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В область анімації включимо графіки функцій та значення N. Запише-
мо відеофайл з 16 кадрів зі швидкістю один кадр на секунду. Останній кадр 
при цьому зображає наближення функцій ( )f x  многочленом Фур'є, складе-
ним з 32 доданків (рис. 4). 

Висновки. Як бачимо, побудова анімаційних графіків функцій дає 
змогу унаочнити процес викладання вищої математики, візуалізувати його, а 
це, своєю чергою, сприяє підвищенню якості математичних знань майбутніх 
фахівців, а інформатизація навчального процесу має бути заснована на орга-
нічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання. 
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Кузык А.Д., Меньшикова О.В., Трусевич О.М., Карабын О.О. Муль-
тимедийные технологии в процессе преподавания высшей математики 

Сочетание традиционных и новейших технологий в учебном процессе способ-
ствует повышению качества математических знаний студентов и улучшению подго-
товки квалифицированных специалистов. Показаны возможности использования 
программного пакета Mathcad 13 в процессе преподавания высшей математики. Под-
робно описан процесс создания серии кадров анимационного видеоролика, а также 
процесс анимации зависимости формы эллипса от эксцентриситета и разложение 
функции в ряд Фурье. Все этапы построения анимации изображены на рисунках. 

Ключевые слова: анимированный график, эксцентриситет, ряд Фурье. 
Kuzyk A.D., Menshikova O.V., Trusevych O.M., Karabyn O.O. The use 

of multimedia in higer mathematics teaching process 
The combination of traditional technologies and multimedia in the teaching process 

facilitates the increase of quality of mathematics knowledge that students have and impro-
vement of qualified specialists preparation. The possibilities of Mathcad 13 software pac-
kage usage in the process of teaching mathematics have been shown. There is a detailed 
description how the series of the animation video filming shots have been created and the 
animation process of the ellipses shape dependence on the eccentricity and finally the de-
composition of the function in the Fourier row. All these stages of animation creation are 
accompanied with pictures. 

Keywords: animation graph, eccentricity, Fourier series. 
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ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ  
ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Визначено сутність та складові ресурсного потенціалу торговельного під-

приємства. Обґрунтовано необхідність проблемного аналізу ресурсного потенціалу 
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для ефективного управління його формуванням та використанням. Розглянуто прин-
ципи та проблеми проведення аналізу ресурсного потенціалу підприємств торгівлі. 
Запропоновано основні етапи проблемного аналізу стану ресурсного потенціалу. 

Ключові слова: ресурсний потенціал підприємств торгівлі, управління потенці-
алом підприємства. 

Вступ. Забезпечення конкурентоспроможності та реалізації конкурен-
тних переваг суб'єктів господарювання в умовах розвитку ринкової економіки 
в Україні тісно пов'язане з процесами раціонального формування, ефективно-
го використання та управління їх ресурсним потенціалом. На сучасному етапі 
функціонування торговельні підприємства недостатньо уваги приділяють уп-
равлінню ресурсним потенціалом. Тому вимагають теоретичного й практич-
ного вирішення проблеми стратегічного і тактичного управління ресурсами 
торговельного підприємства та їх формуванням як єдиної підсистеми в еконо-
міці підприємства. Вважаємо, що управління потенціалом підприємства – це 
процес впливу на його складові елементи з метою отримання потенційно 
можливих результатів у певних умовах; це процес цілеспрямованого форму-
вання складу елементів потенціалу підприємства та встановлення взаємозв'яз-
ків між ними. Завданням управління є підтримання у бажаному стані всіх еле-
ментів потенціалу з метою забезпечення його конкурентоспроможності. 

