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дження валютного ризику виступає лімітування. Визначаючи для 
себе припустиму величину ризику за допомогою лімітування банк 
обмежує різні параметри ризику. За рахунок встановлення лімітів 
банк фактично визначає для себе рівні прийнятних, припустимих, 
критичних та катастрофічних втрат економічного капіталу.  

Таким чином, визначення основних переваг та недоліків наве-
дених вище стратегій важливе для вибору стратегії управління 
валютним ризиком, яка зможе забезпечити оптимальне співвід-
ношення очікуваної вигоди та ризику для комерційного банку. 
Проте, оскільки рівень валютного ризику банку суттєво залежить 
від зміни валютних курсів, які доволі складно спрогнозувати, 
банк повинен аналізувати результати стрес-сценаріїв в умовах 
настання найбільш несприятливих подій та попереджати валютні 
ризики шляхом встановлення лімітів на відкриті валютні позиції. 
Досліджені в роботі стратегії є важливою базою для моделюван-
ня системи управління валютними ризиками та дозволяють буду-
вати різноманітні моделі оптимізації прибутковості та мінімізації 
ризику комерційного банку. 
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МОДЕЛЬ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВИБОРУ  
НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ ЗУСИЛЛЯМИ ПРАЦІВНИКІВ  

 
Якою повинна бути компенсаційна система, яку найкраще за-

пропонувати працівникові? Добра схема стимулювання повинна 
бути прив’язаною до результатів роботи робітника та враховува-
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ти кваліфікацію робітників, яка наперед невідома менеджеру. 
Однією з основних проблем теорії контрактів є побудова оптима-
льних схем стимулювання праці у моделях несприятливого вибо-
ру, дослідження яких почались з фундаментальної роботи 
Дж.Акерлофа щодо аналізу проблеми ринку вживаних автомобі-
лів (lemons) [1]. Згодом сфера застосувань цих моделей розшири-
лась до аналізу ринку освітніх послуг та ринку праці (див. [2]), 
страхового ринку (див. [3]) тощо.  

Метою даного дослідження є аналіз практичного застосування 
моделі несприятливого вибору у теорії контрактів на прикладі 
моделі оптимального стимулювання праці робітників з метою 
отримання максимального прибутку для компанії. 

Розглянемо в’язальний цех виробничого підрозділу компанії, 
що виготовляє шкарпетки. Припустимо, що в цеху працює 60 
в’язальниць, серед яких є 40 в’язальниць першого розряду і 20 — 
другого. Відомо, що одна в’язальниця першого розряду за зміну 
може зв’язати в середньому 200 пар шкарпеток зі стандартним 
відхиленням 30 шкарпеток, а одна в’язальниця другого розряду 
за зміну може зв’язати в середньому 300 пар шкарпеток зі стан-
дартним відхиленням 20 шкарпеток, коли кожна з них працює в 
звичайному режимі. Звичайний режим характеризується деяким 
середнім рівнем зусиль, який ми позначимо у нашій моделі сти-
мулювання праці 0x . Кожна з в’язальниць може докладати різ-
ну кількість зусиль х за її власним бажанням, причому вважаємо 
що 10  x . Зрозуміло, що зі зростанням прикладених зусиль об-
сяг виконаних робіт в середньому зростає, а також стандартне ві-
дхилення від середньої кількості зменшується. В’язальниці пра-
цюють протягом 20 змін кожного місяця. 

Таблиця 1 

Перший розряд Другий розряд 
Рівень  
зусиль, х Середня  

кількість 
Стандартне 
відхилення 

Середня  
кількість 

Стандартне  
відхилення 

0 200 30 300 20 

0,2 210 26 320 18 

0,4 220 22 340 16 

0,6 230 18 360 14 

0,8 240 14 380 12 

 
Вибираючи певний рівень зусиль, в’язальниця першого та 

другого розрядів отримує деякий рівень дискомфорту (незадово-
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лення), який в грошових одиницях для прикладу виразимо насту-
пними формулами:   2

1 2500 xxC   — для в’язальниць першого 

розряду;   2
2 3000 xxC   — для в’язальниць другого розряду. 

Менеджмент компанії з метою стимулювати більше зусиль від 
в’язальниць вирішує відмовитись від фіксованої оплати праці ве-
личиною 2500 і запровадити нову схему стимулювання праці: 

   3000,0max1500  QQW ,  (1) 

де Q — кількість зв’язаних шкарпеток протягом місяця. Припус-
каючи, що в’язальниці максимізують своє задоволення у вигляді 

       xCxQWExU  ,  (2) 

де х — рівень зусиль, а Е — символ очікуваного (середнього) 
значення, визначимо оптимальний рівень зусиль для в’язальниць 
першого та другого розрядів для різних схем стимулювання. До-
датково припускаємо, що рівень зусиль може приймати лише 
значення 1,,1.0,0 x .  

Можна показати, що при заданій схемі стимулювання праці 
(1) оптимальний рівень прикладених зусиль в’язальниць першого 
розряду буде 2,0x , для в’язальниць другого розряду — 3,0x , 
а прибуток компанії від їх діяльності складе 2214000 у.о. Розгля-
нувши іншу схему стимулювання праці 

    25000,0max2500  QQW ,  (3) 

оптимальний рівень прикладених зусиль в’язальниць першого 
розряду буде 0x , в’язальниць другого розряду — 7,0x , а 
прибуток компанії складе 2235240 у.о. А якщо спробувати запро-
понувати робітникам два типи контрактів оплати праці і дати 
можливість працівникам вибрати один з них? Розглянемо меню з 
таких двох схем стимулювання праці 

    5,13500,0max1500  QQW   (4) 

    35000,0max500  QQW   (5) 

Можна показати, що працівники першого розряду будуть оби-
рати схему стимулювання праці (4), а працівники другого розря-
ду — схему (5). При обраних схемах стимулювання праці опти-
мальний рівень прикладених зусиль для в’язальниць першого 
розряду дорівнює 0,3, а другого розряду — 1, і прибуток компанії 
складе 2348000 у.о. Отже, ми досягли шуканого результату: всі 
сторони залишились у виграші — компанія стала отримувати бі-
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льший прибуток, працівники стали докладати більше зусиль, 
отримуючи більше задоволення від роботи і що дуже важливо, 
працівники різних розрядів обирають кожний свою оптимальну 
схему стимулювання праці. Можливо існує ще краща схема? 
Можливо доцільніше було запропонувати ширше меню схем 
стимулювання праці? Як зміняться оптимальні схеми стимулю-
вання праці, якщо додати працівників ще третього розряду? Роз-
гляд усіх цих питань потребує окремого дослідження. 
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Однією з найважливіших задач вітчизняної економіки є вихід 

з кризи та забезпечення умов економічного зростання на основі 
розвитку реального сектору економіки. Для її успішного вирі-
шення необхідно забезпечити оптимальне поєднання малого та 
середнього виробництва. 

Слід зазначити, що економічна криза негативно впливає в пе-
ршу чергу на розвиток малого підприємництва, оскільки воно у 
більшому ступені, ніж велике, залежить від стану зовнішнього 


