляється власними джерелами, в періоді, що
аналізується, тис. Гкал; Nра – обсяг спожитого тепла, що закуплено у інших виробників
в періоді, що аналізується, тис. Гкал;
h = 1,8082,
v

Va
,
Vb

(2)

де Vb – відсоток оплати спожитого тепла в базисному періоді, %; Va - відсоток оплати
спожитого тепла в періоді, що аналізується, %.
v = 0,76548.
У результаті запропонованих змін отримаємо нову формулу, що враховує галузеві
особливості, такі як формування обсягу реалізації, рівень оплати спожитих послуг, та
відповідає стану справ на підприємстві.
Також слід зазначити, що система ціноутворення в житлово-комунальному господарстві не є досконалою як щодо формування величини тарифів, так і до порядку затвердження і зміни тарифів. Тарифи не є прозорими й зрозумілими для споживачів, достатніми для відшкодування витрат на надання послуг підприємствами – виробниками.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
СОСТОЯНИЯ РЫНКА
И.В. Cемиделихин
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Многие производственные предприятия создают запасы производимых товаров
для удовлетворения будущего спроса. Среди причин, обуславливающих содержание
запасов в определённом объёме, можно отметить нерациональные потери времени и
средств, связанные с их непрерывным пополнением. Взглянув на ситуацию по-иному,
пополнение запасов через продолжительные промежутки времени, приводит к появлению чрезмерно больших запасов, которое требует необоснованных капитальных затрат
и значительно повышает стоимость хранения запасов. Определение оптимального
объёма представляет собой классическую задачу оптимизации, для решения которой
часто используются так называемая модель определения наиболее экономичного раз-
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мера заказа в условиях неопределённости рыночного спроса. Данную проблему можно
решить с помощью: теории вероятности, теории нечётких множеств и теории игр. Наиболее точные результаты даёт игровой подход, который сводится к задаче линейного
программирования, решаемая симплекс методом. Строится матрица квадратичной
формы, в которой игрок – оптимальный объём поставки играет с «внешней средой» прогнозируемым состоянием рынка. Оптимальный объём считают по формуле Вильсона, состояние рынка – это общие затраты, обеспечивающие содержание соответствующего объёма торгового резерва. Стратегией выиграша является оптимальный объём поставки, который стремитьсяк максимуму, при цене игры меньше единицы. Для точности данную операцию повторяют несколько раз и выбирают среднее значение, которое и
будет явлвться рациональным объёмом поставки. Предложенная модель рационального
объёма товарного запаса, основанная на игровом подходе к раскрытию неопределённости параметров, позволяют производить такой объём товара, обеспечивающий
безубыточность всей производственной программы предприятия при гарантированно
минимальных затратах вне зависимости от состояния рынка.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПАКЕТІВ В КОМУТАЦІЙНИХ ЗАСОБАХ
І.В. Рубан1, В.В. Косенко2, Ю.С. Долгий1, С.В. Алексеєв1
1
2

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ДП «Науково-дослідний інститут технологій машино будування»

Найбільш актуальним питанням при побудові складних інформаційних ятерів є
визначення максимально важливої пропускної здатності комутаційних вузлів мережі
при максимальному інформаційному навантаженні. Тому побудова моделей, які дозволяють оцінити ефективність комутації пакетів в різних режимах навантаження є актуальним завданням. Розглянемо модель процесу комутації з використанням математичного апарату функцій.
Як початкові дані введемо обмеження:
– комутатор працює в режимі пікового завантаження (максимальна інтенсивність
надходження пакетів на всі вхідні порти);
– застосовується стратегія випадкового вибору пакетів з проміжних буферів для
мультиплексування на вхідний порт;
– передаються кадри мінімального розміру (якнайгірше поєднання параметрів
трафіку).
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Рис.1. Імовірносносно-чясовий граф процесу комутаціїї пакетов і-м каналом комутатора
Процес функціонування і-го каналу комутації пакетів (вхідний порт і- вихідний
порт) в загальному випадку може бути описаний послідовністю операцій:
1) прийом пакету ( Т прм  час прийому пакету);
2) фільтрація ( Т ф  час фільтрації; РА  вірогідність відповідності адреси пакету
адресі вихідного порту). Якщо адреса пакету не співпадає з адресою поточного вихідного порту, він відкидається;
3) буферизація ( TБ  час запису пакету в буфер; РБ j  вірогідність буферизації пакету у відповідний осередок (позицію) буфера; j  1,K );
4) рух по черзі: пакет, що знаходиться в j  позиції чекає наступного моменту
мультиплексування час Т ОЖ ; при настанні моменту мультиплексування він пе-
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реміститься на j  ю позицію з вірогідністю РПБ (просування по буферу) у разі мультиплексування і передачі пакету, що знаходиться в 1-й позиції черги. При цьому зрушується вся черга;
5) мультиплексування ( Т М  час перемикання мультиплексора на необхідний буфер; РМ  вірогідність мультиплексування );
6) передача пакету ( Т ПРД – час причитування пакету з буфера і видачі його через
вихідний порт).
При цьому запису в буфери каналів комутації здійснюється з бітовими швидкостями вхідних портів комутатора, а читання і передача через вихідний порт - з бітовою
швидкістю вихідного порту. Нові пакети завжди записуються в «хвіст» черги. Описаний процес може бути представлений у вигляді імовірносносно-чясового графа (рис. 1).
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТРАФІКА
ОКРЕМИХ СЛУЖБ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ
В.В. Косенко, Г.А. Кучук
ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Телекомунікаційні технології, як і будь-який інший технічний процес, змінюються під впливом вимог навколишнього світу. Основними цілями цих змін, природно, є
поліпшення якості і збільшення спектру надаваємих інфотелекомунікаційних послуг
при виправданих витратах на модернізацію або побудову мережі. Серед основних змін,
що відбуваються в даний час, можна відзначити використання технології all-over-IP з
конвергенцією різнорідного трафіку в рамках єдиної IP-мережі, підвищення вимог до
швидкості передачі на всіх ділянках мережі, а також виникнення потреби користувачів
в декількох видах доступу до мережі (телефонія, передача даних, відеонарада, відеоконференція тощо). Оскільки побудова окремих мереж для голосу, відео і даних є дорогою і неефективною, то основна тенденція фірм-розробників на сьогодні зводиться до
прагнення створити універсальне середовище передачі для різних типів трафіку за рахунок конвергенції його різних видів, що дозволить понизити вартість смуги пропускання каналів зв'язку.
Інтеграція різних видів зв’язку (телеграфного, телефонного, передачі даних та ін.)
та поява нових мережевих технологій призвели до створення інформаційнотелекомунікаційних мереж (ІТМ) – єдиної інфокомунікаційної інфраструктури, що пе181

реносить або комутує інформаційний трафік будь-якого типу, який, в свою чергу, створюється взаємодією користувачів та постачальників послуг зв’язку із контролюємими
та гарантованими параметрами трафіка, рівнями якості та конфіденційності для кожного виду послуг. Система комутації ІТМ при обслуговуванні виклику, залежно від виду
інформації повинна з’єднувати між собою одночасно деяку кількість каналів, що призводить до подальшого ускладнення механізмів управління мережею. У разі перевантаження мережі може з’являтися додаткова нелінійність. Важливо відзначити, що в подібних ситуаціях можуть виникати дуже складні взаємозв’язки між флуктуаціями робочого навантаження і різними мережевими механізмами управління. Ці взаємодії представляють як потенційну причину виникнення фрактальної структури трафіка. На сьогодні проблема моделювання процесів конвергенції декількох інформаційних потоків в
узагальнений трафік, а також процесу передачі такого трафіку незалежним споживачам
вирішена лише в найпростіших окремих випадках. Вважаючи на те, що основою сучасних корпоративних мереж є відповідні ІТМ, моделювання процесу конвергенції трафіка
корпоративних мереж є актуальною науковою задачею.У доповіді розглянутий процес
конвергенції різнорідного трафіка окремих служб корпоративних мереж, запропоновані
математичні моделі даного процесу, які базуються на ефектах об’єднання одноканальних систем масового обслуговування типу М/М/1/∞ в багатоканальну систему.
Добре відомі моделі телекомунікаційного трафіка, що створені на основі теорії
масового обслуговування з пріоритетами. Ці моделі дозволяють враховувати деякі специфічні особливості фрактального трафіка, такі як існування кластеризації і несталість
характеристик у всіх часових масштабах. Крім того, фрактальний трафік добре описується повільно затухаючими розподілами (наприклад, розподіл Парето, Вейбулла, логонормальний, гіперекспоненціальний). На відміну від цих моделей авторами розглянуті стохастичні моделі, функціонування яких описується дискретними марківськими
процесами. Це дозволяє скористатися відомими формулами для стаціонарних розподілів процесу загибелі та народження, а також мультиплікативною теоремою для мереж
Джексонівського типу. При розробці відповідних математичних моделей встановлено,
що конвергований трафік сучасних корпоративних мереж має властивість довготривалої залежності та виявляє фрактальний характер. Авторами запропонована відповідна
математична модель даного процесу. Експериментальний аналіз ефектів конвергенції з
використанням запропонованої моделі згідно розроблених схем трафіка окремих служб
корпоративних мереж при великому числі об’єднуваних систем або при їх високому
завантаженні показав, що можна говорити про сильну взаємодію між об’єднуваними
окремими процесами. В результаті проведених досліджень встановлено, що модель
182

трафіка, яка базується на конвергенції одноканальних систем в багатоканальну, достатньо вірогідно відображає реальні трафікові процеси, а трафік, який був одержаний в
результаті моделювання, по-перше, володіє властивістю довготривалої залежності (гіперболічна залежність основних параметрів об'єднаного трафіка), і, по-друге, ймовірно,
володітиме властивістю масштабної інваріантності, що, у свою чергу, можна розглядати як доказ фрактального характеру змодельованого трафіка.
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА
В.Л. Иванов
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
Под устойчивостью понимается способность системы, которая поддалась негативному действию факторов среды своего функционирования и отклонилась за допустимую границу, вернуться в начальное состояние за счет использования доступных ресурсов. Если главной характеристикой стойкости технической системы выступает некоторое равновесное состояние и способность возвращаться к ему в случае возмущающих
действий, то для социально-экономических систем, к которым в первую очередь относятся промышленные предприятия, экономическая устойчивость – это способность его
экономической системы возвращаться к своему состоянию (плановой траектории) при
разных внутренних и внешнихдестабилизировавших действиях за счет использования
собственных ресурсов (экономического потенциала).
Решающим моментом в определении показателя устойчивости для данного класса
систем является свойство отклонений реальной траектории их функционирования и развития от ожидаемых (плановых). Величина таких отклонений и является показателями
устойчивости (неустойчивости) социально-экономической системы.
Анализ исследований в области экономической устойчивости показал, что в
настоящее время в практике деятельности современных предприятий отсутствуют эффективные и широко применяемые комплексные методики оценки экономической
устойчивости, которые нашли довольно широкое применение в западной экономике.
Вызвано это особенностями отечественного экономического законодательства, особенностями системы бухгалтерского учета, недостаточной полнотой и точностью исходных данных. Эти обстоятельства определяют необходимость интеграции в рамках системы управления экономической устойчивостью различных подходов, методов и моделей (математических, статистических, эвристических и др.), активном использовании
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современных целевых приемов управления с применением информационных технологий и вычислительной техники.
В связи с тем, что многие мероприятия по управлению устойчивостью могут быть
достаточно затратными, а сам процесс управления осуществляется в неопределенных и
динамически изменяющихся условиях, для повышения надежности и обоснованности
управленческих решений в области управления экономической устойчивостью предлагается использовать модельный подход. На основе этого подхода проводится выбор и
оценка основных управляющих воздействий, направленных на стабилизацию деятельности предприятия и поиск областей изменения основных управляющих параметров,
при которых сохраняется заданный уровень экономической устойчивости.
Модель устойчивости – это сложный (композиционный) инструмент для качественного совершенствования деятельности предприятия в условиях динамичной рыночной среды, обеспечивающий своевременную реакцию основных внутренних систем для
наиболее эффективного выполнения его назначения. В общем случае модель устойчивости должна не только учитывать во времени процессы жизнедеятельности предприятия (в терминах целевой функции), но и определять особенности его реагирования на
различные возмущения, возникающие во внешней и внутренней средах и ведущие к
нарушению устойчивости.
Основные функции такой модели: формирование развивающейся во времени базы
факторов, влияющих на уровень устойчивости; прогнозирование состояния и результатов деятельности, обеспечивающих заданный уровень устойчивости; моделирование и
оценка связей между факторами при изменении условий внешней среды; комплексная
диагностика состояния; выявление факторов, влияющих на устойчивость в целом и его
составляющих; расчет и анализ отклонений значений этих факторов от нормативных
значений; выявление причин этих отклонений, принятие решений по снижению или
устранению факторов, снижающих требуемый уровень устойчивости и т.д.
Модельный подход к управлению экономической устойчивостью дает возможность не только выявить вероятные моменты нарушения устойчивости на заранее заданном горизонте планирования, но и определить степень влияния на целевую функцию различных параметров модели, обосновать наиболее эффективные направления
деятельности по стабилизации экономического состояния предприятия. Управление
экономической устойчивостью на основе использования моделей также позволит предприятию оценить различные варианты управляющих воздействий (мероприятий) на
процесс стабилизации деятельности с точки зрения их затратности, реализуемости и
ожидаемого эффекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА, ОСНОВАННЫХ
НА МНОЖЕСТВЕННОМ ЛИНЕЙНОМ ДИСКРИМИНАНТНОМ АНАЛИЗЕ,
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Годорожа, И.В. Дронова-Вартанян
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Управление стратегическими изменениями – это одна из основ успешного ведения бизнеса. Стратегические изменения всегда носят комплексный характер.
Стратегическая архитектура предприятия строится на основе ценностей и функциональностей, которые будут предложены потребителю в будущем с учетом перспектив развития. Стратегическая архитектура может рассматриваться как в статическом,
так и в динамическом варианте. Миссия предприятия является наиболее важным компонентом при деловом проектировании бизнеса и принятии решений о стратегических
изменениях. На этапе разработки стратегической архитектуры предприятия с учетом
направлений его предполагаемого развития возникает необходимость оценки текущего
состояния рассматриваемого предприятия и проектирования нового.
Одной из составляющих комплексного анализа предприятия является применение
методик прогнозирования банкротства, под которым понимается невозможность продолжения предпринимательской деятельности вследствие её экономической нерентабельности и бесприбыльности.
Состояние банкротства предприятия (при котором имущества предприятия – активов в ликвидной форме – не хватит для удовлетворения требований, предъявляемых
по долгам и обязательствам), или близкое к банкротству, ведет к особому направлению
принятия управленческих решений – антикризисному управлению.
На предприятии могут диагностироваться различные виды кризисных ситуаций:
управленческие, экономические, финансовые, технологические, экологические и другие. Любая из кризисных ситуаций при определенных условиях может привести к прекращению деятельности предприятия. Под банкротством чаще всего понимают кризисное финансовое состояние. Большинство методик прогнозирования банкротства основаны на множественном линейном дискриминантном анализе. Известно довольно
большое их количество - от традиционных методик до современных. Наиболее известны из них модели Альтмана, Спрингейта, Фулмера, Таффлера, Лиса, Бивера, универсальная дискриминантная модель и другие. Оценки, полученные с их помощью могут сильно отличаться. Это обусловлено тем, что модели созданы с учетом экономических
особенностей разных стран (Z-модель Альтмана (США), модель Таффлера (Великобри185

