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вони можуть бути збережені, передані, оброблені і багаторазово вико-
ристані різними працівниками. 

Карти знань – це моделі, що представляють співробітників або 
організаційні одиниці, які володіють конкретними знаннями. Ці карти 
орієнтовані на організаційні одиниці, адже кожній з них поставлені у 
відповідність значущі категорії знань. а також може вказати на рівень 
компетенції кожного розглянутого працівника. 

Для ефективності управління знаннями на підприємстві запропо-
новані структурні діаграми та карти знань необхідно формувати для 
кожного працівника, адже в результаті такого аналізу можна виявити 
недоліки та потенційні можливості підвищення ефективності викорис-
тання знань. [3] 

В цілому застосування сучасних і ефективних методів управління 
трудовим потенціалом на підприємстві допомагає сформувати і зміц-
нити його імідж як привабливого роботодавця, що сприяє залученню 
висококваліфікованих кадрів та утриманню на ньому цінних фахівців, 
які реально підвищують ефективність діяльності даного підприємства. 
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Використовуючи в процесі функціонування цілу сукупність фак-
торів виробництва, що мають різну економічну природу і суть, маши-
нобудівні підприємства об'єктивно стикаються з проблемою визначен-
ня оптимальних ресурсних пропорцій. Дійсно, маючи можливість ком-
бінувати ресурси в різних поєднаннях при виробництві різних видів 
продукції, промислові підприємства галузі машинобудування при од-
наковій ресурсній забезпеченості можуть обирати альтернативні варіа-
нти власного розвитку. Причому, кожен варіант характеризуватиметь-
ся індивідуальними параметрами – сукупністю показників величини і 
структури компонент ресурсного потенціалу у натуральному і вартіс-
ному вимірюванні, що отримують при використанні існуючих на під-
приємстві ресурсів. 

Обґрунтування параметрів потенційно ефективного підприємства 
передбачає формування такого його збалансованого ресурсного забез-
печення, яке забезпечить максимальну віддачу кожної компоненти 
ресурсного потенціалу (матеріально-технічної, трудової, фінансової, 
інформаційної). Вирішення цього питання дозволяє створити матеріа-
льну основу виробничої системи, в рамках якої можна обґрунтувати 
способи і методи побудови адекватної системи виробничих стосунків. 

Питанням дослідження ресурсного потенціалу та управлінню ви-
робництвом присвячено праці таких вчених, як: О.Б. Марцинковська, 
В.П. Самодай аналізували сучасні методи оцінки ресурсного потенціа-
лу території та формували висновки про недоліки та обмеженість їх 
використання [1, 2]; А.Я. Берсуцький А.Я. сформував систему моделей 
прийняття управлінських рішень щодо розвитку ресурсного потенціа-
лу промислових підприємств (з урахуванням галузевих відмінностей) 
[3]; В.В. Коваленко, Н.Г. Міценко, Н.П. Пяткова аналізували стратегії 
розвитку ресурсного потенціалу підприємства при оптимізації складу 
ресурсів підприємства і джерел їх формування [4-6]. Однак питання 
оптимізації ресурсного потенціалу розглянуто недостатньо. 

Існуючі методики вартісної оцінки і оптимізації ресурсного поте-
нціалу неадекватні сучасним статистичним та економічним системам 
обліку. 

В умовах децентралізованої економіки сучасної України, що ха-
рактеризується відносно слабкою регулюючою роллю держави, маши-
нобудівні підприємства змушені самостійно розробляти стратегію сво-
го розвитку, адаптуючи свої виробничі системи до прогнозованих змін 
зовнішніх умов господарювання. Напрям і глибина коректування ви-
робничих систем з метою адаптації підприємства до умов, що зміню-
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ються, повинні визначатися виходячи з сукупності ресурсів, що існу-
ють на підприємстві. Вибір найкращого варіанту поєднання ресурсів з 
безлічі альтернативних відноситься до типових завдань лінійного про-
грамування. Багатогалузевий характер виробництва, властивий біль-
шості машинобудівних підприємств, передбачає, що підприємство 
може використовувати декілька технологічних комбінацій, кожна з 
яких характеризується фіксованими коефіцієнтами витрати ресурсів, 
при цьому виробництво може здійснюватися при паралельному вико-
ристанні двох або більше технологічних процесів, результати яких 
підсумовуються. Враховуючи це, можна сформулювати задачу, пов'я-
зану з максимізацією лінійної функції за наявності ряду лінійних об-
межень. 

