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високим, що свідчить про високу якість готової продукції. Запропонований 
методичний підхід до оцінки потенційних можливостей може бути застосований 
будь-яким господарюючим суб’єктом із метою підвищення рівня ресурсного 
потенціалу. На основі покомпонентного аналізу та оцінки використання потенціалу 
АТ «Полтавський ГЗК» визначено комплекс дій. Останній зводиться до побудови 
програми реалізації резервів використання компонентів організаційного потенціалу 
на основі покрокового удосконалення за наступними критеріями:  

– для низького рівня використання потенціалу – максимум реалізації внутрішніх 
резервів по компонентах без залучення інвестицій;  

– при середньому рівні – використання внутрішніх резервів із залученням 
інвестицій за принципом «покроковий приріст інвестицій із випереджаючим 
зростанням результату»; 

– інноваційне перетворення виробництва на основі економічно обґрунтованих 
інвестиційних проектів при високому рівні використання потенціалу підприємства. 
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Формування структури підрозділу зовнішньоекономічної діяльності 

гірничозбагачувального комбінату (ГЗК) – засіб покращення функціонування самого 
об’єкту управління стосовно реалізації окатишів, що експортуються. В умовах 
опрацювання структури підрозділу для підприємства необхідно враховувати існуючі 
форми і методи роботи з тим, щоб не втратити того позитивного, що мало місце в 
попередній структурі управління, і в той же час привести її у відповідність новим 
цілям та вимогам.  

Процеси покращення організації виробництва і удосконалення управління 
зовнішньоекономічною діяльністю необхідно розглядати з точки зору системного 
підходу, приділяти постійну увагу їх взаємозв’язкам і взаємовпливу. При вивченні 
існуючої системи шляхом обстеження здійснюється збір інформації стосовно 
підрозділу зовнішньоекономічних зв’язків і перспектив його розвитку: складання 
плану випуску продукції; формування цінової політики; обґрунтування каналів збуту 
продукції; визначення попиту на продукцію, що експортується; розміщення реклами в 
засобах інформації; розробка технології по збільшенню вмісту заліза в окатишах; 
комплексне вивчення властивостей власної і продукції конкурентів. Упровадження 
удосконаленої структури управління зовнішньоекономічною діяльністю являє собою 
реалізацію прийнятих рішень шляхом їх матеріально-технічного, правового і 
економічного забезпечення. 

Процес проектування удосконаленої структури управління 
зовнішньоекономічною діяльністю може приймати різні форми, але повинен 
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підпорядковуватися опрацьованій загальній схемі. Конкретний зміст, послідовність, 
трудомісткість окремих етапів залежить від специфіки співпраці комбінату із 
закордонними партнерами; від наявності достовірної і повної інформації стосовно 
різних сторін його діяльності; від характеру досліджень, що здійснювалися в 
організації раніше; від ресурсів для розробки проекту нової або удосконалення 
існуючої структури, і перш за все, від чисельності і кваліфікації групи спеціалістів, 
що зайняті вирішенням цієї проблеми. 

Для умов комбінату за нашою участю здійснено комплекс робіт з обґрунтування 
чисельності працівників фірми зовнішньоекономічних зв’язків. При цьому 
скористалися як існуючою системою нормативів, так і експертними оцінками. 
Структуру управління зовнішньоекономічною діяльністю запропоновано 
організувати по групам країн та регіонам. Торгові агенти можуть жити в межах 
території обслуговування і працювати з мінімальними витратами часу і засобів на 
роз’їзди. При обґрунтуванні чисельності приймалися до уваги і неекономічні 
фактори: відповідність організаційної схеми апарату управління 
зовнішньоекономічною діяльністю структурі цілей, якості інформаційної роботи та 
завантаження керівників оперативною роботою. Здійснено аналіз і систематизацію 
трьох аспектів процесу управління на комбінаті: робота кураторів-маркетологів, 
обґрунтування та конкретизація функцій по управлінню, опрацювання інформації і 
рішень стосовно функцій. 

Математичні моделі й алгоритми, розроблені для конкретної задачі управління 
запасами, являють собою не просто планові орієнтири, а визначають оптимальну 
стратегію поведінки в реальній ситуації. На практиці майже завжди замість 
детермінованої моделі економічно вигідних обсягів партій, які замовляються, 
доводиться користуватися її модифікованим варіантом, що дозволяє врахувати 
імовірний характер попиту.  

