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ВСТУП
Ситуація, у якій опинилася Україна на сучасному

етапі, зумовила формування нових, специфічних умов

функціонування промислових підприємств, які характе&

ризуються високим рівнем нестійкості та невизначеності.

Критичність цієї ситуації полягає в тому, що вітчизняні

підприємства, які не мають достатнього досвіду виживан&

ня в умовах кризових фаз циклічного розвитку економі&

ки, стикаються з рядом нових проблем і часто застосо&

вують різні підходи до їх вирішення, які базуються зага&

лом на досвіді та знаннях радянського періоду, що при&

зводить до втрати часу, упродовж якого криза встигає

розвинутися та призвести до банкрутства підприємства.

Як свідчать статистичні дані, більшість українських

підприємств перебуває у кризовому стані, понад трети&

ни з них — на пізніх стадіях кризи та є потенційними

банкрутами. Водночас системні, структурні кризи, від

яких потерпають як окремі підприємства, так і цілі га&

лузі та сектори економіки, змушують розробляти та за&

стосовувати сучасні методики оцінки, які забезпечують

своєчасний початок боротьби з феноменом кризи.

Запропонована методика пелюсткової динаміки є

сучасною методикою оцінки латентних тенденцій та

фази розбалансованості.

Методика пелюсткової динаміки дає можливість:

— визначити господарський стан та фазу розбалан&

сованості машинобудівного підприємства;

— визначити латентні тенденції показників відпові&

дно до пелюсткової діаграми;

— визначити відсоток розбалансованості, відпові&

дності або сконцентрованості.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка розбалансованості госпо&

дарського стану машинобудівного підприємства за ра&

хунок застосування методики пелюсткової динаміки.

Для формування методики використано: графічний

підхід, коефіцієнтний метод, методи статистичного ана&

лізу, метод нейронних мереж.

Інформаційні джерела для формування методики:

1) Статистичний збірник Промисловість України;

2) Статистичний щорічних України;

3) Статистичний збірник Україна у цифрах;
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4) звітність суб'єктів господарювання (річна та по&

точна):

— Звіт з праці (форма 1П);

— Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад

та професійне навчання (форма 6 ПВ);

— Звіт про стан умов праці, пільги та компетенції за

роботу зі шкідливими умовами (1ПВ (умови праці));

— Звіт про виробництво промислової продукції

(форма 1П — НПП);

— Баланс (форма 1);

— Фінансові результати (форма 2);

— Про рух грошових коштів (форма 3);

— Про власний капітал (форма 4);

— Примітки до фінансової звітності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Суттєвою передумовою для розв'язання системної

кризи, що охопила економіку України, є подолання стаг&

нації у виробничій сфері, неспроможності значної

кількості підприємств — основної проблеми трансфор&

маційної економіки. Орієнтація при її вирішенні на ма&

сову ліквідацію підприємств, які не зуміли адаптуватись

до нових умов економічної діяльності, може зруйнува&

ти економічний потенціал і підірвати матеріальні пере&

думови майбутнього розвитку.

Для України сьогодні актуальним завданням є не

лише ліквідація неспроможних підприємств, але й про&

блема подолання кризи у діяльності тих суб'єктів гос&

подарювання, які можуть органічно вписатись в ринко&

ву систему національної економіки.

Оцінка економічної спроможності суб'єкта господа&

рювання та розробка відповідної економічної стратегії

є важливим складовим елементом системи антикризо&

вого управління, діагностування якої дозволить прий&

няти обгрунтоване управлінське рішення про мож&

ливість життєдіяльності неспроможного підприємства,

розробити заходи, спрямовані на відновлення та

підтримку його економічної спроможності.

Основою кризових процесів та явищ на машинобу&

дівних підприємств є фази виникнення.

Саме метод пелюсткової динаміки дає можливість

всебічно охарактеризувати фази господарської діяль&

ності машинобудівних підприємств.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201240

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Основні його етапи

наступні.

Етап 1. Формування

станів господарської ді&

яльності машинобудівно&

го підприємства та відпо&

відних їм фаз.

Об'єктом досліджен&

ня є машинобудівне під&

приємство м. Мелітополя

— ВАТ "Рефма".

Показники для оцінки

діяльності та формування

станів господарської діяль&

ності машинобудівного під&

приємства наведені в табл. 1.

Етап 2. Прогноз фак&

тичний коефіцієнтів за

різними алгоритмами ней&

ронних мереж.

Для прогнозу фактич&

них коефіцієнтів за допо&

могою нейронних мереж

використовуються на&

ступні методи  1—9:

— квазіньютоновсь&

кий метод;

— метод градієнтно&

го спуску з адаптивним

навчанням;

— використання прирощень циклічного порядку

(рекурентні нейронні мережі).

Найбільш точним методом є BFGS квазіньютоновсь&

кий метод.

