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Андриенко В.М. 

доцент, к. э. н., 

Самисько М.Н. 

Одесский национальный политехнический университет 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Процесс совершенствования системы экономического 

управления неизбежно приводит к постоянному расширению 

области применения экономико-математических и статистических 

методов анализа данных. Появление быстродействующих 

персональных компьютеров с большими объемами памяти 

послужило базой для создания сложных программ статистического 

анализа. В настоящее время существует несколько десятков наиболее 

известных статистических пакетов, разработанных ведущими 

компаниями мира. Наиболее популярны статистические пакеты 

SPSS, SAS, DSTAT, STATGRAPHICS. Статистический пакет 

STATGRAPHICS (Statistical Graphics System) – один из лучших 

пакетов прикладных программ для проведения статистического 

анализа на ПЭВМ. Популярность данного пакета у пользователей 

объясняется несколькими факторами: дружественный 

пользовательский интерфейс, наличие современных 

инструментальных средств, широкие аналитические возможности, 

начиная с простой описательной статистики и заканчивая сложными 

статистическими методами анализа – регрессионным, факторным, 

дискриминантным. Кроме того, пакет обеспечивает расширенную 

возможность графического отображения исходных данных и 

результатов анализа. Пакет является коммерческим, что служит 

препятствием его использования в учебном процессе. 

В состав Microsoft EXCEL входит набор средств анализа 

данных (надстройки «Анализ данных» и «Поиск решения») и 

представлено большое число статистических, финансовых и 

инженерных функций, предназначенный для решения сложных 

статистических и инженерных задач. Пакет анализа включает 

дисперсионный и корреляционный анализ, анализ Фурье и др. 

Другие средства позволяют представить результаты анализа в 

графическом виде. EXCEL допускает использование файлов 
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внешней базы данных. Необходимость в этом возникает в том 

случае, если база данных, с которой нужно работать, слишком 

большая или используется совместно с другими пользователями. 

Такие ситуации типичны при анализе экономических показателей. 

Для работы с файлом внешней базы используется приложение 

Microsoft Query, которое включено в EXCEL. Однако в университете 

используется распространяемая бесплатно версия OpenOffic.org.Calc, 

в которой не предусмотрены надстройки «Анализ данных» и «Поиск 

решения». 

Интерактивная система MATLAB позволяет решать задачи, 

связанные с математическими вычислениями, созданием алгоритмов, 

моделированием, финансовым анализом данных, анализом систем 

связи и передачи информации, научной и инженерной графикой.  

Среда MATLAB включает в себя средства для управления 

переменными в рабочем пространстве, вводом и выводом данных, а 

также создания, контроля и отладки М-файлов и приложений 

MATLAB. Имеется средство обмена данными между MATLAB и 

EXCEL. Таким средством является программа EXCEL LINK, которая 

связывает EXCEL с рабочей областью MATLAB, предоставляя 

EXCEL прямой доступ ко всему семейству продуктов MATLAB, 

включая дополнительные пакеты. Этот инструмент позволяет 

извлекать преимущества от вычислительной мощи MATLAB, 

пользуясь удобной для экономистов средой EXCEL, обеспечивая 

беспрецедентные возможности для анализа, обработки и 

представления данных. В MATLAB важная роль отводится 

специализированным группам программ, называемым Toolboxes. 

Toolboxes – это всесторонняя коллекция функций MATLAB (М-

файлов), которые позволяют решать частные классы задач. В 

частности, Statistics Toolbox предлагает широкий спектр 

инструментов для статистических вычислений. Имеется аналог 

пакета MATLAB, который называется SCILAB и распространяется 

бесплатно. Однако библиотека Toolboxes этого пакета значительно 

меньше, чем в MATLAB. В частности, отсутствует программа 

EXCEL LINK, которая связывает EXCEL с рабочей областью 

MATLAB. Вообще SCILAB совместим только с СИ и ФОРТРАНОМ, 

что ограничивает его применение в экономической среде. Кроме 

того, практически отсутствует литература по SCILAB на русском 

языке. 