тания)) и предполагают обработку большого количества информации с целью получения соответствующих коэффициентов. Кроме того, необходимо учитывать специфику
отрасли, в которой работает предприятие. В целом, модели могут использоваться как
вспомогательные средства для анализа предприятия.
В процессе дискриминантного анализа проводится поиск переменных, позволяющих относить наблюдаемые объекты в одну или несколько реально наблюдаемых
групп. Дискриминантный анализ используется в том случае, если имеются данные,
классифицированные на несколько групп, и необходимо найти одну или больше функций количественных изменений, которые помогут отнести наблюдения к одной из этих
групп. В дискриминантном анализе различают две цели: интерпретации и классификации. На примере действующего предприятия была проведена диагностика банкротства по моделям Альтмана, Лиса и Таффлера. Проведен сравнительный анализ результатов исследования. В процессе определения вероятности банкротства сделаны выводы о
том, что предприятие находится вне границ потенциального банкротства. За все отчетные периоды предприятие является финансово устойчивым, а также наблюдается позитивная динамика по улучшению финансовой устойчивости. При помощи программного
пакета Microsoft Excel были рассчитаны показатели деловой активности, рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости, проведен факторный анализ прибыли. Результаты использованы при проектировании стратегической архитектуры предприятия.
Результаты диагностирования предприятия позволяют сделать выводы о том, что
методики определения банкротства являются одним из наиболее полезных способов
получения информации о состоянии предприятия, но необходимо уточнение и модификация используемой расчетной модели. Таким образом, особое значение имеет сравнение результатов, полученных с применением моделей прогнозирования банкротства,
основанных на множественном линейном дискриминантном анализе, при разработке
стратегической архитектуры предприятия и управлении стратегическими изменениями.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
ПОДАТКОВОЇ БАЗИ ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
Т.Г. Молодченко, А.Ю. Ткаченко
Харківська національна академія міського господарства
Одним з найважливіших моментів при впровадженні оподаткування нерухомості
є адміністрування даного податку, що є досить складним і дорогим. Для правильно визначення податку необхідно проведення робіт по збору, переробці та періодичній акту186

алізації значного обсягу інформації.
Проаналізувавши досвід країн, що практикують оподаткування нерухомості, можна зазначити, що при визначенні податкової бази використовуються моделі масової
оцінки нерухомості.
Масова оцінка, на відміну від індивідуальної, потребує розробки моделі розрахунку вартості, що здатна імітувати дії факторів попиту і пропозиції на великій території
Таким чином, базова оціночна модель виглядає наступним чином:

ВН  ВП  ВЗ ,

(1)

де ВН – розрахункова ринкова вартість об’єкту нерухомості, ВП – розрахункова вартість будівель і споруд (поліпшень земельної ділянки), ВЗ – розрахункова вартість земельної ділянки.
Наведену вище модель можна розширити наявністю в вартісних компонентів земельної ділянки та її поліпшень:

ВП  Ц П  ПР, ВЗ  Ц З  ЗР,

(2,3)

де ЦП – ціна за одиницю площі поліпшень, ПР – розмір поліпшення, ЦЗ – ціна за одиницю площі земельної ділянки, ЗР – розмір земельної ділянки.
Складові частини даної моделі можна об’єднати:

ВН  (Ц П  ПР)  (Ц З  ЗР) .

(4)

Дана адитивна лінійна модель припускає, що вартість поліпшень земельної ділянки можна визначити окремо від вартості земельної ділянки, а також, що вартість кожного із її компонентів пропорційна його розміру.
Поліпшення земельної ділянки можна розділити на основні (будівлі та споруди)
Б, та допоміжні Д. вартість будівлі (Б) можна виразити як суму цінових показників, що
залежать від розміру:
ВБ  ( ЦБ1  БР1 )  ( ЦБ2  БР2 )  ...  ( ЦБn  БРn ) ,

(5)

де БР1, БР2, БРn – кількість одиниць виміру (житлова площа, площа підвалу), ЦБ1, ЦБ2,
ЦБn – ціни.
Наведена частина моделі представляє ринок з точки зору пропозиції і в витратних
моделях представляє повну відновлювальну вартість (вартость відтворення або вартості
заміщення). Однак, крім цього ринок повинен бути представлений з точки зору попиту.
Принцип корисності визначений у економічній теорії та теорії оцінки, як здатність задовольняти людські потреби, заклечається в тому, що вартість нерухомості змінюється
в залежності від особливостей, що пов’язані з якістю об’єкта. Значення цих характерис-
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тик можна ввести у модель у вигляді відсоткових поправок.

ВБ  БЯ1  БЯ 2  ... БЯ n  ( ЦБ1  БР1  ...  ЦБn  БРn ) ,

(6)

де БЯ1, БЯ2, БЯn – якісні параметри для таких характеристик будівлі як якість побудови, технічний стан, дизайн.
Процес визначення вартості земельної ділянки можна розширити аналогічним чином, однак слід зазначити, що в типової моделі буває, як правило, тільки один показник
який залежить від розміру – або площа земельної ділянки, або протяжність фронтальної
лінії.
Окрім земельної ділянки та будівлі у корисність об’єкта нерухомості та в його ринкову вартість можуть вносити внесок такі додаткові споро руди як басейн, криті
складські приміщення, гаражі. Дані доповнення можна виразити наступним чином:
ВД  ( ЦД1  ДР1 )  ( ЦД 2  ДР2 )  ...  ( ЦД n  ДРn ) ,

(8)

де ВД – вартість додаткових споруд, ДР1, ДР2, ДРn – кількість одиниць виміру, ЦД1,
ЦД2, ЦДn – ціни.
Слід зазначити, що є якісні поправки притаманні об’єкту оцінки в цілому до яких
відносяться фактор часу, місцезнаходження. Таким чином, модель у повному обсязі
можна записати у вигляді:

ВН  УЯ (  БЯ   БА)  (  ЗЯ   ЗА)   ДА ,

(9)

де ∏УЯ – добуток узагальнених якісних характеристик, ∏БЯ – добуток якісних характеристик будівлі, ∏ЗЯ – добуток якісних характеристик земельної ділянки, ∑БА – сума
адитивних характеристик будівлі, ∑ЗА – сума адитивних характеристик земельної ділянки, ∑ДА – сума адитивних характеристик додаткових споруд.
Дана модель є загальною в сенсі, що вона може включати до себе практично необмежену кількість показників які характеризують вартість нерухомості.
ВЫБОР СРЕДСТВ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
А.И. Лысенко, И.А. Скачкова, В.А. Сорокин
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Для выбора программно-алгоритмических средств реализации экономикоматематических моделей необходимо сформировать основные требования к подобного
рода продуктам, учитывающие специфику исследуемых моделей: программное средст-
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во должно иметь «открытую» структуру и возможность перенастройки под различные
производственно-экономические системы; программное средство должно быть универсальным и многофункциональным с точки зрения спектра математических процедур;
программное средство должно обладать современными средствами визуализации, что
имеет большое значение при анализе больших объемов данных руководителями и аналитиками.
Из современных программных продуктов, присутствующих на рынке прикладных
математических программ, наиболее широкое распространение получили программа
Maple (разработка фирмы Waterloo Maple Inc) и программа Mathcad (фирма MathSoft
Inc). Сравнивая эти программные продукты, можно выявить достоинства и недостатки
использования их для решения прикладных аналитических задач управления ресурсами
производственно-экономических систем.
Maple – это математика, а не вычислительная математика. Maple оперирует исключительно символами и “опускается” до чисел крайне редко, когда его об этом попросит пользователь. Mathcad же изначально создавался как пакет для численного решения математических задач. Считается, что Maple – это университетская компьютерная
математика, а Mathcad – математика технических вузов. И не только потому, что в первом пакете главенствует символ, а во втором – число. Решение математических задач в
среде Maple требует не только умения оперировать той или иной встроенной функцией,
но и знания методов решения, в нее заложенных: во многих встроенных функциях
Maple фигурирует аргумент, задающий метод решения.
Индивидуальность того или иного пакета проявляется не только в наборе математических инструментов, но и в интерфейсе. Если говорить о наиболее распространенных версиях Mathcad и Maple, то можно сказать, что в среде Windows прикладные программы (приложения) получают, может быть, лучшие возможности для связи с другими приложениями, но идеология Windows сглаживает программы и делает их столь же
однообразными, как и их интерфейс. Если набор математических инструментов
Mathcad ведет свою родословную от fortran, вернее, от богатых математических библиотек, наработанных за долгую жизнь этого языка, то интерфейс Maple – это не что
иное, как режим немедленного выполнения операторов языка BASIC. Maple – это
BASIC-интерпретатор, к которому добавили более 2500 встроенных функций, возвращающих решения математических задач: решения уравнений и систем (алгебраических
и дифференциальных), построение графиков, оптимизация, линейная алгебра, интегральные преобразования, линейное программирование, статистика, тензорный анализ,
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анализ функций комплексных переменных и многое другое.
Maple своим интерфейсом ориентирован на тех пользователей, кто уже набил руку на программировании в средах традиционных языков с вводом сложнейших формул
в текстовом режиме. Одним из важных моментов при решение экономикоматематических задач является погрешность расчетов. Очень часто ошибка вычислений даже самая маленькая искажает расчет и может свести на нет ценность результата.
Символьная компьютерная математика протаскивает через чащу формул и преобразований исходную величину в ее первозданном виде. Функция evalf может возвратить
значение переменной длиной до 500 000 знаков.
Важная свойство всех математических пакетов – это их графика. Говоря о двумерной графике, мы имеем в виду график функции одной переменной, а о трехмерной –
двух. В среде Mathcad фактически нет графиков функции, а есть только визуализация
данных, хранящихся в векторах и матрицах. В Maple этого существенного недостатка
нет. В среде Maple достаточно иметь только вид функции одной или двух переменных,
чтобы построить самый замысловатый график (декартов, полярный, с логарифмическими шкалами осей, параметрический) и самую сложную поверхность (в декартовых,
сферических, цилиндрических, спиральных координатах). Визуализация данных из векторов и матриц в среде Maple также допустима. Язык Maple также оборудован средствами отладки.
Таким образом, прикладной пакет символьной математики Maple удовлетворяет
всем требованиям к специализированным вычислительным и программным средствам
и обеспечивает необходимую точность и степень визуализации при решении различных
экономико-математических задач.
ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ
В.Ю. Кащеева, В.М. Вартанян
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
При использовании традиционных подходов и методов для прогнозирования важнейших экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях часто выдвигается гипотеза о том, что основные тенденции и факторы, выявленные на предыстории,
сохранятся и для периода упреждения. В последнее время наблюдаются существенные
изменения в развитии промышленного комплекса, возрастает быстрота реакции на
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конъюнктуру внешнего и внутреннего рынков, на правительственные решения, на
новые социально-экономические условия. В связи с этим для прогнозирования таких
сложных процессов требуется гибкий и современный статистический инструментарий.
Анализ наиболее популярных методов прогнозирования с использованием экспоненциального сглаживания показал, что наиболее адекватными являются методы Хольта и
Брауна, алгоритмы прогнозирования которых построены на рекурсивных моделях [1,
2].
Общепризнанными методами прогнозирования временных рядов являются эконометрические, регрессионные и методы Бокса-Дженкинса. Однако применение ряда
методов сталкивается с определенными трудностями. Так, для построения регрессионных моделей необходимо иметь базу данных наблюдений, связывающую зависимые и независимые переменные. Получение таких статистических данных проблематично, а выбор состава независимых переменных спорен. Методы прогнозирования с
использованием экспоненциального сглаживания и, в частности, Хольта, Брауна, Винтерса так же плохо настраиваются, имеют слабо формализованную процедуру выбора
постоянных сглаживания.
Особый интерес в настоящее время вызывает метод «Гусеница»-SSА для исследования временных рядов с пропусками, дающий точные результаты в достаточно жестких предположениях, но и применимый в своих модификациях к реальным рядам,
приводя в этом случае к приближенным результатам. Основная идея метода состоит в
представлении временного ряда в виде последовательности векторов достаточно большой размерности с дальнейшим анализом линейной структуры их совокупности как
реализации многомерной случайной величины c помощью метода главных компонент
[3]. В методе «Гусеница» временному ряду FN =(f0,...,fn-1 ) ставится в соответствие
набор векторов, составленных из скользящих отрезков ряда выбранной длины L. Таким
образом, при прогнозировании с помощью метода SSA рассматривается множество
временных рядов, описываемых с помощью линейных рекуррентных формул (ЛРФ).
При этом порядок ЛРФ может быть заранее неизвестен, поэтому класс рядов, управляемых такими ЛРФ, достаточно широк и важен для практических применений. Например,
бесконечный временной ряд управляется ЛРФ тогда и только тогда, когда он является
линейной комбинацией произведений экспонент, полиномов и гармоник.
Если ряд FN имеет размерность, равную d, то характеристический полином его минимальной линейной рекуррентной формулы имеет ровно d корней. Но один и тот же
ряд может подчиняться многим другим ЛРФ порядка r>d. Характеристический поли191

ном Pr (A) ЛРФ имеет r корней, d из которых (главные корни) совпадают с корнями
минимальной ЛРФ. Другие r-d корней являются побочными. Предполагается, что
ряд представим как FN = FN

(1)

+ FN(2) и стоит задача прогноза компоненты ряда FN

(1)

.

