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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

У статті запропоновано імітаційну модель управління фінансово стійким розвитком підприємства, яка дозволяє на основі 
результатів сценарного аналізу розподілу фінансових ресурсів підприємства за напрямами інвестування та матеріального сти-
мулювання персоналу, а також знаходження оптимального співвідношення власного і позикового капіталів підприємства визна-
чити найбільш ефективну стратегію функціонування підприємства відповідно до критерію фінансової стійкості. Модель враховує 
вплив випадкових подій у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що позначається на ефективності його функціонування.
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ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В статье предложены подходы к управлению финансово устойчивым развитием предприятия на основе результатов сце-
нарного анализа распределения финансовых ресурсов по направлениям инвестирования и материального стимулирования 
персонала, а также нахождения оптимального соотношения собственного и заемного капитала, что позволяет определить на-
иболее эффективную стратегию функционирования предприятия в соответствии с критерием финансовой устойчивости. Мо-
дель учитывает влияние случайных событий, возникающих во внешней и внутренней среде предприятия, что отражается на 
эффективности его функционирования.
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The paper suggests approaches to managing financially sustainable enterprise development based on the results of scenario 

analysis of the allocation of financial resources in areas of investment and incentive staff, as well as finding the optimal ratio of debt to 
equity, which allows you to determine the most effective strategy for the functioning of the enterprise in accordance with the criterion of 
financial stability. The model takes into account the effect of random events occurring in the external and internal environment, which 
affects the efficiency of its operation.
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Постановка проблеми. Активізація інтеграцій-
них процесів у світовий економічний простір значно 
посилюють вплив зовнішнього середовища на діяль-
ність вітчизняних товаровиробників, що перетворює 
його на головний чинник, який обумовлює стратегію 
та ділову політику підприємства. Саме тому ефектив-
ність роботи промислового підприємства залежить, 
насамперед, від рівня його фінансової стійкості, що 
визначається здатністю суб’єкта господарювання так 
реагувати на зміни зовнішнього середовища, щоб не 
лише зберігати та генерувати чинники, які зумовлю-
ють його врівноважений стан, але й сприяти подаль-
шому розвитку.

Лише фінансово стійке підприємство з сильною 
внутрішньою структурою зможе пристосуватися до 
нових змін і вийти як повноправний учасник на між-
народні ринки з конкурентоспроможним продуктом. 
Неспроможність вітчизняних товаровиробників адап-
туватися до швидко змінюваних умов зовнішнього 
середовища проявляється у системному порушення 
рівноваги підприємства та деформації його струк-
тури. Неефективною виявилася нині діюча практи-
ка ведення бізнесу, яка, як правило, характеризу-
ється відсутністю системи стратегічного планування 
та управління економічною стійкістю. Необхідність 
удосконалення підходів до методологічного забезпе-
чення оцінки фінансової стійкості підприємства зу-
мовила актуалізацію даної проблеми, її значення для 
функціонування та розвитку машинобудівних під-
приємств в Україні.

Аналіз останніх досліджень. У теперішній час од-
ним із основних інструментів, призначених для більш 

глибокого вивчення непередбаченого зовнішнього се-
редовища організації, є сценарний аналіз [1-6].

Питання сценарного прогнозування розвитку со-
ціально-економічних систем розглядаються в роботах 
західних (О. Балчі, Дж. Карсон, А.М. Лоу, Дж. Хен-
ріксен, П. Вак та ін.), російських та вітчизняних 
(Н.В. Афанас’єв, Г.І. Дібніс, А. Кульман, Н.Б. Коб-
лєв, А.А. Кугаєнко та ін.) вчених.

Дослідження показали, що внесок сценарного 
планування в розробку стратегії функціонування 
підприємства полягає в тому, що сценарний метод 
дозволяє розробити розумний набір стратегій, що 
сприяє досягненню кращого результату його діяль-
ності [7-9]. Зокрема, сценарне планування дозво-
ляє вибудувати захист організації від основних по-
гроз зовнішнього середовища, розробити поведінкову 
стратегію організації, реалізація якої призведе до за-
доволення специфічних бізнес-інтересів організації 
або розв’язання виявленої проблеми [10-12].

Поряд з цим можна стверджувати, що методи 
сценарного аналізу в галузі забезпечення фінансової 
стійкості використані не в повній мірі, що не дозво-
ляє розробити дієві рекомендації щодо її забезпечен-
ня в умовах дестабілізації.