 5 

Авторами разработана методика проведения факторного 

анализа методом главных компонент, основанная на свойствах 

EXCEL и MATLAB. Алгоритм этого метода представляет собой 

последовательность различных действий с матрицами (вычисление 

определителя, вычисление обратной матрицы, умножение и 

транспонирование матриц). Эти действия выполняются с помощью 

встроенных функций EXCEL. Для получения собственных векторов 

матрицы привлекается MATLAB, то есть на этом этапе алгоритма 

происходит обмен данными между EXCEL и MATLAB. Исходные 

данные для анализа передаются из файлов .mdb общей базы данных 

ACCESS, поскольку необходимая для анализа информация 

представляет достаточно большой массив и вводить его вручную 

нецелесообразно. Методика применяется для проведения 

лабораторных работ со студентами различных специальностей 

(«Экономика предприятия», «Экономическая кибернетика», 

«Бухгалтерский учет и аудит» и др.). Такой подход позволяет понять 

логику метода главных компонент, освобождает от трудоемкого 

процесса ввода исходных данных и исключает появление 

ошибочных данных.  

 
Литература: 

1. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на 

компьютере / Под ред. В.Э. Фигурнова – М.: ИНФА–М., Финансы и 

статистика, 1997. – 528 с. 

2. Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в 

EXCEL. Самоучитель. – СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003. –

400 c. 

3. Потемкин В. Система MATLAB 5 для студентов. – М.: Диалог–

МИФИ, 1999. 

4. Андриевский Б., Фрадков А. Элементы математического 

моделирования в программных средах MATLAB 5 и SCILAB. – СПб.: 

Наука, 2001. – 286 с.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Глобальная компьютерная сеть Интернет является одним из 

факторов, определяющих современную экономическую систему как 

информационную. 

Это можно утверждать по следующим причинам: 

1) Интернет в настоящее время является суперструктурой с 

экономическим содержанием, представляет собой глобальный 

рынок, выступающий как конкурент по отношению к традиционному 

рынку; 

2) компьютерная сеть является средством координации, 

которое различает рынок, контакты и организации; 

3) нематериальность и информационное содержание Интернета 

порождает связи между агентами, которые предопределяют их 

действия, и это все контрастирует с чистой стратегией рынка; 

4) Интернет породил новый институт – институт пользователей 

всемирной компьютерной сети, структурированный по их интересам, 

а также нового человека – интернафта, который покупает меньше, 

чем осуществляет коммуникаций и который интересуется ценами 

меньше, чем остальными характеристиками предложенных услуг; 

5) Интернет – это новый вид рынка, позволяющего создавать 

новые децентрализованные отношения между агентами, но его 

базовые понятия и модели отличаются от традиционных рынков, 

поскольку не всегда можно легко идентифицировать и разделить 

спрос и предложение, а также определить их очередность, а иногда и 

вообще наличие; 

6) в экономике Интернета у каждого потребителя 

сформирована своя ценность, сам Интернет является путем к этой 

ценности, в то же время он формирует вкус потребителя. 
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 Барасюк Я.М. 

доцент, к. ф. - м. н., 

Назаренко В.М. 

асистент, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АУТСОРСИНГ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Останнім часом у світовій економіці спостерігається ріст 

зацікавленості компаній в аутсорсингових послугах. Серед усіх видів 

аутсорсингових послуг найбільшою популярністю користується 

аутсорсинг у галузі інформаційних технологій (ІТ), зокрема в галузі 

розробки і підтримки програмного забезпечення [1]. Цьому є ряд 

причин. Перш за все – сфера інформаційних технологій є 

високоінтелектуальною сферою, і тому не всі підприємства можуть 

утримувати штат висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. У реальності 

– таких спеціалістів може не виявитись на ринку праці, адже 

висококваліфіковані спеціалісти зазвичай стараються влаштуватися 

на роботу в спеціалізовані компанії, де вони зможуть найкраще 

розкрити свої можливості і, зрозуміло, отримувати найбільший 

прибуток від своєї діяльності [2].  