FN(2) рассматривается как шумовая компонента и задача состоит в прогнозировании
сигнала FN (1) в присутствии шума FN(2). Один из подходов к решению состоит в анализе корней характеристического полинома ЛРФ. Однако характеристический полином
Pr (A) ЛРФ, как правило, имеет высокий порядок, а нахождение его корней в
вычислительном плане может привести к существенным погрешностям.
Метод является основополагающим для моделирования рыночных ситуаций методом нелинейной динамики. К его недостаткам следует отнести многовариантность
процедуры построения алгоритмов при которой выбор пути расчетов происходит на
интуитивном уровне, и громоздкость математических вычислений, часто не адекватную требованиям к конечному результату.
Так, неоднозначным является выбор параметров для анализа. Дело состоит в изначальном выборе параметров для анализа, то есть длины ряда N и длины окна m. Относительно этого, строгого мнения нет, хотя и имеются определенного рода соображения. Основным управляющим параметром метода является m. При геометрической интерпретации этот параметр является размерностью пространства, в котором исследуется траектория многомерной ломанной линии, в которую переводится исходный временной ряд.
Литература
1. Пукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: Статистика,
1979. – 420 с. 2. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Статистика, 1997. – 227 с. 3. Голяндина Н.Э. Метод "Гусеница", - SSA: анализ временных рядов: СПб.: С. Петербургский гос. университет, 2004. – 76 с.

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА
И.А. Чуб, М.В. Новожилова
Национальный университет гражданской защиты Украины
Харьковский государственный технический университет строительства
и архитектуры
Постановка задачи. Анализ практических постановок задач управления ресурсами, возникающих на различных стадиях инвестиционно-строительных проектов, вклю-
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чая проекты реконструкции инженерных коммуникаций, показал, что типичной является следующая задача календарного планирования [1]. Пусть имеется проект, состоящий
из N работ (операций) R={Ri}, i=1, 2,…, N. На множестве работ R задано условие частичной упорядоченности вида Ri  Rj, i, j  {1,2, …N}, i  j, определенное конкретной
последовательностью выполнения работ. Для каждой работы Ri известен ее объем Vi,
выраженный в чел/час (без учета управленческого персонала). На проект в целом в
каждый момент времени может быть выделено не более W (чел) непосредственных исполнителей работ. При этом каждая работа может быть представлена как прямоугольный объект с изменяемыми метрическими характеристиками (ai,bi), aixbi=Vi. Положение каждой работы Ri(ui) в исходном двумерном пространстве ресурсов R0 характеризуется вектором параметров размещения ui=  ti ,wi  - координатами левой нижней вершины объекта Ri (рис. 1). Необходимо построить оптимальный календарный график
G(ТR, W) проекта R, где ТR – общее время выполнения проекта (в днях),

W  max Wt  Wt 1 .
t{ 1,2 ,...TR }

Математическая модель и методика решения. Таким образом, формальная постановка задачи имеет вид:найти
TR  min2 N ,

(1)

W  min ,

(2)

uD  E

uD  E 2 N

где D  E 2 N – область допустимых решений, выделяемая ограничениями на размещение работ следующего вида:

Ri  R0 ,
D:
Ri

int Ri

int R j   ,

R j , i, j  1, 2,..., N,i  j.

(3)
(4)
(5)

Задача по постановке является двухкритериальной, где оптимальное значение
критерия (2) означает максимальное обеспечение свойства выравнивания ресурсов проекта. Особенностью данной постановки есть расширение понятия «частичная упорядоченность работ» и, соответственно, несколько иная трактовка условия (5). В классическом подходе условие Ri

R j означает выполнение работы Rj непосредственно после

работы Ri. В рассматриваемой постановке работа Rj может осуществляться и параллельно с работой Ri, если выполнен необходимый минимальный объем Vi j работы Ri
для начала (и продолжения) выполнения работы Rj. Например, при выполнении проек193

та реконструкции тепловых сетей операция «Производство земляных работ при
раскрытии тепломагистрали» не может начаться, если не выполнен достаточный для ее
начала объем работы «Разработка асфальтобетонного покрытия тепломагистрали». Таким образом, с учетом того, что работ Rj, непосредственно следующих за Ri, может
быть более чем одна, каждая работа Ri может быть представлена как объединение двух
подработ Ri_1, Ri_2 с изменяемыми метрическими характеристиками: (ai_1,bi_1), (ai_2,bi_2),
таких, что Vi_1 + Vi_2 = Vi (рис. 2).
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Т

) работ в пространстве
)
) 1. Размещение
Рис.
Рис. 2. Представление разбиения
ресурсов
работы
Данная задача относится к классу многокритериальных задач дискретной оптимизации, и для ее решения в работе предлагается точный метод решения, основанный на
схеме метода ветвей и границ, а в случае большой размерности задачи – приближенный
метод решения, основанный на схеме метода оптимизации по группам переменных [2].
Литература
1. Управление проектами: Справочное руководство / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. –
М.: Высшая школа, 2000. – 875 с. 2. Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. – К.: Наук. думка, 1986. – 268 с.

СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СУТЬ
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
М.Д. Пецкович
Національний університет «Львівська політехніка»
Контролювання діяльності підприємства є невід’ємною складовою процесу управління підприємством. Адже завдяки контролю керівник підприємства отримує інформацію чи досягло підприємство встановлених цілей та отримує можливість співставити отримані результати діяльності з раніше запланованими.
Для підвищення ефективності процесу контролювання на підприємстві варто за194

стосовувати системний підхід. Це дасть змогу «звузити» контроль та забезпечити його
проведення у всіх сферах діяльності підприємства. Система контролювання – це сукупність об’єктів, суб’єктів та засобів контролю, що діють як єдине ціле.
У навчальній літературі контролю приділяють багато уваги, проте поточний контроль описують недостатньо. А саме поточне контролювання є важливим для керівників підприємства, адже дозволяє оперативно реагувати на усі зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Система поточного контролювання – це сукупність елементів:
об’єктів, суб’єктів-контролерів, цілей, засобів, методів, методик, стандартів, норм та
нормативів, критеріїв, а також інформаційних зв’язків, що взаємодоповнюють один одного та діють як одне ціле для досягнення встановленої мети.
Відповідно до видів контролю запропоновано виділяти такі системи поточного
контролювання за низкою ознак:
1) за сферами:
– система контролювання стану матеріально-технічного забезпечення;
– система контролювання виробництва;
– система контролювання маркетингу;
– система фінансового контролювання;
– система контролювання продукції;
2) за змістом:
– система контролювання об’єктів (підприємства, ресурсів тощо);
– система контролювання суб’єктів (працівників)
– система контролювання процесів (виробництво, збут тощо);
3) за характером відносин суб’єкта і об’єкта:
– система внутрішнього контролювання;
– система зовнішнього контролювання.
4) за рівнем централізації:
– система централізованого контролювання;
– система децентралізованого контролювання;
5) за рівнем управління:
– система контролювання на інституційному рівні;
– система контролювання на управлінському рівні ;
– система контролювання на технічному рівні;
6) за рівнем складності:
– система елементна;
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– система комплексна;
7) за ступенем охоплення:
– система вибіркового контролювання;
– система суцільного контролювання;
8) за спрямуванням:
– спеціалізована система;
– типова система.
Особливість представлених систем поточного контролювання полягає у тому, що
менеджери різних рівнів управління, у різних сферах діяльності підприємств мають
змогу самостійно обрати систему, яка буде найбільш зручною для них, для здійснення
контролювання діяльності підприємства. Крім того, виділено систему поточного зовнішнього контролювання, яка забезпечить отримання інформації про дійсний стан
об’єкта для зовнішніх суб’єктів-контролерів, наприклад: власників підприємства, інвесторів, а також незалежних аудиторів та аудиторських фірм, та інших осіб, що зацікавлені в діяльності підприємства. Менеджери також можуть обрати систему відповідно
до рівня складності операцій та процесів, які є об’єктами контролювання.
Система поточного суцільного контролювання застосовується для операцій, що
складаються з не багатьох елементів, та є не зручною для менеджерів невеликих підприємств. А система поточного вибіркового контролювання призначена для того, щоб
спростити процес контролювання, для масштабних операцій та процесів. Особливої
уваги заслуговують спеціалізована та типова система поточного контролювання. Спеціалізовані системи застосовуються для контролювання специфічних процесів, які є
притаманними для підприємств однієї галузі, або процесів, що пов’язані з впливом факторів зовнішнього середовища, які носять тимчасовий характер. Тоді, як типова система є універсальною для усіх підприємств та операцій.
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СЕКЦИЯ №5 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА»
ІНФОРМАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
В.Г. Алькема
Університет економіки та права «КРОК»
Постійно зростаюча складність і динамічність виробничих, економічних і соціально-економічних систем їх зв'язків і взаємозв'язків, значні обсяги обчислювальних робіт при плануванні, прогнозуванні і прийнятті управлінських рішень - такі підстави для
широкого впровадження інформаційних систем в практику повсякденного життя. Інформаційні системи на сьогоднішній день представлені великою різноманітністю як по
інтелектуальному і системотехнічному складу, так і за областями застосування і організаційними формами функціонування. Важливу роль відіграє інформація в процесі функціонування матеріальних потоків. Рух матеріальних потоків пов'язаний з передачею
інформації. Деякі повідомлення випереджають вантаж, авізують його прибуття. Інформаційне випередження дозволяє одержувачеві своєчасно підготуватися до його приймання. Інші дані супроводжують вантаж, вони характеризують вигляд і кількість товарів, відправника, одержувача і власника, звертають увагу на особливі та небезпечні
властивості товару. Третій вид інформації слідує за матеріальним потоком і спрямований у зворотному напрямі (підтвердження прийому, пред'явлення рекламацій, додаткові замовлення, запити тощо). Інформація є логістичним операційним чинником. Завдяки їй може бути оптимізована функція складування за рахунок покращення управління
запасами, узгодженості дій постачальника і споживача, заміни складування готової
продукції складуванням напівфабрикатів і сировини. Завдяки інформації вдається також прискорити транспортування завдяки узгодженості усіх ланок транспортного ланцюжка. Відсутність повної та своєчасної інформації викликає накопичення матеріалу,
оскільки невпевненість споживача, як і невпевненість постачальника, зазвичай викликає бажання підстрахуватися. Ринок пред'являє підприємствам швидко змінні у часі
вимоги. Треба все швидше модернізувати продукцію, краще володіти цінами, враховувати витрати, аналізувати ефективність окремих замовлень і продуктів. Від серійної
продукції все частіше переходять до штучного виробництва за конкретними замовленнями з оперативним постачанням. Щоб підприємство могло оперативно реагувати на
загрози ринку, йому необхідно підвищити: економічну безпеку, адекватність діяльності
(треба мати в своєму розпорядженні актуальні дані про стан і тенденції розвитку рин197

ку), гнучкість та динамізм (зміни вимог ринку треба швидко упроваджувати у виробництво); ефективність (вимоги ринку повинні виконуватися з гранично низькими витратами, щоб підприємство забезпечувало високу конкурентну позицію). Інформаційна
система може значно покращити ситуацію коли з кожним днем вимоги ринку потребують певних змін і модернізацій. Певного зростання ефективності можна досягти і за
допомогою локальних і обчислювальних систем, а також в результаті застосування інтегрованих інформаційних систем підприємств. Об’єктом даного дослідження обрано
логістичну діяльність ТОВ «ДП Сеть-Маркет». Предметом дослідження є процеси функціонування інформаційно логістичної системи підприємства роздрібної торгівлі. Метою цієї роботи є аналіз аспектів організації та проектування інформаційної логістичної
системи вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі. Для досягнення поставленої мети
в роботі були визначені наступні завдання:
– проаналізувати можливості існуючих інформаційно логістичні системи;
– визначити критерії вибору інформаційно- логістичної системи.
Дослідженнями встановлено, що інформаційно логістичні системи дозволяють
вирішити наступні завдання: організувати ефективне планування всієї фінансової та
господарської діяльності; підвищити довіру інвесторів шляхом формування максимальної прозорості бізнесу; знизити ризики та збільшити прибуток за рахунок оперативного прийняття рішень і їх точності, інтуїтивності системи управління, розмежування
доступу до інформації відповідно до посад співробітників, і реалізації функцій її безпеки; скоротити кількісний аспект втрат робочого часу за рахунок виключення дублювання даних різними службами та організації безперешкодного обміну даними між відділами підприємства. Як наслідок, ці системи дозволяють досягти погодженості роботи
різних підрозділів, знижуючи при цьому адміністративні витрати й усуваючи проблему
інтеграції даних для різних додатків. Ці системи є інструментом підвищення економічної безпеки, ефективності управління, прийняття правильних стратегічних і тактичних
рішень на основі своєчасної та достовірної інформації. Використання цих систем дозволяє досягти конкурентних переваг за рахунок оптимізації бізнес-процесів підприємства та зниження витрат. Визначено три категорії характеристик інформаційно логістичної системи, що впливають на прийняття покупцем рішення про вибір тієї чи іншої
інформаційної системи: економічні критерії, які у свою чергу поділяються на фінансові
та ресурсні, функціональні критерії (якісні, часові характеристики, характеристики надійності реалізації інформаційногопроцесу) та соціальні критерії. При виборі системи
ці критерії необхідно враховувати комплексно, що забезпечує вірогідність і ефектив198