Невирішені частини проблеми. Наявність про-
блеми оцінювання якості перспективних управлін-
ських рішень, а також прогнозування комплексних 
наслідків реалізації обраних стратегій визначає не-
обхідність поєднання методів сценарного аналізу із 
використанням фінансової стійкості як критерію 
управління розвитком підприємства, що дозволяє 
враховувати наступні фактори:
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а) вплив організаційних, економічних і техноло-
гічних заходів на рівень фінансової стійкості. Прак-
тична реалізація комплексу заходів у процесі розви-
тку підприємства призводить до того, що існує масив 
параметрів, вплив на які з боку реалізованого заходу 
не відстежується або відстежується опосередковано 
іншими параметрами. Найчастіше у цьому випадку 
тільки наявність емпіричного управлінського досві-
ду здатна запобігти негативним наслідкам прийнят-
тя управлінських рішень;

б) причини відхилення рівня фінансової стійкості від 
запланованого. У ході реалізації заходів у процесі роз-
витку підприємства неминучі відхилення від очікуваної 
результативності. При цьому аналіз причин виникнен-
ня цих відхилень є нетривіальним процесом, оскільки 
вплив корінних чинників може бути опосередкованим.

Метою дослідження є визначення найбільш ефек-
тивної стратегії управління фінансово стійким роз-
витком підприємства на основі використання методів 
імітаційного моделювання та сценарного аналізу від-
повідно до критерію фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління фінансово стійким розвитком підприємства на 
основі сценарного аналізу засновано на таких при-
пущеннях:

1) визначення основних параметрів моделі здій-
снюється на основі гіпотези про адаптивні очікування;

2) розподіл фінансових ресурсів підприємства 
здійснюється за такими напрямами: матеріальне сти-

мулювання персоналу, інвестиції у власний капітал 
та інвестиції у позиковий капітал;

3) дискрет моделювання дорівнює одному місяцю, 
що відповідає періодичності спостережень за допомо-
гою фінансової звітності підприємства.

Охарактеризуємо основні співвідношення запро-
понованої імітаційної моделі. Під час визначення 
обсягів виробництва продукції підприємства будемо 
враховувати такі фактори: план виробництва підпри-
ємства; величину виробничої потужності підприєм-
ства; величину очікуваного попиту на готову продук-
цію підприємства; продуктивність праці.

Наведена модель описує формування доходів від 
реалізаційних операцій і валових витрат промис-
лового підприємства. Валові витрати формуються в 
розрізі прямих матеріальних витрат, фонду оплати 
праці, який розраховується в залежності від чисель-
ності працівників і середньої заробітної плати, амор-
тизаційних відрахувань.

Динаміка запасів матеріальних ресурсів враховує 
процеси закупівлі, складської логістики й безпосе-
редньо списання на виробництво з урахуванням мін-
ливості цін. Обсяги списання на виробництво визна-
чаються виробничою програмою, яка, у свою чергу, 
обмежується виробничими потужностями й очікува-
ним попитом на продукцію, а також враховує наяв-
ність запасів готової продукції на складі.

Прибуток, скоригований на податок на додану 
вартість (ПДВ) і величину податку на прибуток, є 

Таблиця 1
Вихідні дані для апробації імітаційної моделі на фактичних даних бухгалтерської  

та фінансової звітності підприємств гірничошахтного машинобудування
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I Запаси на складі готової продукції 

підприємства в періоді t 39300,00 43,00 4055 2999,00 4961,00

Yt

Фактичний рівень виробництва гото-
вої продукції в періоді t 1154204,00 39600,00 71216 48835 34231

l
1

Середня продуктивність праці на 
одного основного робітника, тис. 
грн/чол. 

364,56 92.52 115,61 128.51 148,19

C
Загальні витрати промислового під-
приємства в період t 920397,00 34648,00 75838,00 46020,00 30167.00

A
Сума амортизаційних відрахувань за 
всіма групами основних виробничих 
фондів підприємства

17913,00 352,00 2506,00 314,00 392,00

Ki

Середньорічна вартість ОВФ за гру-
пами, тис. грн 309901,00 5250,00 131200,00 46696,00 13140,00

CL

Величина фонду підприємства з 
оплати праці, тис. грн 108488,00 16401,00 17335,00 10138,00 6722,00

Wj

Середня сума заробітної плати на 
одного робітника підприємства j-ї 
категорії, грн

3255,99 2978,00 2804,82 1544,30 2807,09

Lj

Середньорічна кількість робітників 
підприємства j-ї категорії, чол. 3166 428 616 380 231

Me

Сума витрат на сировину і матеріа-
ли, необхідні для виробництва про-
дукції, а також запасні частини для 
виробничого обладнання

742258,00 24876,00 19213,00 21669,00 30579,00

Mt

Фактична сума витрат на сировину 
і матеріали, необхідні для вироб-
ництва продукції, а також запасні 
частини для виробничого обладнан-
ня в періоді t

742258,00 24876,00 19213,00 21669,00 30579,00

Рt Чистий прибуток, тис. грн 99894,00 49,00 0,00 177.00 0,00
It Обсяг інвестицій, тис. грн 13550,00 19500,00 12200 7500

Дані за 2013 р. у тис. грн
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джерелом формування власних коштів підприєм-
ства, які поряд із залученими під фіксований відсо-
ток позиковими коштами є джерелом матеріального 
стимулювання персоналу, інвестицій у розширення 
виробничих потужностей підприємства і поліпшення 
якості продукції.

