Ековомікаа
дас зчогу оцінити зміну nоказників і nараметри, що вnливають на ефеІ<'Т!івІІісn,
діял ьності банку.

За доnомогою цісї методики та розробленої nрограми менеджери в Умовах
банК} можуть реально оцінити власне становище за сnіввідношенням "дохаднісn,.
ризик" та ефективно nриймати уnравлінські рішення.
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КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗА.ЦЙ ЕКСПОРТУШДПРИЄМСГМ
ІІопна•~е~rо необхідність управління експортним асортиментом як суттсви.~о~
формумння операцtйно?О прибутку. Розкрито З/1 'язок між критериwи

комерційного баt~ку no КрІЩнтннм оnераціям, заснований на неnараметрнчнІtх

то11арноf структури зовнішньоторговельиоТ операціі та міжнародною

індексах, дас змогу керівництву банку отримати механізм обгрунтованого

іентн.ою стратегtсю експортера Визначено процедуру оптu,wізаціІ експорту за

nрийняття уnравлінських рішень з оцінкою змін у зовнішньому середовищі.
ЕфективніС'ГЬ уnравління банку за сnіввідношенням доходів і ризиків в течnі 3

максu,wізаціІ сукупиого внеску у формування прибут~.у тдприсмстм.

слоаа: ексnорт, упраміння асортиментом, критерій о•пимізаuіі, внесок у
прибутку, ефсктнвність.

надходженням інформації про кредити і оnерації оцінюсться 11.UІЯХОМ імітаційного

моделювання в два етаnи: на nершому етапі визначаємо ефективність діяльності,

- оnтимізуємо отримані результати. Таким чином, вдоскона.1ена

а в межах груnи ще А здійснюютьдиференціацію продукціі, яка вілnовідає

ко~m'ютерна nрограмас інструментарієм д1UІ визначення ефективності креднтннх

зарубіжних ринків. Через це виникас потреба в оnтимізації структури

на другому

го nотоку. В заrально-..у випадку проб.1 ема оrrтимізації вирішується з

оnерацій

nідвищення рівня економічної ефективності використаttня об-..ежених
них, виробничих та маркетнн го вих ресурсів. ВирішуRЗТи цю проблему
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іншому виnадку, оnтимізація зовнішньоторговельних nотоків буде
ся всуnереч екс nорт ним с1 ратеrіям nідnриємства, які інколи в
III>C~I'II<I'ІRnYv nеріоді чожуть не nер~Щбачати максимізацію nрибутку від
а мають на метІ лише утримання на ринку або конкурування за рахунок

низьких цін .

Пост•иовJJаІ з•вд•ииа. Взагалі оптимізаційІІа задача nередбачає
ня екстремуму (максимуму або мінімуму) цільової функції за nевних
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'1'80рії та ар&J(Т1188

...... .
збуту (визначеної за номенклатурою товарів, каналамн збуту, а також в nря
-·•'1((1
ЗЕД підnриємства

-

зарубіжними ринками збуту або їх сегментами)
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інтенсивність відшкодування постійни х витрат. Тобто діє nринцип : чим cкopiUJe

відшкодовуються nостійні витрати експортера, тим скоріше настає nочаткоВа

фаза формування прибутку від реалізації продукції. Тоді будь-які зміни на корнtт\
асортименту продукціі з меншим внеском у формування прибутку перенос•n.
даний момент на невизначений час, що призводить до зниження швидкості

обертання оборотних коштів, а отже

-

зниження ефективності експортних

оnераціі:І. До цього також додається ефект зменшен ня прибутку в nлановому
nеріоді часу через неоnтимальну зміну структури екс nорту, і nоказники

ефективності зазнають ще більшого негативного вnливу.

Вищенаведену цільову функцію можна трансформувати відnовідно до
розгruщуваного критерію - максимізацїі сукупного внеску у формування прнб}-11()~

zвиду.

· вид ексnортної продукції (з урахуванням кількості модифікованих і
диференц ійованих товарів одного типу в рамках зовнішньоторговельної
· тиnи каналів nросування продукції (власна мережа збуту, збут шлях():ІІ
_
укладання консигнаційної угоди, продажі через агентів тощо);
1101
· зарубіжні ринки збуту (визначатимуть, з одного боку, вид ексІІОJ1f
продукції (nерша ознака), а з другого - їі ціну, що відповідатиме ковкуреtrrtІО.\!}

середовищу, та витрати в сфері обігу, як то: витрати на митне очншенІІ~·
маркетингових

.
захощв

по

форму!!ВІІ'nо
·

nоnиту і стимулюванttю просування товару на nевному зарубіжному рннІ<У· .~
411111

Максимальну кількість утворюваних сегментів (z) можна визнВ ..:.·

добуток кількості видів ексnортної nродукції, тиnів каналів "•ї збуту й заруvІJІ(
ринків збуту.
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роду оnтимізація теж має альтернативу вибору- можна мінімізувати

змінні витрати, або повні витрати на виробиицтоо та збут. Другий
оtпнмізації доцільний у випадку значного вnливу зарубіжного ринку

рівень nостійних витрат (за статгею «витрати на збуn1) через зростання
маркетингових заходів (nристосування упаюJвки, реклама, інвестиції в
збуту).

мова йде про nрояв закону -ефект масштабу виробництва·•.
виробнича діяльність дозволяє досягти такого ефекту через

завдяки порівняно низьких витрат

й сnосіб. Передбачає оптимізацію експорту за критерієм

сегментаційної nолітики підприємства);

nеревезення , на

лродукції на зарубіжних рию~ах.

продукції у багатьох країнах одночасно. а також доз воляє реалізуnати

Сегменти утворюються як результат сnолучення таких ознак:

. .
реалазашю

даної задачі має труднощі у фінансуванні придбання необмеженої

виробничих ресурсів. Водночас підnриємство не має труднощів зі

ими обсягами товарообороту.