ність прийнятого рішення. Отже, використання інформаційно логістичних систем для
управління підприємством робить будь-яке підприємство більш економічно убезпеченим за рахунок підвищення його керованості й адаптивності до змін зовнішнього ринкового середовища.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ФРАХТОВОГО РЫНКА
Ахмад Рагед
Институт проблем рынка и экономико-экологический исследований НАН Украины
С конца 70-х годов ХХ века транспортная составляющая системы «производствопотребление» становится закономерностью формирования глобальных экономических
отношений, а также особой сферой коммерческой деятельности. При этом эффективность менеджмента в данной отрасли оценивается по критерию капитализации денежных потоков в судоходстве и судостроении. Необходимо отметить постоянное усложнение процесса формирования и функционирования мирового рынка транспортных
услуг 1, 2, 3, 4. Процессы интернационализации предполагают изменение принципов
и закономерностей развития современного фрахтового рынка4, 5, 6. Поэтому важнейшим становится анализ особенностей развития мирового судоходства, его национальных секторов. Фрахтовый рынок (ФР) представляет собой сферу международной торговли услугами морского транспорта по перемещению грузов и пассажиров 4, 6. Эти
услуги выступают в различных формах организации перевозок: трамповые, линейные,
пассажирские перевозки. Каждому виду перевозок соответствует особый сектор ФР.
Отдельные части и секции фрахтового рынка отличаются специфическими условиями
торговли, однако они тесно взаимосвязаны, образуя в целом единый мировой фрахтовый рынок. Это предопределяет сложность управления транспортными потоками. В
основе эффективности такого управления лежат мультимодальные технологии 7, транспортная логистика 8 и современная система судового менеджмента 2.
Принципиальная значимость торгового судоходства 3, 4, 6 для стабильного и
надёжного функционирования международной экономики предопределяет заинтересованность мировых, отраслевых и национальных институциональных подразделений в
создании условий правового и безопасного функционирования отдельных субъектов
рынка транспортных услуг. При этом позиционирование предприятий морского транспорта в глобальных структурах должно достигаться за счёт интеграции и координации
деятельности всех подсистем ФР.
В структуре торгового судоходства объединено множество различных коммерче199

ских структур, выполняющих работы и оказывающих услуги. Для оценки эффективности их деятельности, необходимо увязать критерии рационального использования потенциала отдельных структур в общей модели устойчивости развития и функционирования. Эта увязка связана со способностью согласования интересов и дифференциации
производственного потенциала по структурным подразделениям морского рынка транспортных услуг. Одним из путей достижения компромисса интеграции разномасштабных структур в торговом судоходстве является синтез целей и выбор векторной оптимизации. Транспортный комплекс в системе глобализации и интеграции должен выполнять дополнительные по сравнению со стандартными функции. Отсюда вытекают и
новые требования к параметрам развития и организации управления функциональной
деятельностью флота и портов.
В системе устойчивого развития торгового судоходства кроме традиционных факторов динамики и структуры международной торговли особое значение в условиях
глобализации экономических отношений приобретает интенсификация транспортных
процессов. На морском транспорте это направление наращивания потенциала реализуется под воздействием интеграции. Интеграция при этом принимает различные институциональные конфигурации, как внешнего, так и внутреннего характера. Особое влияние на оптимизацию дедвейта и менеджмента в торговом судоходстве начинают
оказывать проекты МТК, логистические товаропроводящие системы и интермодальные
сообщения, которые существенно уточняют циклы формирования грузопотоков.
Однако следует учитывать осложнение этого процесса вследствие нестабильности
основного фактора эффективности торгового судоходства – уровня фрахтовых ставок,
который неразрывно связан с общемировыми процессами глобализации и динамикой
мировой торговли.
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– Одесса.: Астропринт, 2004. – 164 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В.В. Барышникова
Одесский национальный морской университет
Теоретические аспекты эффективного менеджмента современных организаций,
условия глобализации мирового рынка, тенденции интеграции в форме взаимодействия, слияния или поглощения предопределяют необходимость уточнения и совершенствования методов принятия решений в системе эксплуатационной деятельности и
инвестиционных процессов номинальными или реальными владельцами организаций.
В связи с требованиями рынка многие организации вынуждены периодически меняют свою целевую ориентацию. В первую очередь это касается изменения статуса, целей и задач компании, принципов работы, её специализации, объёмов производства,
секторов рынка и т.д.
Сущность концепции реформирования заключается в том, что эти изменения
требуют адекватной перестройки всех структурных образований и их элементного состава (кадрового, технического, информационного, и другого обеспечения). Концепция
реформирования предусматривает в самом общем случае изменение: структуры технических средств, обеспечивающих реализацию миссии организации; организационной
структуры; кадровой структуры; структуры рынка, на котором работает компания.
Основным и главным элементом реформировании является организационная
структура. Ведь именно структура предопределяет дальнейшую стратегию развития и
является основой её успешной реализации.
При реформировании организационной структуры необходимо:
– на основе анализа действующей структуры выявить основные её недостатки
(насколько действующая структура соответствует уровню турбулентности внешней
среды и способна эффективно функционировать под влиянием внешних факторов);
– определить состав принципиально новых для деятельности организации задач,
на решение которых должна быть в первую очередь ориентирована организационная
структура (выявление перспективных рынков и продуктов, а также направлений деятельности);
– разработать программу реформирования организационной структуры в соответствии с принципами TQM (total quality management – система менеджмента качества)и
TCM (total cash management - тотальное управление деньгами) [1].
При этом важно нейтрализовать основные недостатки действующих структур
управления, которые до сих пор присущи многим организациям.
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Структуры управления обладают крайней консервативностью и трудно поддаются
перестройке. Для действующих структур управления характерно отсутствие четкости в
системе ответственности за достижение тех или иных результатов. Каждый блок
управления (технический, производственный, экономический, снабженческий и т.д.)
ориентирован в своей деятельности на частные, локальные цели, которые находятся вне
связи с общей целью организации.
Структура управления современной организацией в условиях глобализации мирового рынка должна обеспечивать решение целого ряда принципиально новых для деятельности организации задач, а именно:
– надежную, достоверную информацию об структурных подразделениях, динамике рынка, текущих и стратегических целях потребителей, то есть информацию о внешних условиях функционирования субъектов рынка;
– ориентацию владельца при решении задач диверсификации и реинжинеринга,
на возможности обеспечения производственного цикла всеми видами ресурсов [2, 3];
– рациональный подбор, расстановку кадров и успешное решение социальной
программы с учётом свободного предвидения специалистов на мировом рынке [4];
– создание такого технологического процесса, который те только соответствует
требованиям глобального рынка, но обеспечивает реализацию стратегии опережения в
сложившихся условиях сбалансированности мировых цен [5];
– полное использование потенциала организации, приводящее к финансовой стабильности в текущем этапе жизненного цикла [6];
– прогнозную оценку прибыли предприятия и её распределение по критериям капитализации.
Это принципиально новые задачи, которые сегодня являются первоочередными.
Причем концепция и программа реформирования должны в первую очередь ориентироваться на то, чтобы именно новая структура управления позволила бы успешно решать эти задачи.
Литература
1. Кинг А.М. Тотальное управление деньгами.: пер. с англ. – СПб.: Полигон, 1999. – 448 с.
2. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы.- СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
3. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика.: пер. с англ. –
СПб.: ООО «Изд-во Полиган», 1999.- 786 с. 4. Экономические основы функционирования морского рынка транспортных услуг/ Под общей ред. Примачёва Н.Т. – Одесса.: Автограф, 2004. –
320 с. 5. Примачёв Н.Т. Вовк О.Ю. Эффективность функциональной деятельности предприятий морского траснпорта. – Одесса.: ИПРиЭЭИ, 2001. – 1247 с. 6. Пугель Томас А., Линдерт
Питер Х. Международная экономика: Учебник.: пер. с англ. – М.: Издательство «дело и Сервис», 2003. – 800 с.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Л.В. Басова, М.К. Гладкая
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”
Система управления запасами должна не допускать избыток запасов свыше установленного целевого уровня. Целевой уровень запасов должен соответствовать максимальному потреблению запаса за время пополнения. Для этого следует определиться с
оптимальной величиной запасов. Объем запасов должен обеспечивать стабильность
производства. То, есть, с одной стороны, давать наличие ресурсов близкое к 100%, а с
другой – не замораживать дополнительные денежные средства в избыточных запасах.
В данном вопросе очень значимым является правильное определение времени пополнения. Важность этого показателя непосредственно связана с тем, что чем дольше время пополнения , тем больше ресурсов необходимо держать на складе. Время пополнения – это сумма времени, необходимого на формирования заказа, времени на транспортировку и доставку. Это время рассчитывая для каждой отдельной номенклатурной
единицы. Целевой уровень устанавливает начальную планку, обеспечивающую максимально возможное пиковое потребление запаса.
Для того, чтобы гарантировать, что целевой уровень запасов является адекватным
к изменяющемуся текущему потреблению, необходимо использовать инструмент динамического управления буфером запасов, предусматривающий периодический мониторинг и изменение размера целевого уровня запасов. Персоналу, управляющему запасами, полезно будет использование для каждой номенклатурной единицы зональный
принцип деления размера запаса (каждая из трех зон соответствует условно цветам светофора):
– красная зона от 0 до 1/3 от целевого уровня запаса по номенклатурной единице, сигнализирует о том, что запаса недостаточно; если в течении времени пополнения
запас слишком долго находится в красном, то целевой уровень необходимо увеличить.
– желтая зона от 1/3 до 2/3 от целевого уровня, оптимально, в этом случае запасы
пополняются своевременно и обеспечивают высокий уровень надежности в потреблении.
– зеленая зона – от 2/3 до 3/3 от целевого уровня сигнализирует о наличии запаса
с избытком; если запас в течении времени пополняется слишком долго и глубоко находится в зеленом, то целевой уровень необходимо уменьшить.
Таким образом, эффективность работы предприятия обратно пропорциональна
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размеру запасов на складе сырья и материалов, в незавершенном производстве, на
складе готовой продукции. Чем короче время пополнения запасов, тем меньший целевой запас требуется. Запасы, пополняемые часто быстро не требуют значительного
размера (буферов). Запасов с очень длительным временем пополнения часто не хватает
или же компания связывает в них значительные финансовые ресурсы. Короткое время
пополнения дает возможность держать небольшие объемы запасов и позволяет гибко и
быстро реагировать на спрос. Сокращение времени пополнения в 2 раза, соответственно, уменьшит складской запас вдвое. Также является эффективным в одной поставке
пополнять не четыре-пять позиций запаса, а полный ассортимент товаров от данного
поставщика, например все 20-30 позиций, но в меньшем объеме по каждой из них. Таким образом, время пополнения по каждой позиции сократится, а количество транспортных операции не возрастет. Такое пополнение запасов станет соответствовать фактическому потреблению и рыночной ситуации.
ТРАНСПОРТНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ
Л.А. Гончар
Дніпропетровський університет економіка та права
Сьогодні як ніколи зростає значущість процесу транспортування в забезпеченні
ефективного функціонування торговельного підприємства, оскільки саме транспортування є джерелом забезпечення матеріального потоку. В структурі поточних витрат
транспортні складають до 40%, тому оптимізація процесу транспортування дозволяє
мінімізувати витрати торговельного підприємства та підвищити його ефективність.
Роль транспортування настільки велика, що коло питань, які стосуються цієї ключової
комплексної логістичної активності, виділено в окремий напрям – транспортну логістику. Роль
транспорту істотно змінюється з розвитком логістичннх систем. У сучасних умовах транспортне обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а
оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання. Оптимізація вибору транспорту, перевізника і маршруту виступає головними
завданнями, оптимальність якого забезпечить ефективність транспортних перевезень. В
основу вибору транспорту і перевізника закладено наступні критерії: термін доставки товарів; надійність і якість обслуговування; перелік послуг, що надаються перевізником; тип
товару, що підлягає перевезенню; об'єм перевезень; можливість пошкодження товарів
при транспортуванні; вартість транспортних послуг; фінансове становище перевізни204

ка; розгляд та задоволення претензії.
Для прийняття кінцевого рішення, оскільки вибір оптимального маршруту транспортування передбачає попередню оцінку можливих варіантів, збір вихідних даних, вибір
оптимального варіанту, на основі проведення розрахункових операцій та враховуючи той
факт, що кожне торговельне підприємство має інформаційну систему, бачиться раціональним застосування транспортних моделей для оптимізації маршрутів доставки товарів з
використанням середовища Мiсгоsoft Оfficе Ехсеl.
Для оптимізації перевезень необхідно розв'язати завдання: якою кількістю транспортних перевезень та з якими технічними характеристиками автомобілів можна здійснити
перевезення необхідної кількості товарів з мінімальними витратами.
Для одержання плану перевезень (набір – х j ), при якому будуть виконані всі договори з доставки вантажів, а сумарні витрати на їх перевезення будуть мінімальними, використано цільову функцію:
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де xij – об'єм перевезення товарів.
Щоб одержати оптимальні характеристики, необхідно враховувати такі обмеження:
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3. Об'єми перевезення не можуть бути меншими 0, а тому:
X j  0i , i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3.