Внаслідок зміни умов функціонування торговельних підприємств у 
країні (зменшенням вартості потенціалу внаслідок підвищення цін на товарні 
ресурси, скороченням кількості працівників), кризовими явищами у фінансо-
вій сфері (зростанням кредиторської заборгованості й обмежень у доступі до 
зовнішніх джерелах фінансування) та удосконаленням ринкової інфраструк-
тури виникає необхідність проблемного аналізу процесу формування та вико-
ристання ресурсного потенціалу торговельних підприємств. Прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень потребує належного апарату аналізу, 
що дає змогу визначити, на якому рівні нині знаходиться підприємство та які 
його перспективи. Торгівля, яка стрімко розвивається у сучасних умовах, за-
лучає у сферу своєї діяльності значні матеріальні, фінансові та трудові ресур-
си, що визначає актуальність наукових досліджень з оцінки можливостей, 
ефективності формування й функціонування сукупності ресурсів на рівні ок-
ремих підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми управління ре-
сурсним потенціалом підприємств досліджували такі зарубіжні вчені-еконо-
місти: М. Альберт, І. Ансофф, М. Байє, Т. Йєннер, П. Друкер, Е. Леклерк, 
Х. Лесбенстейн, Р. Піндайк, Д. Рубінфельд, С. Росс, Ф. Хедоурі. Питання 
ефективності використання окремих видів ресурсів, формування стратегічно-
го, економічного та виробничого потенціалів підприємств розглядали 
В. Гальперін, В. Герасимчук, І. Джаін, Ю. Донець, С. Ігнатьєва, М. Кон-
дратьєв, Е. Лапін, В. Моргунов, Е. Попов та ін. Дослідженням безпосередньо 
в торгівлі присвячені праці І. Бланка, Н. Власової, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, 
Н. Міценко, А. Садєкова, Н. Ушакової та ін. 

Постановка завдання. Кризовий стан вітчизняної економіки негативно 
відобразився на сфері торгівлі та спричинив низку проблем щодо управління 
ресурсами торговельних підприємств. Метою дослідження є визначення ролі та 
змісту проблемного аналізу в управлінні потенціалом підприємств торгівлі. 
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Виклад основного матеріалу. Ресурсний потенціал є можливістю су-
купних ресурсів, які знаходяться в розпорядженні підприємства, та визна-
чається їх кількістю, якісними параметрами, складом, співвідношенням і від-
повідністю цілям, що вирішуються підприємством на тому чи іншому етапі 
розвитку. Склад ресурсного потенціалу, механізми його формування істотно 
відрізняються за галузями і сферами економічної діяльності. Враховуючи різ-
номанітність функцій, роль та місце, яке торгівля займає в економіці країни, 
ми визначили особливості складу, формування і використання ресурсів тор-
говельних підприємств. 

До основних елементів ресурсного потенціалу підприємств торгівлі 
належать: основні фонди, товарні ресурси, трудові ресурси, фінансові ресур-
си. Специфічними рисами основних фондів у торгівлі є: висока значущість 
розміру, стану та місця знаходження їх пасивної частини (торговельних і 
складських приміщень) для формування кінцевих результатів; використання 
активної частини основних фондів здебільшого для створення комфортних 
умов праці і якості обслуговування та меншою мірою для впливу на предмет 
праці (товари); обмеженість використання машин і механізмів для підвищен-
ня ефективності праці торговельного персоналу тощо. Товарні ресурси, що 
представлені на підприємстві товарними запасами, мають такі особливості, 
як: високий ступінь залежності розмірів та асортименту від попиту населен-
ня, значний вплив стану та швидкості обертання товарних запасів на резуль-
тативні показники підприємства, вплив властивостей і характеристик самого 
товару на обсяг запасів тощо. Активним елементом ресурсного потенціалу є 
трудові ресурси, специфічними рисами яких у торгівлі є: висока частка тру-
дових операцій, безпосередньо пов'язаних з обслуговуванням покупців, що 
потребує прямого контакту з ними; висока частка витрат живої праці у за-
гальних витратах підприємств; обмеження можливостей вузького профе-
сійного та технологічного розподілу праці; висока залежність ефективності 
праці від інтенсивності потоків покупців тощо. Специфіка торговельної ді-
яльності відображається також на особливостях формування активів і фун-
кціонуванні капіталу підприємств торгівлі [3, с. 180]. 