максимальна кінькість утворюваних сегментів;

.
м І жнародне

виробництва. Передбачається Т!іk'ОЖ, що ексnортер продукції на •Іас

оптимізації зустрічаєтьея до:.:,-~ •·ь чСІсто у зовнішньоекономічtІій nрактиці

ПОрЯдКОВИЙ НОМС[І сегменту;

W""J - nрямі змінні витрати на виробництво і збут експортної nродукціі j-

ro

експорту, які характеризуються порівняно найменшими питомими

експортної nродукції за рахунок :sбільu1ення обся1 і о ексnорту. Такий

j =l

j -

Цей спосіб передбачає знаходження комбінації асортиментних

спосіб. Передбачас оптимізаці ю nитомих (або середніх) витрат на

~(r.J - w.J'")·Q J ~ max ,
F= ~
де

rий сnосіб. Оnтимізація обсягі в ексnорту за критерієм мінімізації витрат

,.~

ефективності зовнішньоторговельних оnерацій. За критерієм

ності можна відібрати ринки, діапа::он цін , види продукції, що
експортерові максимізацію прибутку на одиниwо сукупних витрат.
за даним критерісм доцільно оптимізуоатн товарну номенклатуру

продукції шляхом відбору найбільш ре1пабельних nозицій. Цільова

буде характеризуватися не.лінійною залежністю.
ІІІІ«~НІОК>Чи оптимізацію за nоказниками економічної ефективності, можна

їі результативність шляхом використання вже розглянутого nоказника

ФОрмування nрибутку від одиниці продукції. В умовах гострого дефіциту
их обмежень виробничих ресурсів в якості nоказника ефективності

193

Ековомікаа аробаем•

nopii та

араат•••

в••у~~~

ексnорту окремого виду nродукції доцільно nрийняти nоказник «вн~
ecok

формування nрибутку на одиІtицю ресурсу )), наnриклад, на І грн. маркетин
бюджету на збут nродукції, на

1 грн.

roвoro
каnіталовкладень, на І годину ефе........

фоІtду часу роботи nровідної групи устаткування тощо.

lV.

у

~

..,вноrо

ВиаюаІСІІ. Таким чином , оптимізацію ексnор1)' необхідно :щійсн ваrн

10

з урахуванням великої кількості чинників (як внутрішньовн робнІtчнх так і
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,..,.,.,....... СЕ.ЛЬС.КОХОЗЯЙСГВЕНВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
рассматриваются проблемЬІ диверсифиІ«Jции производства в аграр11ом

зовнішніх). Також підкреслимо, що задача оптимізації вирішується ексnортом

е fi(:IЛbC!<'GІU :жоІІомики. Автор анализирует особенности paз8Umuя традиционного

лише в тому випадку, коли він має певні конкурентні переваги на міжнародІІнх

DІ.~т,ивN'О~ сектсров сельского хозяйства.

ринках, які забезnечують йому задовільний (або порівняно високий) рівень

--weCJI088: диверсифІіІ<ІUJЮІ ПJХЩУКІ..(ИИ, альтерКІmІВИЬІе ПJХЩ)'КТЬІ., ",адкцион

міжнародної конкурентоспроможності. Адже nідnриємство, яке не має
конкурентних переваг, не спроможне захопити і утримувати

монокультурное cem.cJ<Oe XQ3j!ЙC1'80.

nевну ніщу

Ваrдение. Модернизация сельского хозяйства, которая осуществляется

зарубіжного ринку тривалий період часу, тому задача оптимізації результаrів

нием новьrх, вьrсокоз ффективньrх лроизводст веню>~ х факторов,

ексnортної д іяльності , яка не здійснюсться, не ставиться. Крім того, мас

вне аграрного сектора (наnр. искусственньrх удобрен ий , м~шин и

nрийматися до уваги взаємопов'яЗВІtість деяких товарів, як то машинно-технічна

ня , генетнчески усо вершенствованнЬІх видов расте ний и п ород

продукція та заnасні частини до неї. Зовн і шня торгівля комплектуючими та

ьrх) nриводит к возрастанию производственного nотенциала . Источником

запасними част инами до nродукції власного виробництва виходить за межі

являются достижения биолоrии, химии, физики и механики. Стремитель

оnтимізації та з метою забезnечення конкурентосnроможності виробника мас

~>УІІSСJІІtt.,.,.,.,"' nроизводственнЬІх возможностей не соnутствует nроnорцио

бути орієнтована на максимальне задоволення nотреб зарубіжних сnоживачів.

у велнчение спроса на аграрное сьrрье .
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Іко:ко:sяйстІвен ного сЬІрья nриводят к тому, что значительная часть ресурса
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и статистика,

факторав остается nрактически вЬІключенной из механнзма

ЬІХ nеремещений . Причиной зтого является отсутств и е возможности

несельскохозя.йственного nрименения. Прежде всего, к зто й

факторав следует отнести большую часть ареала сельскохозяйстве ннЬІ х
старение населения , ЗВІtЯТОГО в сельском хозяйстве, а также nроизводст

ресурсЬІ, наnр. сельскохозяйственнЬІе машиньr и оборудование

для

земли. Следовател ьно, nроизводствеиная деятельность в совремеином

хозяйстве не относится к легким сnособам хозяйствования и nолучения
ряющих доходов . ВЬІсокая nродуктивност ь производственньrх

имnлицирует необходимость непрерЬІвной адаnтации к чрезвЬІчайно
зко номическим

реалиям.

версификация сельскохозяйственного производства может сnособст
существенному ограничению негативного влияния вьrшеnере•rисленньrх
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