Алгоритм розв'язання задачі такий:
1. Перевірка збалансованості задачі.
2. Побудова транспортної матриці.
3. Визначення набору вантажних автомобілів для перевезення товарів.
4. Визначення потреби у кількості ходок кожного автомобіля.
5. Підрахунок об'єму вантажоперевезень кожним автомобілем.
6. Визначення витрат на перевезення.
7. Визначення сумарної кількості ходок кожного транспортного засобу і виконаних
ними вантажоперевезень.
8. Перевірка відповідності об'ємів постачань,
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9. Введення обмежень.
10. Очікувані результати.
Після проведення всіх розрахунків порівняємо характеристики поточних витрат
на перевезення товарів з використання транспортної моделі та без її використання.
Крім того, виконавши вказані кроки запропонованої послідовності, можна зобразити
об’єми вантажоперевезень у вигляді схем, які показують їх зміну відповідно до обраного маршруту. Ці підходи є універсальними і можуть бути впроваджені на будь-якому
підприємстві роздрібної торгівлі.
МІСЦЕ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЛОГІСТИЧНІЙ МОДЕЛІ
ПРОМИСЛОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О.Ю. Горбунова, О.В. Посилкіна
Національний фармацевтичний університет
В стандартах якості серії ISO підкреслюється важливість та пріоритетність задоволення потреб споживача.
Один з головних принципів, на який опирається система менеджменту якості,
проголошує орієнтацію на клієнта. Цей принцип базується на розумінні залежності від
споживача (клієнта), що потребує від підприємства зусиль, спрямованих на задоволення поточних та майбутніх потреб клієнтів, а в деяких випадках і на їх випередження.
Такий підхід забезпечує зв'язок цілей організації з цілями та очікуваннями клієнтів, побудову збалансованого підходу до задоволення потреб як клієнтів, так і інших
зацікавлених сторін – власників, персоналу, інвесторів.
Отже, можна зробити висновок, що в сучасних умовах потреби клієнта стають
вихідними та центральними елементами діяльності суб'єктів господарювання.
Тенденція розвитку клієнторіснтованого підходу до ведення бізнесу призвела до
появи новітнього логістичного напрямку Custumer Value Logistics (CVL) – логістики,
орієнтованої на споживача (клієнта).
Аналіз діяльності підприємства з точки зору концепції CVL дозволяє визначити,
чому клієнт купує товари підприємства, продовжує закупки чи відмовляється від них;
які потреби, вимоги та переваги споживача та як їх найповніше задовольнити; які клієнти є найбільш вигідними, мають потенціал для подальшого росту об'ємів продажів, а
які можуть призвести до втрат.
Альтернативним інструментом менеджменту клієнтів є використання концепцій
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Customer Reiationship Management (CRM) – управління взаємозв'язками з клієнтами та
ціла низка похідних концепцій таких, як:
– QR – швидке обслуговування клієнтів;
– ECR – ефективне обслуговування клієнтів;
– LR – ощадне управління в роздрібній торгівлі;
– CEM – втpимaння постійного зростання задоволеності клієнта.
CRM є бізнес-підходом, метою якого є створення, розвиток й укріплення взаємовідносин з ретельно підібраними клієнтами для збільшення вигоди як клієнта, так і
підприємства. Особливістю концепції є індивідуалізований підхід.
Завдання CRM – пошук та утримання вигідних клієнтів за рахунок побудови та
покращення відносин з ними. Слід зазначити, що серед виробників лікарських засобів
на вітчизняному фармацевтичному ринку поступово відбувається зміна пріоритетів в
діяльності на користь впровадження сучасних концепцій роботи з клієнтами. Так, в
ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» вже розпочато впровадження CRM за допомогою лідера на ринку консультантів в управлінні взаємовідносинами з клієнтами в фармацевтичній галузі компанії Teamsoft.
Вказані концепції за допомогою відповідного програмного забезпечення дозволяють налагодити стосунки з клієнтами, втримувати та розвивати їх.
Проте існує необхідність використання конкретної технології, яка з урахуванням
сформованої інформаційної бази про вимоги та потреби клієнтів допомагає їх реалізувати.
Зважаючи на те, що, основою взаємовідносин між суб'єктами фармацевтичного
ринку є процес передачі прав власності на запаси (у випадку постачальникпідприємство – запаси сировини, напівфабрикатів, в ланці підприємство-клієнт – запаси
готової продукції, тобто лікарські засоби), найперспективнішою технологією менеджменту клієнтів на засадах партнерства є логістика, а саме – процесс логістичного обслуговування.
Як показали проведені дослідження, впровадження процесної моделі логістичного обслуговування є важливою складовою оптимізації обслуговування клієнтів в логістичній системі фармацевтичних підприємств.
Таким чином, менеджмент клієнтів шляхом формування та впровадження процесу
логістичного обслуговування клієнтів – один з етапів побудови сучасної моделі підприємства.
Отже, менеджмент клієнтів на засадах логістики це технологія оптимізації парт207

нерських відносин, складова підсистеми обслуговування фармацевтичного підприємства, що полягає з одного боку, в забезпеченні надання сукупності стандартизованого набору послуг з метою доведення необхідних лікарських засобів, відповідної якості, у
відповідній кількості, відповідним споживачам, з урахуванням їх індивідуальних потреб, у необхідному місці в необхідний час з відповідним рівнем витрат, а з іншого – в
забезпеченні створення додаткової цінності для партнерів завдяки збалансованій та взаємовигідній взаємодії.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ В ЛОГИСТИКЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
К.О. Западня, Н.А. Федорович
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”
Логистические методы управления материальными потоками производства позволяют учесть распределенность снабжения и сбыта машиностроительной продукции.
Поэтому тема предложенного доклада по результатам выполненных исследований является актуальной.
В качестве основного инструмента исследования использован метод имитационного моделирования, основанный на имитации потока заявок, который реализован в
логистической цепи производства «снабжение – производство – сбыт».
Рассмотрены различные потоковые представления производства:
1. Простые потоки, которые не связаны между собой.
2. Потоки производства, связанные логистическими взаимодействиями.
3. Сложные потоки, которые формируются путем слияния простых потоков (например, сборочное производство в машиностроении).
Для формирования потоков созданы генераторы заявок, которые имитируют процессы снабжения предприятия. Законы генерирования заявок зависят от характера планирования заказов предприятия, наличия возмущающих факторов и удаленности поставщиков комплектующих, сырья и материалов. Интенсивность внутренних производственных потоков определяется планами производства и возможностями технологического оборудования. Особое внимание уделено моделированию сложных потоков, вопросам синхронизации и управления этими потоками. Внешние потоки по поставке готовой продукции определяются планами поставок и удаленностью потребителей продукции. Здесь подробно представлен процесс планирования, маршрутизации и оптими208

зации потоков поставок продукции. Имитационная модель построена с помощью мультиагентного подхода, основанного на дискретном событийном моделировании. Выделены агенты-генераторы заявок, агенты-синхронизаторы, агенты-очереди для формирования очередей и агенты-оборудования для имитации работы оборудования.
Предложенный подход целесообразно использовать для планирования работы
предприятия, которое использует логистические принципы управления для создания
планов производства.
ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ ЯК НАПРЯМОК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
А.О. Карпова
Донецький національний технічний університет
Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку економіки відбувається постійне
зростання конкуренції на ринку, що потребує від компаній удосконалювати ті функціональні напрямки діяльності, які здатні забезпечити максимум конкурентних переваг.
Одним з таких напрямків є «логістичний аутсорсинг» – спосіб оптимізації діяльності
підприємства за рахунок передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям (аутсорсерам). Актуальність питання логістичного
аутсорсингу як напрямку оптимізації витрат підприємства полягає в тому, що при переході від ринку продавця до ринку покупця використання логістичних посередників дозволяє скорочувати інвестиції в допоміжні процеси, знижувати їх собівартість, з'являється гнучкість реагування на зміни в середині компанії, поліпшуються фінансові показники. Багата кількість вітчизняних та зарубіжних компаній прагнуть різними способами знизити логістичні витрати, тому на думку науковців аутсорсинг і виступає одним з
ефективних способів їх зменшення.
Аналіз публікацій. За останні роки проблеми логістичного аутсорсингу були розглянуті у працях таких авторів, як Швед О.І., Живицької Є.Н., Бауерсокоса Дональда
Дж., Клосса Дейвіда Дж., Каледжяна С.О., Анікіна Б.А та ін.
Основна частина. Аутсорсинг в логістиці має напрямок оптимізації витрат «робити-або-купувати» тобто, як підприємство буде одержувати комплектуючі або послуги.
Ретроспективний аналіз даного напрямку починається в виробничому контексті, де вирішується питання, чи повинні складові частини виробу купуватися в постачальника
або вироблятись самостійно. Обидві дії, будь те покупка комплектуючих або управління їх виробництвом, розглядають напрямок «робити-або-купувати» як спосіб мініміза-
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ції собівартості продукції. На думку вітчизняних та закордонних фахівців вибір логістичного аутсорсингу здійснюється шляхом порівняння власних можливостей підприємства та можливостей передбачуваного аутсорсера, оцінюючи прибутковість та ризики.
Якщо співвідношення: витрати на власне виробництво послуги та витрати на придбання послуги > 1, то переважніше придбання послуги на стороні здійснюється тоді, якщо
ціни фірми-провайдера як мінімум на 15-20% нижче поточних витрат підприємствазамовника й середній термін дії контракту становить 5 років.
Сьогодні, вже існує кілька способів оцінки вартості логістичного аутсорсингу, таких як визначення ступеня задоволеності клієнта; створення доданої вартості в сфері
споживання продукції; аналіз загальних витрат; аналіз прибутковості послуг; реалізація стратегічної моделі формування прибутку; вимір вартості акціонерного капіталу в
системі руху товарів. Як правило, вибір залежить від того, яка із сторін має в своєму
розпорядженні більші можливості для досягнення економії за рахунок масштабів операцій. Існує безліч факторів на підприємстві, які можуть впливати на ухвалення рішення про аутсорсинг, основними з них є: зниження ризиків та контроль; сумісність інформаційних та комунікаційних систем підприємства із системами підприємствапартнера; ринкове позиціонування провайдера на ринку.
При використанні базової концепції загальних витрат класифікація витрат будується на природній основі (заробітна плата, оплата комунальних послуг, орендна плата)
та по організаційних підрозділах, що не дозволяє розпізнати або встановити рамки операційної відповідальності. Багато витрат, пов'язані з логістичними операціями, торкаються кілька підрозділів підприємства. Так, зусилля по скороченню обсягу запасів знижують витрати на їх зміст, але також можуть привести до недопоставок або до невиконання в строк замовлень, що приведе до збільшення транспортних витрат. Для оцінки
логістичних операцій необхідно виділяти витрати на виконання окремої роботи або
операції, що поглинає ресурси, а не на організаційні підрозділи. Так, витрати, пов'язані
із транспортуванням, включають прямі витрати (тарифні ставки, витрати на обслуговування), непрямі витрати (зобов'язання, не забезпечені перевізникам), адміністративні
витрати. Для ефективної калькуляції витрат потрібно чітко визначити конкретні витрати, які слід включити в загальну схему аналізу й визначити тимчасові рамки для цих
витрат. Витрати повинні бути віднесені на конкретні фактори, що мають відношення до
оцінки альтернативних дій: економічний, стратегічний, організаційний, правовий. Необхідно встановити орієнтир для ухвалення рішення у вигляді мінімізації витрат, створення конкурентоспроможного підприємства та ін..
Розглядаючи питання про розвиток ринку логістичних послуг в Україні слід від210

мітити такі особливості логістичного аутсорсингу: для розвитку логістичної компанії
потрібні більші фінансові й матеріальні витрати, крім того, вітчизняний ринок не має
достатньої привабливості для іноземного інвестування, оскільки ефективність у цьому
напрямку не є ключовим чинником в боротьбі за лідерство ринку; існуючі фірми, що
пропонують послуги в сфері логістики й підтримуючі якість сервісу на світовому рівні,
встановлюють відносно високі ціни на свої послуги; проблема недосконалої роботи митної служби; найчастіше аутсорсинг негативно відображається на компаніях - замовниках через звільнення частини працівників; кадрова проблема пошуку кваліфікованого
управлінського персоналу середньої ланки в області логістики; ризики зовнішнього постачання (втрата контролю, відсутність обов'язкового страхування відповідальності перевізників, незаплановані виплати, труднощі кількісного визначення економії, імовірність прив'язки до застарілої технології); глобальне відставання виробничої й інформаційної.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши мотиви вибору логістичного аутсорсингу для українських підприємств можна виділити переваги та недоліки. До переваг можна віднести: зниження витрат підприємства, концентрацію їх на профільному бізнесі,
підвищення якості товарів або послуг, перекладання деяких ризиків компанії - аутсорсеру та підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. До недоліків відносяться:
невиправдано високі ціни послуг, ризики зовнішнього постачання (втрата контролю,
затримки) та неповна інформація про постачальників логістичних послуг на українському ринку. Таким чином, ураховуючи всі переваги і недоліки логістичного аутсорсингу, можна зробити висновок про те, що підприємствам слід передавати свої логістичні
функції до аутсорсингу, тому що це скоротить їх логістичні витрати та дасть спромогу
підвищити конкурентоспроможність своєї продукції.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЛИНГА И ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
А.А. Никишов
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Контроллинг представляет собой функционально обособленное направление работы для обеспечения методической и комментирующей функций менеджмента для
решения задач интеграции и координации систем планирования, контроля и информационного обеспечения. В то же время логистика основана на интегральном управлении
материальными и сопутствующими им потоками. Использование концепции контро211