Витратна складова запропонованої моделі вклю-
чає: витрати підприємства на сировину і матеріали 
для виробництва продукції; витрати підприємства, 
пов’язані з оплатою праці; накладні витрати, у тому 
числі капітальні витрати підприємства; амортизацій-
ні відрахування за всіма групами основних вироб-
ничих фондів підприємства; витрати підприємства, 
пов’язані з орендою землі або виробничих приміщень.

Облік стохастичних впливів різних факторів на 
функціонування підприємства вимагає застосуван-
ня механізмів раціонального вибору при визначенні 
планових величини.

Найбільш гнучким з таких підходів є застосуван-
ня адаптивних очікувань, оскільки вони самі по собі 
є стійким припущенням, а крім того, здатні стабілі-
зувати модель у цілому.

Перевагою застосування імітаційного моделю-
вання є можливість проведення комп’ютерних екс-
периментів із застосуванням спеціалізованого про-
грамного забезпечення, зокрема програмного засобу 
PowerSim.

В якості керуючих параметрів у моделі доцільно 
розглядати інвестиційну політику, яка визначається 
структурою розподілу наявних фінансових ресурсів. 
Стратегія розподілу фінансових ресурсів підприєм-
ства представлена таким чином:

,
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STRATEGY                       (1)

де λ1 – частка чистого прибутку, спрямована на 
інвестування у власний капітал; λ2 – частка чистого 
прибутку, спрямована на інвестування у позиковий 
капітал; λ3 – частка чистого прибутку, спрямована на 
матеріальне стимулювання персоналу.

Апробацію імітаційної моделі здійснено на фак-
тичних даних бухгалтерської та фінансової звітності 
п’яти підприємств гірничошахтного машинобудуван-
ня Донецького, Дружківського та Горлівського про-
мислових вузлів Донецької області.

Складові та вихідні дані моделі сценарного аналі-
зу наведено у таблиці 1.

Аналіз фінансових результатів за 2013 р. свід-
чить про те, що прибутковим є тільки ПАТ «Друж-
ківський машинобудівний завод». Для стабілізації 
фінансового стану цього підприємства та забезпе-
чення його стійкого розвитку суттєве значення має 
оптимальний розподіл чистого прибутку в розмірі 
99894,00 тис. грн за напрямами інвестування та ма-
теріального стимулювання персоналу, також необ-
хідним є знаходження оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталів підприємства.

Інші підприємства фактично мають нульовий рі-
вень прибутку. Для виходу із кризи таким підприєм-
ствам необхідна зовнішня фінансова підтримка у ви-
гляді інвестиційних ресурсів потенційних інвесторів.

У сучасних умовах найбільш вірогідно, що обся-
ги інвестиційних вкладень можуть бути обмежені та 
розподілені за тими самими напрямами – у власний 
капітал, позиковий капітал і на матеріальне стиму-
лювання співробітників.

У випадку знаходження інвесторів пропонуються 
такі обсяги інвестиційних вкладень у розвиток дослі-
джуваних підприємств:

ПАТ «Машинобудівний завод «Універсал»» – 
13550 тис. грн;

ПАТ «Рутченківський завод «Гірмаш»» – 
19500 тис. грн;

ПАТ «Машинобудівний завод «Буран»» – 
12200 тис. грн;

ПАТ «Машинобудівний завод «Експеримент»» – 
7500 тис. грн.

Оскільки модель аналізує розподіл коштів за на-
прямами фінансування без урахування джерел їх ви-
никнення (у модель закладено те, що таким джере-
лом є чистий прибуток підприємства), то зовнішні 
інвестиції можуть бути враховані у даній моделі без 
її істотної модифікації.

Проаналізуємо поведінку даної моделі на при-
кладі підприємства, що працює із прибутком – ПАТ 
«Дружківський машинобудівний завод».

Динаміку рівня виробництва готової продукції та 
попиту, одержану у процесі імітаційного експери-
менту, відображено на рисунку 1.

