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Розглядається сучасний стан комунальних підприємств, наприклад підприємств 
громадського харчування, та можливі методи підвищення їх конкурентоспроможності. 
Пропонується методика підвищення конкурентоспроможності підприємств даного типу 
шляхом вибору оптимального місця розташування. 

 

Рассматривается современное состояние коммунальных предприятий, например 
предприятий общественного питания, и возможные методы повышения их конкуренто-
способности. Предлагается методика повышения конкурентоспособности предприятий 
данного типа путем выбора оптимального местоположения. 

 

Consider the present state of public catering enterprises, and possible methods to im-
prove their competitiveness. The technique of improving the competitiveness of enterprises of 
this type by selecting the optimal location. 
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Оптимальне охоплення місцевого населення і гостей міста послу-
гами громадського харчування є непростим завданням розміщення 
підприємств даного профілю в ринкових умовах [1, 3]. У цьому зв'язку 
розробка наукових основ конкурентоспроможності послуг громадсько-
го харчування є актуальною і відповідною до потреб теорії й практики 
розвитку ринку громадського харчування. 

Питання про раціональне розміщення підприємств громадського 
харчування неодноразово розглядалося дослідниками. Л.А. Радченко 
[4] обґрунтував тезис про розміщення підприємств харчування в зоні 
пішохідної доступності. Розвиток і розміщення підприємств громадсь-
кого харчування, на думку В.І. Корсекіна [2] повинні розглядатися 
відповідно до функціональної системи з урахуванням основних напря-
мків руху населення, пішохідної і транспортної систем міста.  

Оскільки на даний час у силу різних причин не існує єдиної мето-
дики пошуку оптимального місця розташування підприємств громад-
ського харчування, необхідна розробка простої і доступної для біль-
шості підприємців методики, що дозволяє правильно обґрунтовувати 
майбутнє місце розміщення підприємства громадського харчування, 
таким чином, щоб при наявності мінімальної кількості початкових да-
них результат дослідження був досить точний. 

Метою роботи є розробка математичного та програмного інстру-
ментарію визначення конкурентоспроможності підприємств громадсь-
кого харчування. 

Вихідні дані моделі – показники попиту на послуги пункту гро-
мадського харчування в обраній місцевості. 

Для успішного рішення задачі розміщення підприємств громадсь-
кого харчування важливо з'ясувати характер потреб населення в по-
слугах громадського харчування. Складність полягає в тому, що хар-
чування потребує як постійно проживаюче населення, так і тимчасово 
перебуваюче. До цієї категорії населення відносяться групи мігрантів: 
туристи, клієнти торгових центрів, відвідувачі музеїв і театрів. Ці вла-
стивості повинні бути враховані у якості основних критеріїв при стру-
ктурній та параметричній ідентифікації математичної моделі задачі 
розміщення підприємств громадського харчування. Таким чином, з 
математичної точки зору задача, що розглядається, є оптимізаційною 
багатокритеріальною задачею дослідження операцій. Обмеженням 
будемо вважати радіус дії підприємства громадського харчування, 
який дорівнює 800 метрів.  

Для розробки методу у першу чергу необхідно визначити функ-
цію попиту залежно від можливого місця розташування підприємства 
громадського харчування і виявити групу найбільш значимих факто-
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рів. 
Позначимо через Z1, Z2 ,.., ZJ – зони потенційних клієнтів, під 

якими матимемо на увазі будь-яке місце зосередження потенційних 
клієнтів, а місця можливого розташування підприємства – через М1, 
М2,.., МI. 

До основних груп факторів віднесемо наступні: 
1. Відстані до зон потенційних клієнтів |Mi Pj|=Sij  i=1,2,…I, 

j=1,2,..,J. Залежність функції попиту від даного фактора будемо вважа-
ти лінійною, спадною при збільшенні відстані. 