Друга важлива причина – ціновий фактор. Вартість підтримки 

ІТ-процесів підприємства аутсорсинговою компанією, в більшості 

випадків, виявляється нижчою, ніж використання для цього 

можливостей самого підприємства. Останнє, в основному, зумовлене 

меншими витратами людських ресурсів, адже добре підготовлені 

фахівці, які мають великий досвід у розв’язанні типових задач, 

витрачають значно менше часу та зусиль на виконання відповідних 

робіт. Крім того, економія спостерігається і на апаратних ресурсах. 

Хоч дата-центри аутсорсингових ІТ-компаній і коштують значно 

дорожче за сервери, які для цього могло б закупити підприємство, і 

витрати електроенергії (на що останнім часом починають звертати 

все більшу увагу) дата-центру більші, ніж витрати на роботу серверів 

одного підприємства, ефективний розподіл апаратних ресурсів між 

усіма задачами, що вирішуються в дата-центрі, приводить до 

значного зменшення цих витрат [2]. Наприклад, в аутсорсинговій 

компанії зазвичай працює багато однотипних серверів, об’єднаних у 

кластер. У випадках пікового навантаження використовуються всі 
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доступні ресурси, а у разі зниження завантаження частина з цих 

серверів переходить у режим очікування. У зв’язку з цим і 

модернізація апаратного чи програмного забезпечення 

аутсорсинговій компанії обходиться дешевше, ніж усім її клієнтам, 

якщо б вони своїми силами забезпечували ці ІТ-процеси. 

Наступною причиною є реальне поліпшення якості послуг, 

зумовлене як вищою кваліфікацією фахівців, так і кращим доступом 

до нових технологій. Тут можна навести дуже ефективний приклад. 

Більшість поштових серверів багатьох компаній зараз 

перезавантажені листами, що розсилаються без згоди отримувачів – 

так званим «спамом». Нині існує багато різноманітних програм для 

боротьби з цим явищем, однак зловмисники постійно придумують 

нові методи обходу захисних функцій таких програм, і їх 

використання на підприємствах не приносить бажаного ефекту. 

Однак безкоштовні поштові сервери, наприклад, mail.ru, 

забезпечують дуже ефективний захист від «спаму». І тому в багатьох 

випадках на підприємствах для реального листування 

використовуються безкоштовні поштові сервери, а поштова адреса, 

зареєстрована у місцевого провайдера, використовується на 

рекламних проспектах задля збільшення престижу компанії. 

Якщо розглянути один з найпопулярніших видів аутсорсингу – 

аутсорсинг розробки програмного забезпечення, то тут виникає ще 

одна перевага, яка полягає в детальному документуванні проекту. 

Документування проекту, хоч і тягне за собою додаткові витрати, в 

майбутньому приносить значні дивіденди. Адже якщо виникає 

необхідність у модернізації програмного забезпечення, наявність 

документації значно зменшує витрати. З другого боку, у випадку 

відсутності документації програмне забезпечення доводиться 

розробляти заново. 

В Україні в галузі аутсорсингу розробки програмного 

забезпечення на даний час найбільш поширеним є розробка 

інтерактивних Web-сайтів. Однією з основних причин такої ситуації 

є використання для цього спеціального програмного забезпечення, 

яке називається системами управління контентом Web-сайту. Такі 

системи встановлюються на сайті провайдера, і сама розробка 

ведеться там же. Завдяки цьому замовник може в реальному часі 

контролювати виконання робіт, що значно збільшує їх довіру до 
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розробника. Адже не секрет, що недовіра є основним стримувальним 

фактором зростання популярності аутсорсингу. 

Подібна робота в 2007 році виконувалась співробітниками 

кафедри інформаційних систем і мереж Чернівецького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ. В рамках договору співдружності 

між ЧТЕІ КНТЕУ та громадською організацією «Фонд суспільної 

безпеки», розташованою в місті Київ, розроблявся Web-сайт 

останньої. Сайт було розроблено з використанням системи CMS 

GuppY. Постійний контроль з боку замовників дозволив на ранніх 

стадіях виявляти й усувати недоліки, завдяки чому розробка була 

завершена в короткі терміни. Крім того, завдяки поетапному 

впровадженню уже в перший місяць замовник отримав працюючий 

програмний продукт, який потім поступово удосконалювався 

відповідно до його вимог. Тепер результат роботи можна побачити в 

мережі Internet за адресою http://www.fsb.net.ua/. 

