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варов. Как правило, для этих видов продукции используются общие каналы
дистрибуции и, возможно, эти виды продукции могут производиться на од-
них и тех же производственных мощностях, но в то же время должна быть
обеспечена быстрая реакция на изменение вкусов потребителей - гибкое из-
менение каждого из этих видов продукции.
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СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Використання обчислювальної техніки призводить до все більшого
впровадження математичних методів для прийняття управлінських рішень в
економіці та менеджменті. Одним із найбільш відомих та розповсюджених
інструментів прийняття оптимальних рішень для розподілення кадрів по тим
чи іншим посадам є так звані задачі про призначення. Тобто задачі у яких для
виконання кожної роботи необхідний один і лише один ресурс (в нашому ви-
падку співробітник), а кожний ресурс може бути використаний на одній і
тільки одній роботі. За формальними ознаками побудови математичної моде-
лі задачі про призначення часто розглядають як конкретний випадок транс-
портних задач. Розроблена теорія та практичні методи рішення задач про
призначення [1,2 та ін.]. Традиційні методи рішення зазначених задач перед-
бачають розподілення працівників по посадам оптимальне лише за одним
критерієм, наприклад мінімальна сукупна зарплата, максимальна кваліфіка-
ція кадрів тощо. Однак на практиці часто необхідно знаходити не тільки рі-
шення оптимальне по деякому одному критерію, а рішення яке задовольняє
одночасно декільком критеріям оптимальності. Що призводить до компромі-
сних субоптимальних рішень при багатокритеріальній оптимізації.

Метою даної статі є розробка методологічних основ використання декі-
лькох критеріїв оптимальності для отримання субоптимальних рішень задач
про призначення. Що відкриває можливості для багатокритеріальної оптимі-
зації кадрової структури підприємства.

На сучасному етапі розвитку математичного програмування, як розділу
дослідження операцій, найбільш часто [1,3,4] пропонуються наступні методи:

1. Для кожного із критеріїв оптимальності вводиться свій ваговий
показник p ,...,, 21 значення якого обирається із практичних міркувань,

причому на вагові показники накладається обмеження
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. Таким чином
декілька критеріїв оптимальності можна звести до однієї цільової функції.



12

2. Послідовна оптимізація по кожному із критеріїв із подальшим
введенням економічно виправданих відхилень (поступок) p для значення
екстремумів кожної із цільових функцій із введенням в оптимізаційну модель

обмежень виду ppnmp xxxf  max),...,,( 1211 або
ppnmp xxxf  min),...,,( 1211 .

3. Оптимізація по кожному із критеріїв із подальшою мінімізацією
загальної відносної поступки.

Розглянемо приведені вище методи багатокритеріальної оптимізації сто-
совно задач про призначення. У класичній постановці модель задачі про при-
значення має вигляд:
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де nmxxx ,...,, 1211 – керовані змінні (показують чи призначений конкре-
тний співробітник на конкретну посаду); nmссс ,...,, 1211 – цільові коефіцієн-
ти; n – кількість співробітників; m – кількість посад.

У якості цільових коефіцієнтів можуть виступати:
1. Заробітна платня, на яку претендують пошукачі посад;
2. Оцінка кваліфікації співробітників;
3. Оцінка особистісних якостей співробітників.
Таким чином цільова функція може бути мінімізувати фонд заробітної

плати, максимізувати загальну кваліфікацію персоналу або максимальну уза-
гальнену оцінку особистісних якостей персоналу.

Однак, як було зазначено вище, із практичних міркувань на сучасному
етапі застосування математичних методів в економіці та менеджменті доці-
льно проводити оптимізацію одночасно по декільком критеріям:
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де nmij aaaa ,...,,...,, 1211 – заробітна плата на яку претендує і-й співробіт-

ник для роботи на j-й посаді; nmij bbbb ,...,,...,, 1211 – оцінка кваліфікації і-го

співробітника для роботи на j-й посаді; nmij сссс ,...,,...,, 1211 – оцінка особис-
тісних якостей і-го співробітника для роботи на j-й посаді.

Одночасне використання декількох критеріїв вимагає обґрунтування ви-
бору одного із конкретних методів багатокритеріальної оптимізації для рі-
шення задач про призначення. Також до подальших напрямків дослідження
необхідно віднести алгоритмічну реалізацію вказаних методів у MS Excel.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Інноваційний розвиток зазнає істотного впливу елементів невизначенос-
ті, чим зумовлюється високий ризик інноваційної діяльності. Цей ризик стає
особливо значним в умовах трансформації вітчизняної економіки і переходу
її на ринковий шлях розвитку, оскільки багато важливих рішень приймають-
ся в умовах неповної, неточної або суперечливої інформації.

Беручи до уваги визначення П.Г. Грабового виводжу поняття ризику:
ризиком в інноваційній діяльності слід розуміти можливість (загрозу) втрати
господарюючим суб'єктом частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи
виникнення додаткових витрат у результаті здійснення виробничо-збутової і
фінансової діяльності, яка спирається на нові технології, нові продукти, нові
способи їхньої реалізації і т. д.

Оскільки альтернативи інноваційному шляху розвитку немає, то виникає
об'єктивна необхідність розробити способи запобігання, зниження чи компе-
нсації можливих негативних наслідків ризику. Для цього необхідно спочатку
кількісно оцінити величину ризику конкретної інновації, виділити і досліди-
ти вплив і частку кожного з факторів ризику в загальній сумі можливих
втрат. Проблема ризику посідає важливе місце в ринкових дослідженнях, що
передують розробці і виведенню на ринок інновацій зокрема і ринкової дія-
льності взагалі.