На нашу думку, процес формування ресурсного потенціалу торговель-
них підприємств – це процес створення і організації системи ресурсів і ком-
петенцій таким чином, щоб результат взаємодії став фактором успіху в досяг-
ненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства. 
Формування потенціалу торговельних підприємств можливе лише у взаємодії 
з зовнішнім середовищем. З огляду на те, що формування потенціалу під-
приємства є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну 
взаємодію із зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації, 
важливо під час проблемного аналізу вказати на фактори, що зумовлюють 
розвиток його елементів і впливають на їх збалансованість і ефективність ви-
користання. Фактори, що впливають на формування та розвиток потенціалу 
торговельного підприємств, потрібно поділяти на внутрішні та зовнішні. До 
зовнішніх факторів належать економічні, соціальні, політичні, юридичні умо-
ви, умови конкуренції. Їх вплив визначається обмежувальними, регулятивни-
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ми або стимуляційними заходами з боку: державних органів, банків, інвести-
ційних компаній, суспільних груп, політичних сил тощо. До внутрішніх чин-
ників належать: стратегія підприємства, досвід і компетенції менеджерів, 
принципи організації та ведення торговельної діяльності, моральні цінності й 
амбіції керівників, загальноприйняті в межах підприємства цінності й управ-
лінська культура [2, с. 184]. 

Процес управління ресурсним потенціалом розглядається як свідомий, 
спрямований, координуючий і організуючий процес, за допомогою якого за-
безпечується виконання поставлених перед підприємством завдань. Такий 
процес управління вимагає проведення коригувальних заходів, які передусім 
спрямовані на усунення змін і відхилень у стані ресурсів підприємства, при-
ведення їх у відповідність із встановленими цілями і завданнями. Таким чи-
ном, організація управління є важливим засобом, за допомогою якого вхідні 
ресурси перетворюються на відповідний результат. Діяльність підприємства, 
його реакція на зміну зовнішніх і внутрішніх обставин ґрунтуються на оброб-
ленні, аналізі та синтезі інформації про зміну зовнішніх і внутрішніх умов. 

Необхідною передумовою удосконалення управління ресурсним по-
тенціалом торговельного підприємства, а саме: його формування, викорис-
тання та відтворення, є проведення аналізу його сучасного стану та ефектив-
ності використання. Завданнями проблемного (спрямованого на виявлення 
"вузьких" місць в управління потенціалом підприємства та їх подолання) ана-
лізу стану та ефективності використання ресурсного потенціалу торговельно-
го підприємства є: 

● встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів 
ресурсним потенціалом; 

● оцінка відповідності величини, складу ресурсного потенціалу, потребі у 
ньому; 

● дослідження його зростання, використання, оновлення; 
● аналіз впливу використання ресурсного потенціалу на обсяг товарообороту 
та ін. економічні та фінансові показники діяльності торговельного під-
приємства; 

● визначення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства; 
● вибір стратегії управління ресурсним потенціалом підприємства; 
● розроблення ефективних напрямів формування ресурсного потенціалу під-
приємства, здійснення необхідних заходів із підвищення рівня використання 
потенціалу відповідно до обраної стратегії управління ним; 

● контроль за станом, формуванням та використанням потенціалу торговель-
ного підприємства. 
У процесі дослідження ресурсного потенціалу торговельного під-

приємства потребують вирішення такі проблеми: 
● організація збирання та забезпечення якості первинної інформації (повнота, 
актуальність, достовірність), яка характеризує підприємство, його ресурси і 
зовнішнє середовище функціонування; 

● проведення експертних оцінок стану потенціалу (суб'єктивність, недостатня 
компетентність); 

● надмірне захоплення кількісним аналізом на шкоду якісному; акцентування 
уваги на загальних оцінках і недостатня увага до розгляду часткових; 
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● вивчення взаємодії елементів ресурсного потенціалу для ефективного управ-
ління потенціалом підприємства загалом; 

● поєднання вартісних та натуральних оцінок; розроблення інтегральної оцін-
ки ресурсного потенціалу торговельного підприємства; 

● вибір методів управління ресурсним потенціалом підприємства та ін. 
Проблемний аналіз стану ресурсного потенціалу торговельного під-

приємства є основою ефективного управління ним і повинен базуватися на 
таких принципах: 

● використання різноманітної достовірної вхідної інформації; 
● застосування математичних моделей оцінки та дослідження ресурсного по-
тенціалу; 

● приведення у зіставний вигляд динамічних рядів абсолютних і відносних по-
казників; 