ллинга в применении к логистическим системам позволяет решать вопросы комплексного методического обеспечения логистической деятельности.
Успешность бизнеса в значительной степени определяется уровнем совершенства
логистического сервиса в области снабжения, распределения, складирования и транспортировки и, в итоге, тем, как решается проблема управления запасами.
Обеспечение логистики соответствующим контроллинговым инструментарием
для решения логистических задач возможно при исследовании и формализации взаимодействия функций контроллинга и логистических процедур управления запасами.
Для определения сферы использования концепции контроллинга необходимо
исследовать, классифицировать и формализовать управленческие логистические активности, используя деление цикла управления запасами на ряд процедур, к которым можно отнести расчетные, управленческие и комплексные процедуры [1]. Расчетные процедуры управления запасами опираются на инструментарий математической статистики, теории вероятностей и прикладной математики и могут включать в себя: статистическую обработку информации; расчет оптимального размера заказа; прогнозирование
потребности в запасе и др. Как правило, расчетные процедуры реализуются в соответствующих

модулях

информационных

систем,

в

отделах

информационно-

математической поддержки, предоставляют информацию и являются исходными для
дальнейшего принятия решений в рамках управленческих процедур.
Управленческие процедуры управления запасами предусматривают принятие
управленческих решений представителями высшего уровня управления на основе результатов расчетных процедур и неформализуемой информации. К управленческим
процедурам управления запасами можно отнести: оценку роли запаса для реализации
стратегии организации, определение уровня потребности и размера заказа на восполнение запаса; согласование условий поставки и др. Результаты управленческих процедур
являются основанием для реализации комплексных процедур.
Комплексные процедуры управления запасами фактически обеспечивают выполнение управленческих процедур руководителями среднего уровня управления и предусматривают аналитическую обработку информации и принятие управленческих решений с учетом комплекса расчетных и неформализуемых данных с реализацией функций прогнозирования и планирования, организации и контроля, анализа и регулирования в рамках выбранной стратегии организации. К комплексным процедурам управления запасами можно отнести: мониторинг состояния запасов; ABC и XYZ анализ номенклатуры запаса; разработка алгоритма управления запасами; размещение запасов в логистической сети и др.
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Для управленческих и комплексных процедур обеспечение межфункциональной
интеграции их выполнения возможно на основе согласованных между собой контроллинговых инструментов. Эффективное управление запасами предприятия с использованием контроллинговых подходов предусматривает: формирование оптимального
портфеля запасов; расчет норм резервного запаса; организацию работы с поставщиками
и др.. Реализовать данные подходы позволяет методическая контроллинговая поддержка и организация управления запасами, которое, основано на объективных данных
расчетов и накопленных статистических данных. В составе управленческих и комплексных процедур также реализуется специфическая комментирующая функция контроллинга, позволяющая учитывать многообразие как формализованной информации (результаты расчетов), так и неформализованной информации.
В графическом виде взаимодействие функций контроллинга и процедур управления запасами можно представить в виде представленной на рис. 1 схемы.

Процедуры управления
запасами
Расчетные
Расчет оптимального
размера заказа

Концепция контроллинга

Расчет оптимального
размера заказа

Функция методического
обеспечения

Управленческие
Определение уровня
потребности в запасе

Функция интеграции и
координирования

Определение размера заказа на
восполнение запаса

Специфическая комментирующая функция

Комплексные
Мониторинг состояния запасов
АВС и ХYZ – анализ
номенклатуры запаса

Рис. 1. Схема взаимодействия функций контроллинга и процедур управления запасами
Выполнение расчетных и комплексных процедур может быть поручено специалистам-контроллерам и осуществлено с помощью интегрированных информационных си-
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стем управленческого учета и контроллинговых подходов. Методическую поддержку
расчетных процедур можно рассматривать как реализацию методической функции контроллинга, которая предусматривает разработку научно обоснованных методик решения поставленных задач. Комментирующая функция контроллинга реализуется путем
выработки комментариев на основе результатов многовариантных расчетов.
Таким образом, управление запасами предприятия с использованием концепции
контроллинга преобразуется в интегрированную информационную модель, позволяющую реализовывать логистические активности с их интеграцией и координацией.
Литература
1. Логистика (Полный курс МВА): Учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАПАСОВ
В.Н. Красников, Д.Э. Лысенко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Рассматривается задача оптимального перераспределения запасов, на примере однородного продукта в системе складов. В большинстве практических случаев стоимость и условия хранения на всех складах равны. Стоимость затрат на сохранение считаем независимой от принятого решения относительно распределения запасов по складам и минимизируются только затраты на штрафы и перераспределение запасов. Вводятся обозначения:
– цена единичной перевозки между складами,

;

– число перевозок между складами;
– наличный запас на складе j;
x – спрос;
f(x) – распределение спроса;
– цена штрафа на складе j;
– множество складов, получающих запас при перераспределении;
– множество складов, отдающих запас при перераспределении.
При введенных обозначениях математическое ожидание затрат до очередной поставки принимает вид
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Штрафы начисляются за время ожидания поставки. Нижние приделы интегрирования представляют собой оптимальные запасы после перераспределения. Условия оптимальности перевозок
(i – поставщик, j – получатель) принимает вид

Для разделения складов на множества

и

можно минимизировать сумму

штрафов в системе

из условия, что суммарный запас системы останется неизменным. Дифференцируя последнее выражение по

получим систему уравнений для условно оптимальных запа-

сов
.

(1)

При этом
если
если
а при

склад в перераспределении не принимает участие.
В оптимальной точке выражение

приравнивается нулю. В процессе перераспределения новые направления (склады) не
появляются, а списки получателей и поставщиков уменьшаются. Выписывая уравнение
(1) для всех пар при начальном состоянии запасов у каждого получателя и поставщика
получаем систему уравнений, разрешаемую численными методами. При этом на каждой итерации контролируются запасы поставщика, исключаются ставшие нерациональными перевозки и контролируются данные получающих и поставляющих складов.
Далее, сопоставляя объемы запасов

на каждом складе после перераспределения

с начальными запасами, можно определить общий объем поставок, полученных (отправленных) данным складом.
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ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ
А.А. Никишов
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Выбор логистических посредников (ЛП): поставщиков, экспедиторов, перевозчиков и т. д., является наиболее распространенной задачей для большинства функциональных областей логистики. Наличие конкуренции во всех звеньях логистической системы порождает многовариантность, которая выражается как в большом количестве
посредников, которые могут выполнять соответствующие операции, так и в наличии
альтернативных вариантов решений, сформированных из различных звеньев логистической системы.
Можно выделить два подхода, на основе которых производится выбор посредника:
– аналитический, предполагающий осуществление выбора в условиях определенности параметров ЛП как однокритериальная или сводимая к ней многокритериальная
задача;
– экспертный, с оценками специалистов-экспертов параметров, характеризующих
ЛП, и процедурами получения интегральных экспертных оценок (рейтингов).
Аналитический подход является трудоемким и универсальным, однако входящие
в него параметры ЛП, в свою очередь, могут потребовать экспертных методов оценки.
Экспертный подход отличается большим разнообразием моделей и методов, которые в основном строятся на определении рейтинга, как критерия выбора.
Предложено использование следующего алгоритма выбора ЛП.
1. Выбор критериев (показателей) для оценки ЛП, которые могут быть разделены
на три группы: количественные; качественные; релейные («да»/«нет»). Это позволяет
использовать различные подходы при их определении и расчете интегральных оценок
для ЛП.
2. Ранжирование критериев производится для последующего выбора зависимости,
по которой рассчитываются весовые коэффициенты. Одним из способов ранжирования
является метод парных сравнений, при проведении которого заполняется матрица I

k j.

Элементы матрицы могут быть определены по формулам(1):
I k = 1, если Х k = Х j ;
I k = 0, если Х k < Х j ;
I k = 2, если Х k > Х j .
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(1)

3. По результатам ранжирования выбирается зависимость для расчета весовых
коэффициентов i , учитывающих степень влияния показателей на интегральную оценку.
При линейной или близкой к ней зависимости весовые коэффициенты
рассчитываются по формуле (2):

i 

2( N  i  1)
,
N ( N 1 )

(2)

где N – количество учитываемых показателей; i=1,2,…,N.
При нелинейной зависимости весовые коэффициенты могут быть определены по
формуле (2):

 i  х ехр (  х1 ) ,

(3)

где х i — середина i-го интервала; i =1,2, ...,N; ΔХ — интервал, с учетом количества показателей и размаха значений х.
4. Для получения оценок качественных показателей предлагается использовать
функцию желательности Харрингтона, значения которой рассчитываются по формуле
(4):

z i  ехр(  ехр(  у i )) ,
где

(4)

- значение функции желательности; у i — значение i-го параметра на кодирован-

ной шкале.
5. Расчет интегральных оценок и рейтинга поставщика. Интегральная оценка
представляет собой сумму оценок количественных и качественных показателей работы
логистического посредника с учетом веса критерия.
Таким образом, представленный алгоритм выбора ЛП, являющийся обобщением
существующих подходов, позволяет формализовать большинство расчетных процедур
и тем самым повышает объективность экспертных оценок.
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Нашиванко, А.В. Зеленков
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»
Традиционный процесс управления материальными ресурсами в производственных объединениях делится на несколько обособленных процессов. Каждое функциональное подразделение действует в соответствии с поставленными перед ними задачами
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и критериями минимизации своих издержек. В этих условиях возникает необходимость
комплексной оптимизации параметров системы управления материальными ресурсами
для обеспечения минимизации логистических издержек предприятия в целом. Достичь
этого можно только на основе применения в деятельности предприятий логистического
менеджмента, суть которого заключается в интеграции сбытовой деятельности производства, материально технического обеспечения, транспортировки. Применение логистической концепции для управления материальными потоками позволяет адаптировать предприятия к изменениям на рынке и добиваться высокого качества и стабильности поставок. С ее помощью достигается и значительная экономия транспортнозаготовительных расходов.
Построить типовую логистическую систему, универсальную в применении невозможно, что связано с особенностями конкретной производственной единицы (предприятия, фирмы) для которой она строится. Однако сам подход может быть общим.
Обычно построение логистической системы начинается с анализа маркетинговой информации. Разрабатывается логистическая концепция на основе стратегических целей
предприятия. Способы их достижения определяются после проведения анализа как
внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести взаимоотношения между поставками и потребителями, темпы развития потребительского
спроса, конкуренции на рынках снабжения и сбыта и пр. Внутренние факторы в свою
очередь, раскрывают узкие места производства, в результате чего подвергаются тщательному анализу: организация снабжения и его качество; величины затрат на снабжение;
приспособленность складов и транспортных средств; уровень автоматизации складских
и транспортных процессов и возможности построения автоматизированной транспортно-складской системы; производственный процесс готовность и экспедиция продукции
по требованию, организационная структура сбыта продукции, а также методы распределения готовой продукции и т.п.
При разработке логистической концепции управления материальными потоками
необходимо учитывать следующие положения: отказ от избыточных запасов, отказ от
завышенного времени на выполнение основных и транспортно-складских операций и т.
п. Применение логистической концепции дает возможность оптимизировать целый ряд
операций в области логистики, что приведет к конкретным экономичным результатам.
Положительные стороны при применении логистического управления состоят в следующем: оптимизируются запасы материальных ресурсов и готовой продукции; оптимизируется инвестиционные процессы; повышается конкурентоспособность на рынке товаров; сокращаются внутрипроизводственные простои оборудования; улучшается каче218

ство изготовляемой продукции; сокращается брак в производстве; снижаются потери
материалов; производство ориентируется на рынок «покупателя».
Управление материальными ресурсами становится эффективным только тогда,
когда оно опирается на логистическую концепцию, тесно связанную с активной рыночной экономикой. Логистическое управление в современных условиях обязательно опирается на широкое использование информационных технологиях, которые способствуют снижению логистических издержек, за счет наличия полной и точной информации о материальном потоке в удобной для принятия решений форме и в нужное время.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ
Н.М. Федоренко, А.С. Ложкина
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Эта задача особенно актуальна в условиях эксплуатации собственного склада
предприятия, поскольку правильный выбор системы складирования позволяет добиться
максимального использования складских мощностей, а значит, сделать функционирование склада рентабельным. С такой задачей руководство фирмы сталкивается не только в момент строительства склада, но и в процессе его эксплуатации. Логистический
процесс на складе весьма сложен, поскольку требует полной согласованности функций
снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов. Практически логистика на складе охватывает все основные функциональные области, рассматриваемые на микроуровне. Поэтому логистический процесс на складе гораздо шире
технологического процесса и включает (рис. 1):
– снабжение запасами;
– контроль за поставками;
– разгрузку и приемку грузов;
– внутрискладскую транспортировку и перевалку грузов;
– складирование и хранение грузов;
– комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку;
– транспортировку и экспедицию заказов,
– сбор и доставку порожних товароносителей;
– контроль за выполнением заказов;
– информационное обслуживание склада;
– обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг).
Точность в расчетах складского пространства во многом зависит от правильного
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прогноза спроса на продукцию данного склада и определения необходимых запасов
(выраженных в натуральных величинах). Эта задача достаточно просто решается с помощью существующих компьютерных программ, которые анализируют множество возможных ситуаций. При выборе места расположения склада из числа возможных вариантов оптимальным считается тот, который обеспечивает минимум суммарных затрат
на строительство и дальнейшую эксплуатацию склада и транспортных расходов по доставке и отправке грузов.
Логистический
процесс на складе

1 Снабжение запасами
2 Контроль за поставками
С
Л
У
Ж
Б
А
З
А
К
У
П
К
А
М
И

3 Разгрузка и приемка грузов
4 Внутрискладская транспортировка и перевалка
грузов
5 Складирование и хранение грузов
6 Комплектация (комиссионирование) заказов
клиентов и отгрузка
7 Транспортировка и экспедиция заказов
8 Сбор и доставка порожних товароносителей