Квазіньютоновський метод, який включає: метод

BFGS (Бройде&Флетчера&Гольдфарба&Шанно є методом

розв'язання нелінійних задач оптимізації у яких немає об&

межень) та метод DFP (метод Флетчера&Пауела).

Методи змінної метрики називають також квазінью&

тоновскімі або градієнтними з великим кроком. У цих ме&

тодах у процесі пошуку здійснюється апроксимація мат&

риць другого приватних похідних або зворотного до неї.

Причому для цього використовуються тільки перші похідні.

У квадратичній моделі оптимізується функції в око&

лицях поточної точки:

)()(
2
1))(()()( )()()()()()( kkTkkkTk xxHxxxxxfxfxQ ,

де матриця )(kH  є апроксимацією матриці Гессе. Квадра&

тична модель приводить до лінійної моделі для градієнта:

)()()()( )()()( xfxxHxfxG TkkkTT .

Напрям руху )(kx  до )1(kx  знаходять, виходячи із

рівняння:

)( )()()( kTkk xfSH .

Загальний алгоритм методів оптимізації, що вико&

ристовують апроксимацію матриці других похідних,

представлений нижче.

Крок 1. Розрахунок матриці )0(H .

Крок 2. Розрахунок градієнта в поточній точці.

Крок 3. Розрахунок напрямку )(1)()( )( kkTk HxfS
Крок 4. Розрахунок кроку.

Крок 5. Розрахунок нової точки  )()()1( kkk Sxx .

Крок 6. Перерахунок матриці  )1(kH .

Крок 7. Перевірка критерію зупину. Якщо не вико&

нується, то покласти і перейти на Крок 2.

Матриця )(kH  повинна володіти двома властивостями:

1) симетричність;

2) позитивна визначеність.

Матрицю )(kH  можна шукати за умови лінійної інтер&

поляції для квадратичної моделі:

)()()( )1()()1()()( kTkkkkT xfxxHxf

Якщо )()1()( kkk xxS , )()( )()1()( kTkTk xfxfg , тоді

співвідношення січних для оптимізації буде мати вигляд:

 )()()1( kkk gSH .

Способи перерахунку )1(kH
породили ряд методів, які назива&

ються квазіньютоновські методи.

Метод BFGS.

У методі BFGS в якості )0(H
обирається одинична матриця, а

перерахунок матриці H здійс&

нюється за наступною форму&

лою:
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0 -0,04665 2,791 0,6522 0,551 0,8649 

Таблиця 1. Стани господарської діяльності для визначення положення
машинобудівного підприємства ВАТ "Рефма"
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0 -0,04665 2,791 0,6522 0,551 0,8649 

Таблиця 2. Прогноз коефіцієнтів за алгоритмом BFGS
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.

Дана формула гарантує симетричність і позитивну

визначеність матриці січних на кожному кроці ітерацій.

Етап 3. Визначення положення фактичних даних у

пелюстковій діаграмі.

Положення точки коефіцієнта оновлення знаходить&

ся в точці реалістичного та песимістичного стану та праг&

не до  оптимістичного.

Положення точки коефіцієнта рентабельності ак&

тивів прагне до  песимістичного стану.

Положення точки коефіцієнта покриття є макси&

мальною на пелюстковій діаграмі, значення точки пе&

ревищує значення реалістичного стану.

Положення точки коефіцієнта автономії вища за кон&

курентний стан та стрімко прагне до реалістичного стану.

Положення точки загального обертання капіталу

знаходиться вище конкурентного стану та прагне до

оптимістичного.

Положення точки коефіцієнт стабільності персона&

лу знаходиться ближче до песимістичного та прагне до

конкурентного стану.

Динаміка розбалансованості

визначається відповідно до фаз

(табл. 3).

Відповідно можливість настан&

ня фази розбалансованості скла&

дає 60%; фази сконцентрованості

— 40%; фази відповідності —

10%.

Відповідно до коефіцієнтів

можна сказати, в якій сфері госпо&

дарювання необхідно проводити

координальні зміни.

У даному випадку машинобуд&

івне підприємство має значні про&

блеми в майновій сфері — впро&

вадження нових технологій, онов&

лення основних засобів. Причиною

є явна нестача власних коштів —

фаза розбалансованості прибут&

ковості. Постійна плинність персо&

налу відображається на ко&

ефіцієнті стабільності персоналу.

Як бачимо, метод пелюсткової

динаміки дає можливість:

— визначити господарський

стан та фазу розбалансованості

машинобудівного підприємства;

— визначити латентні тен&

денції показників відповідно до пе&

люсткової діаграми;

— визначити відсоток розбалансова&

ності, відповідності або сконцентрованості.
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Таблиця 3. Динаміка розбалансованості ВАТ "Рефма"