У загальному вигляді ця задача може бути представлена наступ-
ним чином: 

знайти максимум функції: 

∑
∈

=
Jj

jj xcZmax , 

де J   – кількість галузевих спеціалізацій, які розвиває підприємство; 

jx  – розмір j-ї галузевої спеціалізації; jc  – оцінка j-ї галузевої спеціа-

лізації. 
За умови використання обмежених ресурсів: 

ij
Jj

ij Bxa ≤∑
∈

  ( Ii ∈ ), 

де I  – кількість видів ресурсів, задіяних у виробництві; iB  – наявні 

ресурси і-го виду; ija  – витрати ресурсів i-го виду на виробництво 

одиниці продукції j-ї галузевої спеціалізації. 
А також за умови позитивного значення змінних: 

0≥jx . 

Критерієм оптимальності в задачі даного типу може бути викори-
стана максимізація вартості валової продукції в порівняних або поточ-
них цінах, суми прибутку, валового або чистого доходу і т.д. 

Ступінь деталізації ресурсів може бути різним. Найчастіше в су-
купність досліджуваних факторів виробництва включають трудові ре-
сурси з врахуванням їх спеціалізації, основні засоби за видами і мар-
ками, оборотні кошти і т.д. Кожен вид ресурсів має свою специфіку, 
яка і визначає особливості моделювання його використання. 

Жорстка прив'язка до фактичної наявності ресурсів приводить до  
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того, що оптимальні ресурсні пропорції можуть бути досягнуті лише 
при недовикористанні цілого ряду ресурсів, «надлишки» яких, будучи 
не задіяні в процесі виробництва, є своєрідним «баластом», що обус-
ловлює падіння ефективності їх використання. 

Тобто при незбалансованому ресурсному потенціалі за частиною 
ресурсів спостерігається відхилення між їх фактичною наявністю і 
оптимальним значенням: 

іінвестіоптіфакт ВВВ       =− , 

тоді за ресурсами, що знаходяться в дефіциті 

іоптіфакт ВВ     = , 

де іфактВ    – фактична наявність ресурсу і-го виду; іоптВ    – потреба в 

ресурсах і-го виду за оптимальним рішенням; іінвестВ    – обсяг ресурсів 

і-го виду, які не задіяні у процесі виробництва. 
Реалізація оптимізаційної задачі при фіксованих обсягах ресурсів 

дозволяє знайти найкраще поєднання галузевих напрямів спеціалізації 
машинобудівного підприємства і оцінити його ресурсний потенціал за 
будь-яким критерієм. Але така постановка задачі не дозволяє оцінити 
можливості зростання ресурсного потенціалу підприємства. Виникає 
проблема: з одного боку, задача вимагає обмеження хоч би одного ви-
ду ресурсів (інакше область допустимих рішень буде неограниченою), 
з іншого – обмеження ресурсів не дозволяє мінімізувати обсяги незаді-
яних у виробництві ресурсів за рахунок можливого приросту ресурсу, 
що знаходиться в дефіциті. 

Пропонований нами методичний підхід полягає в перетворенні 
обмеження типу 

ij
Jj

ij Bxa ≤∑
∈

  ( Ii ∈ ) 

на обмеження 

iij
Jj

ij BBxa ∆+≤∑
∈

  ( Ii ∈ ), 

де iB∆  – можливий приріст ресурсу і-го виду. 

Об'єм приростів окремих видів ресурсів, у свою чергу, також ви-
магає обмеження. Фізичне обмеження приросту ресурсів матиме су-
б'єктивно визначені параметри, оскільки неможливо врахувати ком-
плексний вплив зміни окремого ресурсу на зміну оптимальних ресурс-
них пропорцій. Наприклад, збільшивши на задане значення виробничу 
площу цехів підприємства неможливо точно визначити необхідне збі-
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льшення інших ресурсів, що дозволяють не лише забезпечити зростан-
ня ресурсного забезпечення, але і створити передумови зростання ефе-
ктивності використання кожного виду ресурсів. У зв'язку з цим обме-
ження приросту ресурсів (компонент ресурсного потенціалу) повинні 
визначатися власними інвестиційними ресурсами і можливістю залу-
чення додаткових коштів (коштів інвесторів, банківські кредити, емісії 
цінних паперів та інше). 

Задача економіко-математичного моделювання може бути сфор-
мульована таким чином: визначити оптимальні пропорції компонент 
ресурсного потенціалу промислового підприємства галузі машинобу-
дування, виходячи з фактичної наявності ресурсів за умови обмежено-
сті залучених коштів. 