2. Кількість жителів і працівників у кожній з виділених зон P1.Pj. 
Залежність функції попиту будемо вважати лінійною, прямо пропор-
ційною до кількості жителів і працівників у кожній із зон.  

3. Кількість K конкуруючих підприємств громадського харчуван-
ня G1, G2,…,GK. Залежність функції попиту від даного фактора будемо 
вважати лінійною, обернено пропорційною до кількості конкуруючих 
підприємств. 

4. Щільність потоку λi – кількість людей, які є потенційними кліє-
нтами. Залежність функції попиту будемо вважати лінійною, зростаю-
чою при збільшенні щільності потоку. 

У даному методі обмежимося перерахованими вище групами фа-
кторів. Тоді функція попиту має  вигляд: 

( , , , )nm m t ny f S P G λ= ,    (1) 

де n = 1,2,…I; m = 1,2,…J; t = 1,2,…K.  
Обчислення функції попиту будемо виконувати в три етапи: 
1. Розрахуємо попит на послуги n-ї точки громадського харчу-

вання, в умовах відсутності конкурентного середовища. Функція попи-
ту в кожній з точок Мi має вигляд: 

 1
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де apn – коефіцієнт привабливості n-ї точки громадського харчування 
щодо відстаней до клієнтів, який розраховується за формулою 
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2. Розрахуємо попит на послуги n-ї точки громадського харчу-
вання при наявності конкуренції. За цих умов функція попиту має ви-
гляд:  
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де pna%  − коефіцієнт привабливості точки громадського харчування з 

урахуванням відстаней від клієнтів до конкурентів. 
3.  Функція попиту на послуги громадського харчування з облі-

ком щільностей потоків у n-го місця розміщення має вигляд: 

    
3 2max( )n ny y λ= + ,             (5) 

де n =1,2,.., I. 
Графічна інтерпретація методу, що пропонується, зображена на 

рисунку.  
 

 
 

Графічне зображення пропонованого методу 
 

Для реалізації моделі потрібна база даних з необхідними параме-
трами підприємств громадського харчування для району, який дослі-
джується, або електронна мапа. 

Під час виконання розрахунків була використана система елект-
ронних карт ArcView – це один з трьох продуктів ArcGIS, який являє 
собою набір інструментів для картографування і картографічного ана-
лізу.  

Виконання розрахунків за даним методом займає досить багато 
часу, тому для оптимізації та прискорення розрахунків було розробле-
но програмний продукт під назвою “Spl_Pro”, який є інтерактивним 
середовищем підтримки прийняття рішення при визначенні оптималь-
ного місця розташування підприємства громадського харчування. 
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Запропонована методика є досить простою з математичної точки 
зору, але використовує найбільш значимі фактори, які впливають на 
вибір оптимального місця розташування нової точки громадського 
харчування, і дає досить точні результати. Розроблений метод було 
апробовано на виділеній зоні Київського району м.Харкова, отримані 
результати було перевірено і підтверджено маркетинговими дослі-
дженнями, проведеними фірмою «First Capital» [5]. 

Дана методика може бути використана як підприємцями, зайня-
тими у сфері громадського харчування, так і регіональними органами 
керування при територіальному плануванні розміщення або регулю-
ванні конкуренції в сфері громадського харчування. 
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Аналізується стан закупівельної діяльності фармацевтичних підприємств. Запро-
поновано методику проектування асоціативної взаємодії різних підприємств, що базу-
ється на вимогах до партнерів і досягненні асоціативних цілей всіх учасників полідімен-
сіональної системи.  

 

Анализируется состояние закупочной деятельности фармацевтических предпри-
ятий. Предложена методика проектирования ассоциативного взаимодействия разных 
предприятий, основывающаяся на требованиях, предъявляемых к партнерам, и достиже-
нии ассоциативных целей всех участников полидименсиональной системы. 

 

In the article was analyzed the state procurement of pharmaceutical companies. The 
technique of designing an associative interaction between different companies, based on the 
requirements for partners, and achieving the association goals of the members polidimension-