С
Л
У
Ж
Б
А
П
Р
О
Д
А
Ж

9 Контроль за выполнением заказов
10 Информационное обслуживание склада
11 Обеспечение обслуживания клиентов
(оказание услуг)

Рис. 1. Схема логистического процесса на складе
Функционирование всех составляющих логистического процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он является основой планирования и
контроля за продвижением груза на складе. Условно весь процесс можно разделить на:
1) операции, направленные на координацию службы закупки; 2) операции, непосредственно связанные с переработкой груза и его документацией; 3) операции, направленные
на координацию службы продаж.
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СЕКЦИЯ №6 «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БИЗНЕСМЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ»
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ
ОБМЕЖЕНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
С.І. Бай
Київський національний торговельно-економічний університет
Правомірним є висловлювання У. Кінга та Д. Кліланда Кинг У., Клиланд Д.
Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982. – 397
с., що інформації, яка б забезпечувала прийняття правильного рішення, завжди недостатньо. Тому ми виходимо з міркувань, що і сприйняття успішності менеджменту є
суб’єктивно-об’єктивним явищем як для підприємства, так і його зовнішнього оточення. При тому, що переважна більшість досліджень орієнтовані на об’єктивну раціональність поведінки суб’єктів управління (та підприємства загалом). Насправді це тільки
наближення суб’єктивної поведінки системи управління до раціональної у випадку достовірного визначення схеми та інструментарію організаційних перетворень.
Поняття дійсної (об’єктивної) раціональності допустимо для застосування у випадку, коли система, яка управляє, володіє повною достовірною інформацією про відповідний «фрагмент дійсності». Для методологічної раціональності ключовим є структура
(або повнота інформації) завдання, яку воно дійсно містить. За твердженням американського менеджера Лі Якокка, для прийняття ефективних рішень необхідна наявність не
менше як 95 % інформації, а решта 5% обумовлюють виникнення ризику при прийнятті рішень. Разом з тим Дудинская Э, Мизла М. Управленческие информационные системы // проблемы теории и практики управления. – 1996. - №2. – с. 114-120, повна інформованість, так звана «нульова ентропія» обмежує творчість у прийнятті рішень.
Поширеними на практиці є випадки, коли, поряд з достовірною інформацією, завдання
містять неоднозначні та/або неправильні дані, що значно підвищує невизначеність ситуації та викривлює масив інформації про стан підприємства. Викривленість інформаційного простору негативно впливає на цінність інформації, необхідної для прийняття
рішення. Внаслідок цього прийняття будь-яких рішень завжди буде характеризуватись
підвищеною невизначеністю. У подальшому це може призвести до прийняття управлінського рішення, що буде загрозою для життєздатності підприємства.
Ідентифікація суб’єктивної раціональності обумовлена тим, що система управління забезпечує вибір альтернатив, які обмежені її уявою про зміст завдань, що мають бу-
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ти вирішеними. Сформульовані критерії дозволяють провести оцінювання рівня наближення результатів до вибору управлінського рішення, яке забезпечує максимізацію
цільової функції підприємства.

Дійсність

Поставлені завдання

Дійсна (об’єктивна)
раціональність
Методологічна
раціональність

Уява про зміст поставлених завдань

Управлінське
рішення

Суб’єктивна
раціональність

Рис 1. Рівні раціональності поведінки підприємства
Загальноприйнятний підхід передбачає, що очікування певного суб’єкта відносно
певної змінної вважаються раціональними, якщо його суб’єктивні очікування збігаються з умовними математичними очікуванням, що розраховано за умов використання
всього обсягу доступної інформації. За гіпотезою про раціональне очікування сукупні
суб’єктивні очікування повинні збігатися з математичним очікуванням, що ґрунтується
на основі всього масиву інформації. Система управління, очікування якої вважаються
раціональними, характеризує ситуацію найкраще і збігається з об’єктивним умовним
математичним очікуванням. Тобто рівень ефективності дій системи управління підприємством буде тим вище, чим якіснішим буде масив інформації, що знаходиться в її розпорядженні.
Такий підхід дозволяє виявити потенційно можливі несприятливі ситуації, що
можуть вплинути на досягнення встановлених стратегічних цілей, оцінити можливі наслідки від впливу негативних подій, визначити рівень відхилень відповідно до якого
стан підприємства може характеризуватись як «зона нормальної стійкості», а також передбачити засоби зниження невизначеності до прийнятного рівня. Подальше ігнорування анонсованих проблем буде зумовлювати виникнення катастрофічних наслідків
для менеджменту та підприємств загалом.
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ТРЕНИНГИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В ВУЗЕ
М.А. Голованова, С.М. Мельников, А.В. Жеребко
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е Жуковского «ХАИ»
Тренинг — это активная форма обучения, применяемая для совершенствования
необходимых и определенных тематикой тренинга навыков. Программы тренингов
вбирают весь опыт предыдущей работы, профессиональные навыки и эффективные методики. Именно программы тренингов в совокупности с тренерским составом определяют успешность и популярность того или иного вида тренинга.
В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» на факультете экономики и менеджмента часто проходят
тренинги, на которые приглашаются преподаватели и аспиранты кафедр менеджмента,
экономики и маркетинга, а также представители маркетинговых агентств и бизнесструктур.
Компанией «OS Direct» при поддержке Украинской ассоциации маркетинга был
проведен семинар-практикум «Директ-маркетинг. От знакомства до продаж». В ходе
данного семинара было рассмотрено, сущность директ-маркетинг, каким образом можно использовать его инструменты для увеличения объема продаж и, самое главное,
было предложено множество новых и интересных идей для развития бизнеса посредством директ-маркетинга.
Тренинг «SPSS как инструмент анализа данных маркетинговых исследований»
был проведен в связи с необходимостью обработки статистической информации (особенно полученной в ходе маркетинговых исследований), которая требует использования современного программного обеспечения, есть необходимость внедрения в учебный процесс соответствующей программы обучения. Участники имели возможность
пройти все этапы работы с программой: от ввода данных до факторного и кластерного
анализа. Информация предоставлялась очень доступно, внимание уделялось не только
тому, как в программе SPSS выполняются различные функции, но и теоретическим аспектам статистического анализа. Тренинги проходят в дружественной обстановке. Методические материалы тренингов адаптируются и внедряются в учебный процесс на
кафедре экономики и маркетинга, используются для написания пособий, а также при
написании дипломных проектов, диссертационных работ и проведения научноисследовательской работы на кафедре.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СИСТЕМІ БІЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТИ
В.О. Мельман
Харківська національна академія міського господарства
Системна освіта у галузі економіки і менеджменту на сучасному етапі являє собою невід’ємну складову професійного та особистісного розвитку керівників проектів s
програм. Якісна бізнес-менеджмент освіта насамперед є побудова процесу навчання,
заснованого на формуванні мотиваційного середовища для всіх суб’єктів освітнього
процесу. Саме тому проблеми мотиваційного комплексу особистості в цілому, та мотивації навчально-професійної діяльності, а також її позитивної динаміки є одним з головних питань сучасної педагогічної психології, психології управління та психології проектної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації освітньої діяльності є проблемою причин, які визначають різні форми прояву активності усіх суб’єктів освітнього процесу. Таким чином, мотивацію навчально-професійної діяльності слід розглядати
не тільки як умову ефективного оволодіння знаннями і навичками, a й як важливий
чинник розвитку особистості фахівця.
Дослідженню проблематики мотиваційної сфери особистості присвячені наукові
психолого-педагогічні праці видатних вітчизняних та закордонних авторів. Проблеми
основних спонук діяльності людини – потреб, мотивів, цілей відображені в чисельних
роботах О.М.Леонтьєва, М.І.Алексеєва, В.О.Якуніна, А.О.Реана, М.К.Тутушкиної,
Л.Д.Столяренко та ін. Доведено, що ефективність навчальної діяльності забезпечується
рядом психологічних факторів, найважливішими з яких є саме мотиваційні. Виявлено,
що висока позитивна мотивація може виступати як компенсуючий фактор у випадках
недостатньо високих здібностей. Однак, жоден високий рівень здібностей не може
компенсувати відсутність навчальних та професійних мотивів, а отже не може призвести до значних успіхів у розвитку та навчанні особистості.
Дослідники відзначають необхідність виявлення умов, пов'язаних з формуванням
позитивного відношення суб’єктів освітнього процесу до навчально-професійної діяльності. В свою чергу, позитивне ставлення до процесу навчання формується з розвитком
мотивів, які забезпечують саморозвиток, самореалізацію, самовиховання особистості
суб’єкту освітнього процесу, а також його прагнення до надбання професійноважливих компетенції, навичок, вмінь та якостей. У вищезазначених дослідженнях розроблено понятійний апарат з проблем мотивації, запропоновані різні класифікації мо224

тивів навчальної та професійної діяльності, особливості розвитку мотивації у різні вікові періоди, а також особливості організації освітнього процесу для створення оптимальних умов щодо прояву та розвитку навчально-професійних мотивів.
Однак, не дивлячись на велику кількість робіт в цій області, багато питань залишаються невирішеними. Дослідження науковців полягають в аспекті вивчення та формування мотивів навчання або з позиції дослідження пізнавальних потреб чи цілей. Питання ж системного вивчення потреб, мотивів та цілей як структурно поєднаних компонентів і спонук навчально-професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу ще
недостатньо досліджені педагогічною та психологічною наукою. Зокрема, практично
відсутні дослідження характеру та особливостей розвитку мотивації навчальнопрофесійної діяльності в умовах притаманних традиційному та проектному навчанню.
Мотивація навчально-професійної діяльності повинна розглядатися як система
психологічних факторів, що являють собою єдність спонук суб’єктів освітнього процесу до навчально-професійної діяльності, яка спрямована на вирішення конкретних проблем та навчальних завдань професійної діяльності за умов її продовження у не стимулюючих обставинах. Треба зазначити, що мотивація навчально-професійної діяльності
визначається рядом наступних специфічних факторів: характером системи освіти; організацією освітнього процесу; особливостями суб’єктів (рід, вік, рівень інтелектуального розвитку і здібностей, рівень домагань, самооцінка, характер взаємодії з іншими
тощо); особистісними особливостями викладача і передусім системою його стосунків зі
слухачами та ставленням до педагогічної діяльності, а також специфікою навчального
предмету. Треба зазначити, що позитивна мотивація навчально-професійної діяльності
сприяє розвитку особистості, визначає не тільки напрям, але і способи реалізації різних
форм навчальної та професійної діяльності, а також розвиває емоційно-вольову сферу,
як значну детермінацію факторів, що обумовлюють ефективність та специфіку освітнього процесу в кожен інтервал часу.
САМООЦІНЮВАННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
І.О. Гончар, Т.П. Мінакова
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАИ»
Сучасна освіта в Україні, як країні-учасниці Болонського процесу, повинна відповідати європейському рівню. В Берлінському комюніке підкреслюється відповідальність самих вищих навчальних закладів за якість освіти. Отже, виникає необхідність
225

створення системи управління якістю (СУЯ). Існує два різні підходи при розроблянні
систем управління якістю: сертифікація та самооцінювання. Метою даної статті є порівняння цілей, результатів та особливостей сертифікації та самооцінювання. Сертифікація (англ. Certification) – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, системи якості, системи
управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам (Закон України “Про підтвердження відповідності ”. №2406-ІІІ, від
17.05.2001р.).
Самооцінювання організації полягає у всебічному та систематичному аналізуванні видів та результатів діяльності організації з погляду систем управління якістю або
моделі досконалості. Самооцінювання може давати загальне уявлення про показники
діяльності організації і ступінь довершеності системи управління якістю. Воно також
може сприяти виявленню в межах організації сфер, які потребують поліпшення, та визначенню пріоритетів (ДСТУ ISO 9000:2001).
При проведенні сертифікації системи менеджменту якості за міжнародним стандартом, наприклад, ISO 9001 підприємство намагається досягти відповідності своєї
СУЯ моделі, визначеної у стандарті. Отже, метою у даному випадку є відповідність моделі ISO 9001, результатом – отримання сертифікату відповідності, який визнається на
міжнародному рівні. Покращення результатів діяльності підприємства є наслідком
впровадження стандарту. Але не завжди впровадження моделі СУЯ згідно з ISO 9001
дає бажані результати та задовольняє потреби організацій. Причина цього, скоріш за
все, полягає у формальному впровадженні вимог стандарту. Система залишається недієвою, бо залишаються невизначеними методи управління процесами, методи забезпечення якості, вимірювання якості і т.д. З іншого боку, сертифікація за ISO 9001 визнається у всьому світі та підтверджує відповідність СУЯ міжнародним вимогам.
Метою проведення самооцінювання є покращення результатів діяльності підприємства. Результатом проведення самооцінювання є визначення слабких та сильних сторін в діяльності підприємства та планування заходів, що дозволяють привести можливості підприємства у відповідність з його місією та цілями. При проведенні самооцінювання підприємство самостійно визначає показники діяльності та індикатори якості, а
також процеси, які вважає важливими та які впливають на результати діяльності підприємства. Найбільш важливішими процесами в системі управлінні якістю є процеси
менеджменту. Критерії, за якими характеризуються процеси менеджменту при самооцінюванні, такі:
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1. Обов’язковість виконання.
2. Можливість виконання.
3. Вимірювання результатів.
4. Контроль.
5. Верифікація.
А також, проведення самооцінювання може використовуватись як підготовка до
проходження сертифікації за стандартами серії ISO 9000.
При розроблянні системи управління якістю за будь-яким з цих двох підходів використовується процесний підхід. ВНЗ повинен ідентифікувати самі процеси, їх взаємозв’язки, необхідні ресурси для їх виконання, результати кожного з процесів та можливості управління процесами. Процесний підхід дозволяє відстежувати, контролювати
процеси та управляти ними.
Згідно з ДСТУ ISO 9001 при застосуванні процесного підходу у межах управління
якістю особливу увагу приділяють:
– розумінню та виконанню вимог;
– потребі розглядати процеси з погляду створювання додаткових цінностей;
– отриманню результатів функціювання процесу та досягненню результативності;
– постійному поліпшуванню процесів на основі об’єктивного вимірювання.
Проаналізувавши ці два підходи, які використовуються при розробленні системи
управління якістю, робимо висновок, що можна поєднати сертифікацію та самооцінювання. Це дає можливість вищому навчальному закладу створити систему управління
якістю міжнародного зразка з максимальною націленістю на результати своєї діяльності у відповідь на вимоги Болонського процесу та загальної євроінтеграції.
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ
ПОКАЗНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
І.М. Кадикова, А.Л. Алфьорова
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського “ХАІ”
Збалансована система показників - це система управління, яка дозволяє організації чітко сформулювати плани на майбутнє і втілити їх. Вона забезпечує зворотний зв'язок між внутрішніми бізнес-процесами і зовнішніми показниками, необхідний для підвищення стратегічної ефективності і досягнення результатів. В системі збалансованих
показників пропонується розглядати організацію з точки зору чотирьох перспектив, ро227