У цьому випадку до економіко-математичної моделі вводяться 
наступні обмеження: 

1) за використанням наявних ресурсів 

rS BX
r

=    ( Rr ∈ ), 

де R  – кількість видів ресурсів;  
rSX  – ресурс i-го виду, який є в на-

явності; rB  – фактичні наявні ресурси i -го виду; 

2) за визначенням додаткової потреби в ресурсах та їх надлишків 
понад оптимальні ресурсні пропорції 

rrrr інвестдодSonm XXXX −+=    ( Rr ∈ ), 

де 
ronmX   – потреба в ресурсі i-го виду за оптимальним рішенням;  

rдодX  – додаткова потреба в ресурсі i-го виду за оптимальним рішен-

ням; 
rінвестX  – надлишок ресурсу i-го виду за оптимальним рішенням; 

3) за визначенням вартості приросту окремих видів ресурсів 

rr доддодr XXц =⋅   ( Rr ∈ ), 

де rц  – ціна придбання одиниці ресурсу i-го виду;  
rдодX  – вартісна 

оцінка додаткової потреби в ресурсі i-го виду; 
4) за визначенням сумарної вартості приросту ресурсів 

інвест

Jj
дод XX

r
=∑

∈

, 

де інвестX   – сумарна потреба в інвестиційних ресурсах; 

5) за визначенням вартості надлишків окремих видів ресурсів 

rr інвестінвестr XXo =⋅    ( Rr ∈ ), 
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де ro  – залишкова або ліквідаційна вартість одиниці ресурсу i-го виду, 

за яким виявлено надлишки;  
rінвестX  – вартісна оцінка надлишків 

ресурсу i-го виду; 
6) за визначенням реальної вартості надлишків ліквідних ресур-

сів 

власніr інвестінвест

Rr
r XXk =⋅∑

∪

, 

де rk  – коефіцієнт корегування залишкової або ліквідаційної вартості 

ресурсу i-го виду; 
власніінвестX  – власні інвестиційні кошти; 

7) за забезпеченням потреби в інвестиційних ресурсах за рахунок 
власних та залучених коштів 

залученівласні інвестінвестінвест XXХ += , 

де 
залученіінвестX  – залучені кошти; 

8) за сумарним обсягом залучених коштів 

залученірзалучені інвест

Рр

інвест XX =∑
∈

  
, 

де Р – кількість джерел залучених коштів; 
рзалученіінвестX

  
 – обсяг залу-

чених коштів з р-го джерела; 
9) за обсягом коштів, залучених з різних джерел 

рінвест ЗX
рзалучені

≤
  

  ( Рр∈ ), 

де рЗ  – максимально можливий обсяг залучення коштів з р-го джере-

ла. 
Величина поточних витрат виробничого підприємства галузі ма-

шинобудування визначається постатейно. Витрати на обслуговування 
ресурсів, необхідних для інвестування в оборотні кошти, включаються 
в обмеження за поточними витратами у вигляді відсотків за банківсь-
кий кредит. Погашення відсотків за використання інвестиційних ре-
сурсів, направлених на придбання основних засобів, здійснюється за 
рахунок прибутку машинобудівного підприємства. 

Реалізація даної економіко-математичної моделі вимагає деталь-
ного опрацювання вхідної інформації як організаційно-економічного 
характеру, так і тієї, що безпосередньо описує ресурсний потенціал 
машинобудівного підприємства. В рамках підготовки вхідної інформа-
ції необхідно провести інвентаризацію устаткування, визначити об'єми 
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основних і оборотних засобів підприємства, оцінити трудові ресурси, 
які можуть бути залучені у виробництво. Структура моделі допускає 
введення додаткових обмежень, пов'язаних з врахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості. 

Передбачене в моделі формування загальної потреби в інвести-
ційних ресурсах, необхідних для досягнення оптимальних пропорцій 
компонент ресурсного потенціалу за рахунок власних і залучених ко-
штів, дозволяє оцінити можливості зростання ресурсного потенціалу 
підприємства за трьома напрямами: 
� при коректуванні поєднань галузевої спеціалізації при незмінному 

об'ємі ресурсів, що є в наявності; 
� при трансформації надлишків окремих видів ресурсів в інвестицій-

ні засоби; 
� при залученні обмежених обсягів додаткових коштів. 

Пропонована нами економіко-математична модель дозволяє ви-
значати оптимальні параметри розвитку машинобудівного підприємс-
тва через досягнення оптимальних пропорцій компонент ресурсного 
потенціалу. Вона орієнтована, в першу чергу, на ефективне функціо-
нування самого господарюючого суб'єкта.  
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