На завершення хочеться ще раз відзначити, що ринок 

аутсорсингу програмного забезпечення надзвичайно динамічно 

розвивається в нашій країні, і він буде потребувати все більше 

висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій.  

 
Література: 

1. Брайан Хейвуд Дж. Аутсорсинг: в поисках конкурентных 

преимуществ. – М.: Вильямс, 2004. – 176 с. 

2. Седов О. Аутсорсинг в условиях проектной экономики. Анализ 

разочарований // Директор ИС. №11. – 2006. – http: // www. osp.ru / cio / 2006 

/ 11 / 3643340 /  

http://www.fsb.net.ua/
http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0398-X.html
http://www.williamspublishing.com/Books/5-8459-0398-X.html
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ПАКЕТ EXTEND – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

 

Історично склалося, що взаємини між різними елементами 

організацій та соціально-економічних систем є дуже складними, і з 

кожним роком вони ще більше ускладнюються. Це, у свою чергу, 

впливає на ускладнення організаційної структури нашого 

суспільства, і тому здійснювати процес управління в сучасному світі 

стає все більш важчою справою. З появою персональних комп’ютерів 

одним з найбільш важливих та корисних інструментів аналізу 

структури складних процесів і систем стало імітаційне моделювання. 

Воно повною мірою забезпечує врахування усіх тонкощів тих 

процесів, які аналізуються. 

Під імітаційним моделюванням розуміють процес 

конструювання моделі реальної системи й постановки експериментів 

на цій моделі з метою або зрозуміти поведінку системи, або оцінити 

(у рамках обмежень, що накладаються деяким критерієм або 

сукупністю критеріїв) різні стратегії, що забезпечують 

функціонування даної системи. Таким чином, процес імітаційного 

моделювання – це процес, що включає й конструювання моделі, й 

аналітичне застосування моделі для вивчення певної проблеми [1]. 

Тривалий час після виникнення імітаційного моделювання для 

дослідження економічних систем та процесів використовувалися 

процедурні мови імітаційного моделювання. Але з часом вимоги до 

створюваних за їх допомогою моделей усе більше зростали, і тому 

виникла необхідність розробки нових підходів до проведення 

імітаційного дослідження, а точніше, до розробки нового 

інструментарію для створення моделей. Таким інструментарієм 

стали об’єктно-орієнтовні програмні засоби для створення 

імітаційних моделей. Одним із їх представників є пакет Extend. 

Пакет Extend – це об’єктно-орієнтовна система імітаційного 

моделювання, що дозволяє будувати динамічні моделі економічних 

систем довільної природи. Extend будує моделі з блоків, а потім, 
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роблячи машинні експерименти з різними наборами вхідних даних, 

дослідники приймають оптимальне рішення. Основне поняття для 

побудови моделі в Extend – це блок. Кожен блок візуально присутній 

у моделі у вигляді піктограми. Моделювання в Extend – це ланцюг 

розрахунків і дій, які проходять по шляху з’єднань блоків. На 

найвищому рівні робота в Extend полягає в створенні моделі з 

готових блоків. Блоки викликаються з бібліотек на робоче поле, 

настроюються за допомогою діалогів, у які вводяться значення 

параметрів, і з’єднуються між собою. Під час прогону моделі можна 

побачити анімацію, переглянути результати у вигляді графіків і 

вихідних параметрів у діалогах блоків. Наступний рівень роботи в 

Extend – програмування для створення власних блоків або зміни 

існуючих. Блоки поставляються з їх програмним кодом, тому можна 

змінювати всі елементи блоків: іконки, діалоги, вікна допомоги, 

скрипти [2]. 

Модель Extend – це документ, що містить блоки та зв’язки між 

ними. Кожен блок містить процедурну інформацію та дані 

користувача.  

Існують наступні можливості використання Extend: 

 використовувати уже побудовану модель із різними 

наборами даних; 

 розробляти свою модель, яка створюється існуючими 

блоками Extend; 

 запрограмувати нові блоки і з них будувати нову модель. 