зробляти кількісні показники, збирати дані і аналізувати їх відповідно до кожної з цих
перспектив: фінанси, клієнти, процеси, співробітники. Перед розробкою системи управління стратегією, якою є ЗСП, необхідно приділити особливу увагу створенню самої
стратегії і чіткому визначенню її основних положень. Лише на цій міцній основі можна
побудувати збалансовану систему показників.
Збалансована система показників була розроблена і активно застосовується у колі
комерційних організацій. В даний час ця методика, як спосіб переходу від стратегії до
оперативної діяльності, застосовується як в комерційних, так і в некомерційних і державних структурах, враховуючи характерні відмінності останніх. Наприклад, для вищих навчальних закладів перспектива фінансів може містити такі стратегічні цілі: збільшення кількості абітурієнтів, збільшення кількості платних освітніх послуг, договорні НДР.
У сьогоденній ситуації украй складно розробити обґрунтовану стратегію розвитку
ВНЗ, залежну від ситуації в країні, галузі, регіоні, особливо якщо врахувати об'єктивну
обмеженість у фінансових ресурсах. Поки лише можна говорити про адаптаційні стратегії вітчизняних ВНЗ. Вони, як і інші суб’єкти ринкової економіки, в кожен момент
часу мають вибирати для себе найкращу лінію діяльності в тій ситуації, в якій вони
знаходяться. ЗСП допомагає погоджувати інтереси співробітників на різних рівнях усередині організації, направляючи увагу на один і той же набір показників. Якщо ЗСП
показує підготовленість та зацікавленість співробітників, ефективність процесів, задоволеність клієнтів, то це приводить організацію до високої фінансової ефективності у
довгостроковій перспективі. Таким чином, дана система виходить за межі фінансових
показників і може кількісно оцінити нематеріальні активи – людей, інформацію, культуру та ін.
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТОВ
Ю.М. Плахов, М.С. Ершова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Одним из важнейших факторов успеха компании в современном бизнесе является
способность постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. Опыт показывает,
что дистанционное обучение особенно актуально для крупных предприятий и корпораций. Дистанционное обучение – это форма организации учебного процесса, которая
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обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участников образовательного
процесса через открытые каналы доступа.
Основные преимущества, которые могут сделать выбор дистанционной формы
обучения более предпочтительным, чем традиционной очной формы.
– Стоимость. Весомым аргументом в пользу дистанционного обучения является
сравнительно низкая стоимость тиражирования учебного материала. Расходы на обучение дополнительного сотрудника при использовании дистанционной формы намного
меньше, чем при очном обучении. Финансовая эффективность дистанционной формы
обучения особенно заметна в случае большого количества обучаемых.
– Контроль. За счет интеграции системы дистанционного обучения с корпоративной информационной системой руководители или сотрудники кадровой службы постоянно имеют реальную и объективную оценку знаний персонала. Ход обучения и его
результаты могут быть доступны и самому обучающемуся. Обширные средства контроля учебного процесса позволяют создавать различные механизмы оценки знаний и
навыков сотрудников.
– Практическая направленность. Дистанционное обучение наиболее эффективно
для формирования навыков работы, то есть оно имеет практическую направленность.
Применение дистанционной формы при обучении навыкам напоминает тренинг в очном обучении.
– Непрерывность и индивидуальность. Дистанционная форма обучения позволяет
проводить подготовку и переподготовку персонала без отрыва от производственной
деятельности - например, в свободное от работы время или в специально выделенное
на обучение время в течение рабочего дня. Обучение сотрудников может быть организовано по индивидуальным программам без привлечения дополнительных сил со стороны инструктора.
– Оперативность. Использование дистанционной формы обучения позволяет
избежать устаревания знаний и потери квалификации специалистами компании, что
важно в условиях динамично меняющихся технологий. Благодаря соответствию материалов для дистанционного обучения единым международным стандартам, а также
остутствию накладных расходов на тиражирование дистанционных курсов, изменение
и обновление учебных материалов может быть произведено оперативно, что позволит
быстро отреагировать на изменения функций, выполняемых целевой аудиторией.
– Географическое распределение целевой аудитории. При использовании традиционных методов обучения географическое распределение целевой аудитории значи229

тельно затрудняет процесс подготовки персонала. Дистанционная форма обучения позволяет проводить централизованную подготовку кадров во всех филиалах компании,
независимо от удаленности от головного офиса и от учебного центра.
Вместе с тем, чтобы дистанционная форма обучения в любых типах образовательных учреждений могла успешно развиваться, необходимы значительные усилия не
только программистов, специалистов в области компьютерных коммуникаций, Интернет технологий, но и специалистов в предметных областях, методистов, хорошо знакомых со спецификой Интернет, и коммуникационных технологий, знакомых с современными тенденциями в системе образования, современными концепциями, теориями,
педагогическими технологиями, психологическими особенностями взаимодействия в
сети и пр. Учебный процесс в дистанционной форме более трудоемкий и многоаспектный, чем в очной форме. Широкое внедрение дистанционного обучения требует решение ряда проблем. Обзор публикаций позволяет выделить следующие ключевые проблемы:
– психологические (инертность учителя-предметника);
– технические (слабость технической базы, скорости Интернета, отсутствие апробированных программных средств);
– юридические (недостаточность нормативной, законодательной документальной
базы, регламентирующую учебную деятельность при дистанционной форме обучения);
– методические (слабое обеспечение методическими разработками по технологиям дистанционного обучения).
К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Е.А. Куровская, А.М. Воротникова
Приазовский государственный технический университет
Знания это основной капитал ВУЗа, но согласно ресурсной теории - знания сами
по себе не представляют ценности, они приобретают ценность, когда воплощаются в
действие. Управление знаниями можно рассматривать как источник конкурентных
преимуществ ВУЗа. Для развития внутренних бизнес-процессов требуются новые знания и внутренняя мотивация на всех уровнях организации деятельности ВУЗа. Генерация инновационных знаний, которые требуются для занятия лидирующих позиций на
рынке образовательных услуг, должна происходить не только на уровне преподавательского коллектива, но и на уровне студентов, т.к. выпускники являющихся тем про-
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дуктом, ради улучшения качеств которого ВУЗу необходимо заботиться о достижения
им конкурентных преимуществ на стратегическом уровне.
В Приазовском государственном техническом университете в декабре 2009 года
было создано Студенческое научное общество (СНО ПГТУ), которое помогает кафедрам организовывать студенческую науку, дает возможность студентам активно участвовать в процессах, направленных на повышение конкурентоспособности своего университета. В процессе работы в качестве индивидуального отчета об интеллектуальном
капитале каждого выпускника, в СНО ПГТУ было разработано и внедрено в жизнь
Удостоверение члена СНО, подтверждающие участие студента за все году учебы в
конференциях, конкурсах, олимпиадах, наличие и вид публикации, полученные награды и грамоты.
Говоря о знаниях в ВУЗе, мы предполагаем, что знания это не только инструмент
осуществления образовательной деятельности, но и продукт деятельности ВУЗа.
Управление знанием как продуктом-товаром, необходимо осуществлять при помощи
бизнес-стратегии, которая будет строиться на предположении, что знания, генерируемые в ВУЗе (разработанные проекты в качестве курсовых, дипломных и научных работ), можно реализовывать на коммерческой основе. Таким образом, с помощью стратегий управления знаниями можно не только организовывать и развивать научноисследовательскую работу, но и увеличивать поступления средств из внебюджетных
фондов, что позволит поощрять студенческую науку, так и компенсировать недостачу
финансирования из госбюджета.
В экономической литературе определены различные стратегии управления знаниями; работой в данном направлении занимаются Аксенова О.А., Гаврилова Т., Григорьев Л., Гольштейн Г.Я., Константинов Г., Сокирнык И.В., Филипович С. и др.
Нами разработана стратегия управления знаниями в ВУЗе, созданная на основе
схемы, представленной Мартич А.[1] (рис. 1). Для эффективного управления знаниями
ВУЗа необходимо научиться видеть целостную картину, воспринимать все генерируемые знания как единое целое, элементы которого можно переработать, усовершенствовать и употребить в новых целях. С нашей точки зрения выпускник ВУЗа должен обладать не только необходимым набором специальных профессиональных знаний, но и
обладать творческим, креативным мышлением, способствующим как самостоятельному принятию управленческих решений, так и генерации новых знания относительно
области своей деятельности и смежных областей, т.к. знания в XXI веке становятся основным ресурсом предпринимательской деятельности.
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Стратегия управления знаниями в ВУЗе
Стратегия управления знанием как бизнес-стратегия, которая предусматривает формирование и
использование «системы бенченмаркинга» как основы создания потребительской стоимости
подготовки специалистов
Стратегия управление интеллектуальным капиталом, направленное на создание, поддержку и
развитие интеллектуальных активов (патентов, новых технологий, авторских свидетельств, кандидатских и докторских диссертаций)
Стратегия формирование знаний, предусматривающая углубление накопленных и генерацию
принципиально новых знаний по основным направлениям научной деятельности ВУЗа (преподаватели со студентами)
Стратегия Обмена знаниями, которая концентрируется на систематическом обмене знаниями
(получении, структурировании, хранении, использовании и своевременном распределении
между студентами и преподавателями, проведение конференции с другими ВУЗами)

Рис.1. Виды стратегий управления знаниями ВУЗа
В настоящее время такие требования к выпускникам вузов предъявляют только
стратегически-ориентированные кампании. Именно им необходимы сотрудники, обладающие вышеописанным мышлением, способные разобраться в методах стратегического управления и применить их на практике. Внедрение стратегии активной генерации знаний позволит организации в условиях нестабильной, динамичной и неопределенной внешней среды достичь конкурентных преимуществ более высокого уровня.
Литература
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23
90
84
30
82
175
34
229
180
28

Латкин М.А.
Лесковская Н.С.
Литовченко И.Л.
Ложкина А.С.
Лысенко А.И.
Лысенко Д.Э.
Маковоз О.С.
Мартыненко И.О.
Матвеева Н.М.
Мельман В.А.
Мельников С.М.
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Никишов А.А.
Новожилова М.В.
Носова О.В.
Орлова В.Н.
Осиевский А.Г.
Павлова В.А.
Пахтер Ю.О.
Перехрест Л.М.
Петренко Ю.А.
Петрова А.А.
Пецкович М.Д.
Плахов Ю.М.
Польшаков И.В.
Посылкина О.В.
Прадченко А.В.
Пронин А.И.
Рева А.А.
Ревенко Д.С.
Рега И.И.
Романенков Ю.А.
Рубан И.В.
Русаков В.В.
Рымар М.В.
Саплина Е.А.
Сахно Е.Ю.
Светличная Д.А.
Свириденко В.Ю.

141
146
86
218
187
213
95
76
176
223
222
99
88
224
37
185
122
37
77
149
154
174
216
22, 30, 142, 149, 158
210, 215
151, 191
95
103
66, 78
97
84
66
22, 142
68
193
227
126
205
58
12
34
175
90
27, 168, 171
178
92
119
160
128
40
38
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Cемиделихин И.В.
Скачков А.Н.
Скачкова И.А.
Славута Е.И.
Смидович Л.С.
Снисаренко О.Б.
Сокол И.И.
Соколова Е.В.
Солодуха О.В.
Сорокин В.А.
Стоева О.В.
Стружкина М.И.
Сухарев М.А.
Сухонос М.К.
Темченко А.А.
Тесленко П.А.
Тимофеев В.А.
Ткаченко А.Ю.
Турко Д.А.
Угольников В.В.
Узун Д.Д.
Узун Ю.О.
Ус И.Е.
Успаленко В.И.
Федоренко Н.М.
Федорович Н.А.
Федорович О.А.
Федорович О.Е.
Фесенко Г.Г.
Фесенко Т.Г.
Филипковская Л.А.
Филь Н.Ю.
Хобта В.М.
Чайка Е.И.
Чеглокова В.В.
Чернова Л.С.
Чуб И.А.
Чумаченко И.В.
Чухрай Н.И.
Шамрай А.Н.
Шатохина Н.В.
Шахназарян И.А.
Шваб Л.И.
Шевченко М.В.
Шостак И.В.
Шпандарук В.А.
Шуляк Л.Н.
Шуфани С.Т.
Янчева Л.Н.
Ястремская Е.Н.
Ястремская О.А.

177
14
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176
34
79
84
20
57
187
102
68
148
144
92
156
25
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60
131
101
101
162
146
218
207
90
174
43
43
14
158
113
122
14
119
191
81
32
72
36
105
111
22, 30
17
109
141
174
18
107
115

L(t) = -0.0149x2 + 0.5708x + 0.6732
R2 = 0.9051
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млн.долл.)
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