Метод аналізу задачі визначення економічно оптимальних обсягів партій 
окатишів, які замовляються, узагальнюється на випадок, коли попит носить 
стохастичний характер. Багато промислових підприємств при прийнятті 
управлінських рішень стосовно оптимізації запасів розглядають час як безперервну 
зміну. Заявки клієнтів, що надходять в момент часу, коли запаси на підприємстві – 
виробнику відсутні, відкладаються в портфель невиконаних замовлень і з часом 
задовольняються. Штрафні витрати Р > 0 стаціонарні й пропорційні обсягу портфелю 
невиконаних замовлень станом на момент надходження замовленої партії окатишів 
тобто на момент чергового замовлення.  

Управлінське рішення полягає в обґрунтуванні мінімального значення середніх 
витрат за одиницю часу тобто, для умов роботи ГЗК, тиждень. Введемо наступні 
позначення: М – об’єм окатишів, які користуються попитом у клієнтів впродовж 
одиничного відрізку часу; L – інтервал упередження, тобто тривалість відрізку часу 
від моменту розміщення замовлення до моменту отримання замовленої партії 
окатишів; Ml – об’єм окатишів, які користуються попитом у покупців впродовж 
відрізку часу L. При цьому значення L є фіксованим і наперед відомим. Оскільки 
«математичне очікування суми деяких величин завжди дорівнює сумі математичних 
очікувань цих величин» [1, с.132]: Ml = ML. 

Для промислових підприємств характерна ситуація, коли L > 0. Позначимо через 
ql фактичний обсяг попиту в інтервалі між моментом розміщення замовлення на 
окатиші й часом його виконання. Даний інтервал є інтервалом упередження. Значення 
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випадкової змінної ql нерідко може перевищити рівень наявних запасів окатишів на 
початку інтервалу упередження.  

Таким чином, можлива ситуація, коли необхідно буде піти на відстрочку 
виконання замовлень. При опрацюванні моделі з режимом безперервного контролю 
рівня запасів окатишів визначається вид цільової функції тобто відповідність 
критерію ефективності. 
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Необхідність збутової діяльності як важливої складової діяльності підприємства 

зумовлена багатоплановою значущістю її для підприємства: у сфері збуту остаточно 
визначається результат усіх зусиль підприємства, спрямованих на розвиток та 
отримання максимального прибутку; пристосовуючи її до попиту покупців, 
створюючи їм максимальні вигоди виробник має значно більше шансів перемогти у 
конкурентній боротьбі; під час продажу ефективніше виявляються та вивчаються 
потреби споживачів. Cиcтемa упрaвлiння збутовою дiяльнicтю пiдприємcтвa в своїй 
основі включає мету, цiлi дiяльноcтi, cтрaтегiчну спрямованість, що обумовлює  її 
мaркетингову орiєнтaцiю, збутові ризики, напрями довгоcтрокової взaємодiї 
підприємства з партнерами, споживачами, збутову cтрaтегiю, cтрaтегiчні цiлі та 
cиcтему забезпечення – плaнувaння збуту, товaрне, iнформaцiйне тa кaдрове 
зaбезпечення, мотивaцiйнi тa оргaнiзaцiйнi мехaнiзми, cервicну пiдтримку, контроль 
тa координaцiю процесів із удосконалення управління збутової діяльності 
підприємства на зовнішньому ринку.  

Стратегія збуту за своєю суттю становить набір правил для прийняття рішень, 
якими підприємство керується під  час визначення послідовності дій для розширення 
ринків збуту на зовнішньому ринку. Завдання тактики збуту полягає у виборі 
сукупності, послідовності або інтенсивності застосування елементів комплексу 
маркетингу: вибір товару, формування рівноважної ціни, розподіл, ефективний 
збутовий персонал, що надає підприємству конкурентних переваг на зовнішньому 
ринку. Cпiльнa реaлiзaцiя cтрaтегiчних i тaктичних упрaвлiнcьких рiшень 
пiдприємcтвa щодо збутової діяльності cприяє формувaнню оптимaльної cиcтеми 
збуту з урaхувaнням зaпитiв cпоживaчiв i можливоcтей підприємства cтоcовно їх 
зaдоволення з нaйбiльшою ефективнicтю для обох cторiн. 

Великий вплив нa результaт збутової дiяльноcтi промиcлового пiдприємcтвa 
чинять iнновaцiйнi процеcи розвитку технологiй, технiки, мaтерiaлiв, продукцiї тa 
поcлуг. Саме iнновaцiї зaбезпечують прямий вплив нa збутову дiяльнicть. Поштовх до 
розширення клiєнтcької бaзи тa збiльшення обcягiв реaлiзaцiї продукцiї вiдбувaєтьcя  
пiд впливом цього фaкторa. Стратегія формує тактику збутової діяльності, яка, своєю 
чергою, має низку разових (забезпечення відповідного інструментарію та механізмів 