Основна робота дослідника полягає в управлінні моделями та 

здійсненні аналізу даних, оскільки побудова моделей є відносно 

простою справою при використанні програми Extend. 

Отже, використання пакета Extend при проведенні 

аналітичного дослідження створює достатньо великий позитивний 

ефект для дослідника. Він дозволяє спростити роботу при проведенні 

певних експериментів, які неможливо здійснити на реальному 

об’єкті. 

 
Література: 

1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и 

наука. – М.: Мир, 1978. – 418 с. 

2. http://www.ncstu.info. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ З ЛАГАМИ 

 

У сучасних умовах суспільство страждає від наслідків 

негативних антропогенних впливів, і тому надзвичайно велике 

значення має охорона навколишнього середовища (повітряного та 

водного басейнів, ґрунтового покриву, рослинного і тваринного 

світів тощо). Забруднення навколишнього середовища є побічним 

результатом економічної діяльності суспільства (виробництва, 

розподілу та споживання продукції). Боротьба із забрудненим 

середовищем вимагає постійно зростаючих затрат, приводить до 

створення нових виробництв із переробки та знищення шкідливих 

відходів. У результаті розширюється сама сфера суспільного 

виробництва, вона включає не лише створення матеріальних благ, 

але й різні види діяльності, пов’язані зі зменшенням забруднення 

навколишнього середовища та відновленням природних ресурсів. На 

боротьбу із забрудненням повинні виділятись немалі інвестиційні 

вкладення, які можуть надходити із запізнюючим лагом (або лагом). 

Тому моделювання еколого-економічних систем з лагами має 

важливе прикладне значення для створення систем підтримки 

прийняття рішень для боротьби із забрудненням навколишнього 

середовища. 

На сьогоднішній день моделювання систем з лагами 

розвивається в двох напрямках. Перший – з використанням 

розподіленого лагу, а другий – безпосереднє використання лагу. 

При першому напрямку лага розповсюджується на 

напівнескінченний відрізок часу з експоненціальним законом 

розподілу і тим самим замість лаги вводиться до розгляду 

диференціальне рівняння з невідомим початковим станом та 

невідомим параметром. Останні утруднюють використання такого 

підходу, але не відкидають простоту та наочність економічного 
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тлумачення отриманих результатів. Причому, введений 

експоненційний закон розподілу лаги пов’язаний з тим, що 

фундаментальним розв’язком диференціального рівняння є деяка 

експонента. 

Тези присвячені другому напрямку, у яких розглядаються такі 

математичні моделі: 

1) багатогалузева система з частиною  m  

фондоутворювальних галузей та з лагом  : 
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iK  – капітал, L – робоча сила, iC  – споживання, , , 0i     – сталі; 

iF  – виробнича функція, iU  – функція корисностей; 
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де , 0, 0;i ija     
1

0 1, 1, 1, ;
m

ij ij

i

при i m j n 


      iI  – 

інвестиції, iC  – споживання, iK  – капітал, iL  – робоча сила, N  – 

загальна чисельність працюючих; 

3) міжгалузева еколого-економічна система з лагом 
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де 
 1

iX  – валовий випуск основної продукції, 
 2

iX  – знищених 

забруднювачів (продукції допоміжного виробництва), 
 1

iY  – випуск 

кінцевої продукції, 
 2

iY  – об’єм знищених забруднювачів. 

Встановлено, що при кусково–неперервних початкових 

функціях (передісторіях) задачі мають розв’язки: оптимальні 

траєкторії та керування. Причому, оптимальні траєкторії кусково-

диференційовані функції на 
0[ , ]t T , а оптимальні керування – 

кусково–неперервні функції на 
0[ , ]t T . Розроблені алгоритми 

знаходження оптимальних траєкторій та керувань. 

Проведено числове моделювання цих задач на модельних 

прикладах. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

В современных условиях рационализация технологии 

обработки учетной информации, снижение ее трудоемкости – одно 

из основных направлений автоматизации хозяйственного учета. 