Із графіка видно, що в перші декілька періодів 
моделювання спостерігається перевищення рівня 
виробництва готової продукції над попитом. Це по-
яснюється перевищенням рівня очікуваного попиту 
над його фактичним значенням.

Таке перевищення внаслідок застосування гіпоте-
зи адаптивних очікувань зменшується після п’ятого 
кроку моделювання.

Таким чином, початкове припущення про стабілі-
зуючий вплив адаптивних очікувань на модель під-
тверджено експериментально.

Рис. 1. Динаміка щомісячного рівня виробництва 
готової продукції та попиту для ПАТ 

«Дружківський машинобудівний завод»

Динаміку чистого прибутку підприємства ПАТ 
«Дружківський машинобудівний завод» наведено на 
рисунку 2.

Рис. 2. Динаміка чистого прибутку підприємства 
ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»
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Із графіка видно, що рівень чистого прибутку під-
приємства відповідає вихідним табличним значен-
ням. Щомісячний чистий прибуток підприємства ко-
ливається в межах від 7500 до 10000 тис. грн.

Шляхом покрокового вибору варіантів фінансо-
вих стратегій визначено ефективну STRATEGI
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, яка 

розраховується таким чином:
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Динаміку чистого прибутку підприємства ПАТ 
«Дружківський машинобудівний завод», отрима-
ну за допомогою реалізації моделі, наведено на 
рисунку 3.

Рис. 3. Динаміка чистого прибутку ПАТ 
«Дружківський машинобудівний завод» за умови 

реалізації ефективної стратегії інвестування 
(STRATEGI

1
)

Як видно із графіка, сума чистого прибутку під-
приємства зросла на 50% від первинної. Це пояс-
нюється наявністю на підприємстві резервів підви-
щення ефективності функціонування за допомогою 
реалізації інвестування за заданими напрямами. Те-
пер проаналізуємо, який економічний ефект принесе 
реалізація імітаційної моделі на досліджуваних не-
прибуткових підприємствах. Причому в даному ви-
падку розподілятиметься не чистий прибуток, а сума 
зовнішніх інвестицій. За умов залучення інвестицій-
них ресурсів для забезпечення розвитку досліджу-
ваних підприємств у таких обсягах інвестиційних 
вкладень: ПАТ «Машинобудівний завод «Універ-
сал»» – 13550 тис. грн; ПАТ «Рутченківський завод 
«Гірмаш»» –19500 тис. грн; ПАТ «Машинобудівний 
завод «Буран»» – 12200 тис. грн; ПАТ «Машинобу-
дівний завод «Експеримент» – 7500 тис. грн за допо-
могою моделі може бути оцінена перспективна ефек-
тивність їх функціонування.

Оскільки модель аналізує розподіл коштів за на-
прямами фінансування без урахування джерел їх ви-
никнення (у моделі покладено те, що таким джере-
лом є чистий прибуток підприємства), то зовнішні 
інвестиції можуть бути враховані у даній моделі без 
її істотної модифікації.

Проаналізуємо поведінку даної моделі на дослі-
джуваних підприємствах.

Оскільки імітаційне моделювання зазвичай не є 
методом оптимізації, то отримати математично точне 
оптимальне рішення не є можливим. Проте викорис-
тання модулю PowersimSolver дозволяє визначити 
наближеними методами оптимальну в локальному 
сенсі стратегію для моделі певного підприємства.

Пошук локально оптимальної стратегії інвесту-
вання для підприємства ВАТ «Горлівський машино-

будівний завод «Універсал»» дозволив знайти таку 
стратегію:
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Чистий прибуток підприємства ВАТ «Рутченків-
ський завод «Гірмаш»» з урахуванням зовнішніх ін-
вестицій істотно зріс. Максимальний приріст складає 
близько 70%. Локально оптимальна стратегія інвес-
тування для підприємства ВАТ «Рутченківський за-
вод «Гірмаш»» має такий вигляд:
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Динаміка чистого прибутку підприємства ПАТ 
«Машинобудівний завод «Буран»» також зростає, од-
нак приріст складає близько 25-30%, що не так істот-
но порівняно з вищерозглянутими підприємствами. 

Локально оптимальна стратегія інвестування для 
підприємства ПАТ «Машинобудівний завод «Буран» 
має такий вигляд:
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Припустимо, що приріст прибутку прямо зале-
жить від обсягу інвестування. Перевіримо цю тезу на 
наступному підприємстві, інвестиції в розвиток яко-
го були мінімальними.

Як показують результати розрахунків, приріст 
суми чистого прибутку ПАТ «Машинобудівний за-
вод «Експеримент»» у цьому випадку є суттєвим, що 
підтверджує тезу про пряму залежність ефективності 
функціонування підприємства від суми, яка спрямо-
вується на його розвиток.