● об'єктивність аналізу; використання поряд з частковими показниками, ком-
плексних та інтегральних оцінок ресурсного потенціалу; 

● спрямованість проблемного аналізу на виявлення можливостей більш ефек-
тивного використання існуючого потенціалу торговельного підприємства та 
моніторинг його поточних можливостей. 
За проблемного аналізу стану складових елементів, процесу форму-

вання та ефективності використання ресурсного потенціалу торговельних 
підприємств варто враховувати, що: 

● ресурсний потенціал торговельного підприємства є економічною системою, 
що складається з елементів, які доповнюють один одного; 

● потенціал торговельного підприємства не можна сформувати лише додаван-
ням елементів, тому що він є динамічною системою; 

● під час формування ресурсного потенціалу підприємства діє закон синергії 
його елементів; 

● усі елементи потенціалу об'єктивно пов'язані з функціонуванням і розвитком 
торговельного підприємства; 

● складові елементи ресурсного потенціалу можуть доповнювати один одного 
через поєднання напрямів діяльності торговельного підприємства, забезпечу-
ючи їх ефективне використання [2, с. 185]. 
Дослідження сучасного стану функціонування торговельних підпри-

ємств України дало змогу запропонувати такі етапи проблемного аналізу їх 
ресурсного потенціалу: 

1) оцінка стану (кількісного та якісного) та забезпеченості торговельного під-
приємства ресурсним потенціалом загалом, зокрема за видами ресурсів; 

2) визначення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища впливу 
на формування потенціалу підприємства, дослідження його можливостей 
та сильних сторін; 

3) вивчення динаміки (оновлення, вибуття, старіння тощо) ресурсного потен-
ціалу торговельного підприємства загалом, зокрема за видами ресурсів; 

4) визначення тенденцій та закономірностей розвитку окремих елементів 
потенціалу; 

5) аналіз ефективності використання окремих елементів ресурсного потен-
ціалу, вияв основних чинників, що її обумовили; 

6) узагальнювальний аналіз ефективності використання ресурсного потен-
ціалу торговельного підприємства на основі розрахунку комплексних та 
інтегральних показників, експертних оцінок; 
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7) визначення позитивних та негативних сторін у розвитку ресурсного по-
тенціалу (його формування), їх причин та наслідків; оцінка стану управ-
ління потенціалом; 

8) розроблення заходів, спрямованих на покращення управління ресурсним 
потенціалом торговельного підприємства. 
Висновки. Проблемний аналіз дає змогу виявити проблемні зони у 

формуванні та використанні як загального ресурсного потенціалу підприємств 
торгівлі, так і окремих його складових частин. Він виступає основою обґрун-
тування та прийняття управлінських рішень, які дадуть змогу сформувати за-
гальний потенціал із метою ефективної торговельної діяльності та забезпечен-
ня конкурентоспроможності торговельного підприємства на ринку. 
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Миценко Н.Г., Тытар С.В. Проблемный анализ в управлении ре-
сурсным потенциалом торговых предприятий 

Определена сущность и составляющие ресурсного потенциала торгового 
предприятия. Обоснована необходимость проблемного анализа ресурсного 
потенциала для эффективного управления его формированием и использованием. 
Рассмотрены принципы и проблемы проведения анализа ресурсного потенциала 
предприятий торговли. Предложены основные этапы проблемного анализа 
состояния ресурсного потенциала. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал предприятий торговли, управления 
потенциалом предприятия. 

Mitsenko N.G., Tytar S.V. Problem analysis in management resource 
potential trading companies 

The nature and components of commercial enterprise resource potential. The neces-
sity of problem analysis, resource capacity for effective management of its formation and 
use. The principles and problems of analysis of resource potential trade. The basic steps of 
problem analysis of resource potential. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННО-
ВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В МЕЖАХ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 

Запропоновано методичні підходи до розрахунку оптимального терміну реалі-
зації інноваційного проекту, з урахуванням властивостей рівняння логістичної кри-
вої. Обґрунтовано доцільність їх включення в систему критеріїв відбору поданих на 
розгляд до інноваційної структури проектів, а також під час здійснення моніторингу 
процесу їх реалізації. 