Кроме того, бухгалтерская информационная система служит 

соединительным звеном между хозяйственной деятельностью и 

управленческим персоналом, который принимает решение, поэтому 

изучение дисциплины «Информационные системы и технологии в 

бухгалтерском учете» является необходимым и актуальным для 

студентов специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

Предмет позволяет дать будущим специалистам–бухгалтерам 

теоретические основы и практические навыки в разработке и 

применении информационных технологий для решения задач 

бухгалтерского учета на различных предприятиях. 

На первом этапе студенты изучают структуру и функции 

информационной системы (ИС) управления; назначение и 

характеристики основных процедур, таких как сбор, передача, 

обработка и сохранение данных, составляющих весь 

информационный процесс. В силу комплекса задач БУ 

рассматриваются их взаимосвязи для организации сети АРМов, с 

классификацией на уровни по назначению, функциям и 

использованию. В качестве примера разбирается одна из задач БУ с 

разбивкой на этапы: постановка задачи; описание выходной, 

входной и справочной информации с характеристиками реквизитов. 

Изучается информационная модель задачи с установкой 

соответствующих отношений между информационными 

массивами. Обосновывается выбор комплекса технических средств. 

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют РГР по 

автоматизации задачи, входящих в типовой комплекс 
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бухгалтерских задач (учет основных средств, расчет заработной 

платы, учет ТМЦ и т.п.).  

Следующий этап – разработка и автоматизация отдельных 

задач инструментальными средствами OpenOffice с использованием 

функций, в том числе и логических. Решение многих задач требует 

работы с формулами массивов, которые удачно внедрены в 

OpenOffice.org Calc. Использование формул массива 

рассматривается на примере формирования Главной книги на 

основании данных Главного журнала. Наиболее ярко возможности 

OpenOffice.org Calc проявляются в решении такой задачи, как Учет 

заработной платы с созданием на отдельном листе справочной 

информации и работой со связанными листами для Ведомостей 

начисления заработной платы по разным месяцам.  

Тенденция к применению OLAP-технологий находит свое 

воплощение в использовании сводных таблиц для отображения 

зависимости одних категорий данных от других. Невозможность 

использования Приложений Microsoft Office в рамках университета 

лишает возможности включить в рассмотрение курса таких опций 

MS Excel, как Поиск решений и Пакет анализа.  

В программу курса входит изучение автоматизации 

документо-оборота. Удобен для изучения пакет «УкрБланк» для 

учета и ведения бухгалтерской документации. Кроме шаблонов 

документов, пакет содержит Справочники услуг, товаров, клиентов, 

банков. Наличие «Дизайнера» бланков позволяет менять виды 

(шаблоны) любых документов. 

В качестве реальной информационной системы разбирается 

пакет «1С-Предприятие». Изучение пакета проходит по трем 

аспектам: 

1) создание собственной информационной базы, настройка 

констант, формирование нормативно-справочной информации, 

ввод начальных остатков, управление бухгалтерскими итогами; 

2) реализация комплекса учетных задач, работа с 

документами; 

3) конфигурация, настройки и администрирование системы. 

Реализация комплекса учетных задач включает: Учет кассовых 

операций; Приобретение ТМЦ с предоплатой (без предоплаты); 

Приобретение услуг с предоплатой (без предоплаты); Расчеты с 

подотчетными лицами; Начисление заработной платы; Приобретение 
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основных средств; Расходные операции. При решении этих задач 

используется цепочка документов с применением операции Ввод на 

основании как наиболее удобный вариант заполнения документов. 

В Конфигураторе пакета рассматриваются Объекты 

метаданных и создание новых объектов с требуемой структурой и 

необходимыми формулами расчета. Студентам предоставляется 

возможность создавать новых пользователей с различными правами 

доступа и создавать свой пользовательский интерфейс. 

Конфигуратор позволяет правильно сохранять и архивировать 

данные. 

Хотя основное знакомство с информационными системами 

проводится на базе «1С-Предприятие», студенты ОНПУ имеют 

возможность сравнить его с модулем «Парус-Бухгалтерия» и 

проанализировать возможности пакетов и удобства работы с ними. К 

сожалению, в связи с отсутствием в информационной базе 

университета других лицензионных пакетов, изучить и сравнить 

другие информационные системы не предоставляется возможным. 