Локально оптимальна стратегія інвестування для 
підприємства ПАТ «Машинобудівний завод «Експе-
римент»» має такий вигляд:
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Дослідження перспективної динаміки прибутку 
збиткових підприємств свідчить про необхідність 
здійснення фінансових інвестицій для їх розвитку. 
За відсутності інвестицій розглянуті підприємства і 
надалі зазнаватимуть збитків, що з часом призведе 
до їх реорганізації або ліквідації.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, сценарний підхід відіграє особливу роль при під-
готовці фінансової стратегії підприємства, дозволяє 
виявити проблеми, що тільки зароджуються на під-
приємстві, підготувати його до майбутніх змін. На 
основі результатів сценарного аналізу процесу розпо-
ділу фінансових ресурсів підприємства за напрямами 
інвестування та матеріального стимулювання персо-
налу, а також знаходження оптимального співвідно-
шення власного і позикового капіталів підприємства 
вдається визначати найбільш ефективну стратегію 
функціонування підприємства відповідно до критерію 
фінансової стійкості. У результаті помітно знижуєть-
ся рівень невизначеності, здобувається більша впевне-
ність у правильності обраної стратегії, виникає розу-
міння того, як потрібно надходити, якщо події будуть 
розвертатися по тому або іншому сценарію.

Представники підприємств відзначають, що їм 
вдається знизити ризики масштабних інвестицій, по-
ліпшити якість прийнятих стратегічних розв’язків.
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МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ  
НА РИНКАХ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

У статті представлена розроблена модель споживчої поведінки на ринках соціально небезпечних товарів ірраціонального 
попиту. Вона включає три стадії: початок споживання соціально небезпечних товарів, регулярне споживання соціально небез-
печних товарів, реакція на протидіючий маркетинг. Дана модель дає можливість сформувати заходи ефективного протидіючого 
маркетингу для антистимулювання ірраціонального попиту на соціально небезпечні товари.

Ключові слова: соціально небезпечні товари, споживча поведінка, протидіючий маркетинг, когнітивний дисонанс, модель 
споживчої поведінки.

Звягинцева О.Б., Каташинская М.О. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

В статье представлена разработанная модель потребительского поведения на рынках социально опасных товаров ирра-
ционального спроса. Она включает три стадии: начало потребления социально опасных товаров, регулярное потребление со-
циально опасных товаров, реакция на противодействующий маркетинг. Данная модель дает возможность сформировать ме-
роприятия эффективного противодействующего маркетинга для антистимулирования иррационального спроса на социально 
опасные товары.

Ключевые слова: социально опасные товары, потребительское поведение, противодействующий маркетинг, когнитивный 
диссонанс, модель потребительского поведения.

Zwjagintceva O.B., Katashinskaya М.O. MODELING OF THE BUYER'S BEHAVIOUR ON MARKET SOCIAL DANGEROUS 
GOODS

Designed model of the consumer behaviour is presented In work on the market social dangerous goods surd demand. She includes 
three stages: begin consumptions social dangerous goods, regular consumption social dangerous goods, reaction on antidotal marketing. 
Given model enables to form the actions efficient counteracting marketing for антистимулирования surd demand for social dangerous 
goods.

Keywords: social dangerous goods, consumer behaviour, antidotal marketing, cognic discord, model of the consumer behaviour.

Постановка проблеми. Товари, пов’язані з отри-
манням небажаного ефекту для здоров’я споживачів 
або економіки держави, прийнято називати шкідли-
вими для здоров’я, соціально шкідливими або соці-
ально небезпечними. Соціально шкідливими й не-
безпечними товарами є тютюнові вироби; алкогольні 
напої, як з невеликим змістом алкоголю, так і міц-
ний алкоголь; фаст-фуд; зброя; наркотики; інші со-
ціально шкідливі й небезпечні товари. Споживання 
соціально небезпечних товарів завдає шкоди безпо-
середньо споживачам: вона проявляється у виника-

ючих фізіологічних, соціальних проблемах, включа-
ючи негативну оцінку й неприйняття у соціальній 
групі, та в окремих випадках призводить до дегра-
дації особистості з супровідною зміною соціального 
класу споживача. Економічний збиток для спожи-
вача проявляється у вигляді нераціональних витрат 
на покупку продукту і лікування придбаних захво-
рювань. Для держави масове споживання соціаль-
но небезпечних товарів також визначає виникнення 
соціальних проблем – розширення неблагополучних 
верств населення, підвищення рівня злочинності, 


