
Таким образом, одной из особенностей построения мотивационной сис-
темы должна стать ее зависимость от вида деятельности предприятия, а систему
поощрений, ориентирована на выполнение установленных планов.
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ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Пропонується використання математичного апарату для розрахунку об’єму реалізо-
ваної продукції та прибутку на кожній стадії життєвого циклу товару та весь його
цикл. Такий розрахунок потрібен для ухваленні рішення про перехід підприємства на
випуск нового виду продукції.

Предлагается использовать математический аппарат для расчета объема реализо-
ванной продукции и прибыли на каждой стадии жизненного цикла товара и его весь
цикл. Такой расчет необходим для принятия решения о переходе предприятия на
выпуск нового вида продукции.

Offered to use the mathematical method for calculation of the volume of marketed product
and profit on each stage of goods lifecycle and of its all cycle. Such calculation required for
decision making about turning the enterprise on issue of the new type to product.

На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є підвищен-
ня ефективності діяльності промислових підприємств за рахунок випуску кон-
курентоспроможної продукції. На рівень конкурентоспроможності продукції
впливає фаза життєвого циклу товару, на якій він у певний момент часу знахо-
диться.

Розглянемо криву, що характеризує життєвий цикл товару, яка обмежена
кривій, що представляє обсяг реалізованої продукції за життєвий цикл товару.

Розіб'ємо фігуру під кривою на чотири ділянки в (1 – 4) і знайдемо пло-

щу фігури ( iS ) на кожній ділянці методом інтегрування функції часу у відпо-

відних межах.
Так як вид підінтегральної функції невідомий, представимо її у вигляді

суперпозиції рішень розкладання в ряд:
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де nkkkk ,...,, 21,0 – коефіцієнти розкладання в ряд.
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де i- показник ступеня, t – функція часу, iiii cjme ,,, - коефіці-

єнт ряду розкладання, in - кількість членів розкладання в ряд, 30 , VV -

константи, значення обсягу реалізації продукції в певний момент часу.
Тоді площа фігури (S), що характеризує обсяг реалізованої продукції за

увесь життєвий цикл товару має вигляд:
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Тоді прибуток підприємства, що представлений сумою прибутків на

кожному етапі, має вигляд: прпрпрпр
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Задавши кількісні значення параметрів і прогнозуючі тривалість фаз
життєвого циклу товару отримаємо кінцевий результат у вартісному вигляді,
що є важливим для ухвалення рішення про випуск нової продукції.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Рассмотрены пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов на
предприятии. Рассмотрены основные задачи анализа эффективности использования
трудовых ресурсов на предприятии. Приведены основные направления повышения
эффективности использования трудовых ресурсов в современных условиях на пред-
приятии.



Розглянуті шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на під-
приємстві. Розглянуті основі задачі аналізу ефективності використання трудових
ресурсів на підприємстві. Наведені основні напрямки підвищення ефективності вико-
ристання трудових ресурсів в сучасних умовах на підприємстві.

Consider ways to improve the use of labor resources in the enterprise. The main tasks of
analysis of the effectiveness of labor resources in the enterprise. The main directions of
improving the efficiency of utilization of labor resources in modern conditions in the
enterprise.

Для оценки и анализа эффективности использования трудовых ресурсов
на предприятии используется показатель производительности труда. Необходи-
мым условием повышения производительности труда является разработка и
применение такой системы управления предприятием, которая могла бы обес-
печить повышение эффективности использования трудовых ресурсов и, как
результат, улучшение использования материальных, финансовых ресурсов, а
также производство и насыщение рынка высококачественной продукцией [1].

К основным задачам анализа эффективности использования трудовых
ресурсов относятся:

- оценка обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по чис-
ленности, составу, структуре, уровню квалификации;

- установление соответствия профессионального состава и уровня ква-
лификации работающих требованиям производства;

- анализ формы, динамики и причин движения рабочей силы;
- анализ влияния численности работающих на динамику производства

продукции;
- анализ информации об использовании рабочего времени и разработка

мероприятий по его улучшению[2].
К основным направлениям повышения эффективности использования

трудовых ресурсов на предприятии в настоящее время следует отнести:
- аттестацию персонала как один из способов оценки работников пред-

приятия. В последнее время администрации предприятий и кадровые службы
пришли к выводу, что аттестация персонала является составной частью про-
граммы улучшения использования трудовых ресурсов на предприятии. Целью
аттестации является оценка эффективности выполнения руководителями и спе-
циалистами своих должностных обязанностей.

- регулирование режимов рабочего времени. Важнейшим инструментом
достижения соответствия между потребностью в труде и фактическими воз-
можностями как одного работника, так и коллектива в целом служит регулиро-
вание режимов рабочего времени.

-подготовку и повышение квалификации кадров, которая осуществляет-
ся с учетом конкретных условий, экономической ситуации, научных обоснова-

ний и прогнозов состояния рынка труда и возможности удовлетворения по-
требностей работников в выборе видов деятельности[3].

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов является
одним из основных факторов увеличения объемов выпуска продукции, роста ее
рентабельности и конкурентоспособности.
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ ПІДБОРУ
ТА РОЗСТАНОВКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наведено універсальну систему підбору та розстановки персоналу на підприємстві, а
також формулу для розрахунку економічного ефекту віз зменшення плинності кад-
рів.

Приведена универсальная система подбора и расстановки персонала на предпри-
ятии, а так же формула для расчета экономического эффекта от снижения теку-
чести кадров.

The universal system of selection and arrangement of staff at the enterprise, and as the for-
mula for account of economic benefit of decrease in fluctuation of the personnel is resulted.

Як відомо ефективність роботи підприємства багато в чому залежить
від ефективності роботи персоналу, а достатньо високий рівень плинності кад-
рів призводить до нестабільності та збитків підприємства. З іншого боку саме
персонал підприємства містить у собі високі потенційні можливості для пода-
льшого розвитку організації. Тому удосконалення системи підбору і розстанов-
ки персоналу на підприємстві має на меті зменшити плинність кадрів, отже і
збитки, підвищити стабільність у колективі та ефективність його роботи.

На багатьох підприємствах України, на відміну від європейських підп-
риємств, приділяють недостатньо уваги процесу підбору та розстановки персо-
налу, не кажучи про те щоб мати конкретну систему підбору та розстановки
персоналу. Зрозуміло, що в ідеалі для кожного підприємства з урахуванням
його специфіки повинна бути розроблена власна система підбору та розстанов-
ки персоналу, це в подальшому дасть можливість уникнути багатьох проблем
пов’язаних с персоналом, але можна запропонувати більш-менш універсальну
систему, яка за рахунок своєї гнучкості може використовуватися на деяких
підприємствах або послугувати базою для розробки власної системи підбору та
розстановки персоналу.