На занятиях рассматриваются методы выбора 

информационной системы с учетом финансовой, функциональной и 

инструментальной частей этих систем. При выборе учитывается 

инструментальная технологичность. Предлагается расчет 

экономической эффективности проектируемого решения для 

сравнения со стоимостью готового пакета.  

 
Література: 

1. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. 

д.е.н, професора В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий  центр «Академія», 

2002. – 542 с. 

2. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. 

посібн. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІС «АКЦЕНТ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ 

 

Фахова діяльність сучасного фінансиста пов'язана з 

накопиченням та обробкою значних за обсягом масивів даних, що 

логічно викликає необхідність застосування спеціалізованої 

інформаційної системи, яка б відповідала певним вимогам. По-

перше, мала простий і зрозумілий інтерфейс і такі ж правила її 

використання, створюючи можливість її доступного вивчення в 

системі підготовки фахівців даної галузі. По-друге, була повністю 

узгоджена з фінансовим законодавством України. І, нарешті, могла 

легко бути переналаштована при зміні відповідних законодавчих 

вимог до фінансово-економічної документації. 
Однією з поширених програм автоматизації бухгалтерського 

обліку на теренах України сьогодні є інформаційна система 
«Акцент». Як і будь-яка програма бухгалтерського обліку, «Акцент» 
працює на основі бухгалтерських проводок, як основи та єдиного 
місця збереження інформації у програмі. Але чому тоді цей 
програмний засіб є таким розповсюдженим у бухгалтерській сфері та 
при вивченні у навчальних закладах, що відрізняє його від інших 
програм даного напрямку? Практика вивчення цього 
бухгалтерського пакета в Буковинській державній фінансовій 
академії на основі DAO – молодшої редакції «Акцент» (працює з 
базами даних MS Access) показала, що існує чимало переваг її 
використання. Серед них можна виділити такі: простота у вивченні 
та засвоєнні елементів інтерфейсу, який побудований за принципом 
«зліва направо»; відповідно, зручність у роботі з продуктом; низька 
вартість. Для професіоналів «Акцент» цікавий тим, що первинний 
документ і господарська операція виступають як єдине ціле. Це 
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виключає можливість виникнення несумісностей між документом та 
журналом проводок. Цікавою відмінністю від інших програмних 
засобів є те, що можна зазначити розширену аналітику для будь-
якого рахунку, що, звичайно, збільшує привабливість та 
конкурентоспроможність пакета.  

Зрозумілим і цікавим для студентів є елемент «Типовий 
шаблон». На ньому базується створення різноманітних звітів без 
яких, звичайно, неможливо уявити сучасний інформаційний 
бухгалтерський пакет. Він управляє правилами проведення 
господарських операцій в обліку, дозволяє завчасно визначити, 
скільки буде проводок, які в них використовуватимуться рахунки, 
аналітичні ознаки та як формуватимуться суми. Якщо процесом 
уведення інформації займається декілька користувачів, то шаблони 
починають виконувати й адміністративні функції. 

Система побудови звітів в «Акцент» поділяється на чотири 
частини: 1) вбудовані звіти, зовнішній вигляд і правила побудови 
яких неможливо змінити. Це оборотно-сальдові відомості, виписки із 
журналу господарських операцій тощо; 2) внутрішні звіти, створені з 
використанням «Майстра звітів». Правила побудови таких звітів 
установлює користувач; 3) зовнішні звіти, створені за допомогою 
вбудованої електронної таблиці або програмних модулів; 4) 
податкові звіти, які використовуються для подання звітності у 
податкові органи. У поєднанні з аналітичним механізмом «Майстер 
звітів» дозволяє створювати такі складні звіти, як, наприклад, звіт за 
розрахунковим рахунком у розрізі контрагентів, від яких надходили 
суми та яким здійснювалися платежі. Механізм податкових звітів дає 
змогу не лише автоматично формувати такі складні звіти, як «Звіт з 
ПДВ» або «Декларацію з податку на прибуток». Разом із типовими 
шаблонами він дозволяє управляти відображенням сум у проводках і 
звітах. Важливим моментом при опануванні даного продукту є 
мінімальна обізнаність працівників та студентів із бухгалтерським і 
фінансовим обліком. Як показує досвід, студентам достатньо 2–3 
лекційних та стільки ж практичних занять, щоб досить вільно 
орієнтуватися в ньому. Зважаючи на можливості програми «Акцент» 
і на її практичне застосування, стає зрозумілим, що вона ніколи не 
«загубиться» серед конкуруючих програмних продуктів, а її 
вивчення у навчальних закладах при підготовці 
висококваліфікованих фахівців фінансово-економічного напряму є 
бажаним. 
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СТОХАСТИЧНИЙ РЕЗОНАНС ПРИ ПЕРЕХОДІ ЕКОНОМІКИ 

У ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ СТАН 

 

Явище стохастичного резонансу відкрите вперше при 

дослідженні закономірностей у численних фізичних та біологічних 

об'єктах, а також у галузі гуманітарних відносин. Теорія цього 

явища, детально розроблена за останні роки, зазнає подальшого 

розвитку. Огляд деяких напрямів цих досліджень подано в [1, 2, 3] та 

бібліографічних посиланнях до них. 

Явище стохастичного резонансу полягає у переході динамічної 

мультистабільної системи з одного стійкого стану в інший внаслідок 

спільного впливу детермінованих та випадкових або хаотичних 

чинників. 

У роботі [4] зауважено, що економіка, побудована на товарному 

виробництві, містить принаймні два стійкі стани – з низькою та 

високою продуктивністю. В низькопродуктивному стані робітники 

мають малу платню, власники підприємств – низький дохід, ціна 

товару невисока. У високопродуктивному стані платня робітників, 

дохід підприємців та ціна товару вищі, що загалом відповідає 

інтенсивнішому товарообігу, споживанню та вищій ефективності 

виробничих технологій. Є підстави вважати, що кризові економіки, 

економіки багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки, а 

також країн колишнього Радянського Союзу перебувають у 

низькопродуктивному стані. 

Приклади переходу економіки з низькопродуктивного стану у 

високопродуктивний відомі з історії Європи, країн Північної 

Америки та Східної Азії. Тим не менше, економіки більшості країн 

світу перебувають в низькопродуктивному стані. Тому однією з 

найгостріших проблем сучасності залишається питання вивчення 

закономірностей переходу економіки країни, регіону з 

низькопродуктивного стану у високопродуктивний. 

У зв'язку з цим зауважено, що перехід економічної 

мультистабільної системи з одного стійкого стану в інший 

відбувається за стохастичним резонансом, в якому випадкові 
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відхилення прибутків та видатків суміщено з детермінованою 

тенденцією, яка поєднує періодичні коливання доходів, ідентичні 

виробничому циклу, та повільну зміну економічної поведінки, 

викликану прогресом технологій, освітою, іншими позаекономічними 

культурно-соціальними, історичними, національними чинниками. 

Вивчення явища стохастичного резонансу в економічних 

системах відкриває розуміння шляхів виходу економіки нашої 

країни, інших постколоніальних країн світу з затяжного кризового 

стану. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИРОСТУ  

ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ  

ВІД ПРИРОСТУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Основне завдання економічної діяльності на макрорівні – 

прискорення соціально-економічного розвитку країни шляхом 

переходу до економіки вищої організації й ефективності з більш 

розвинутими продуктивними силами. Провідну роль у досягненні 

цієї мети відіграє активізація інвестиційної діяльності, що сприяє 

зростанню макроекономічних показників, розвитку саме тих видів 

економічної діяльності, які, насамперед, зумовлюють зростання 

добробуту населення. Виходячи з цього, організований та 

впроваджений відповідним чином інвестиційний процес зумовлює 

зростання ефективності господарювання та забезпечує сталий 

соціально-економічний розвиток у довготривалій перспективі.  

Інвестиції формують виробничий потенціал на інноваційній 

науково-технічній базі й зумовлюють конкурентні позиції на 

світових ринках. 

Прямі іноземні інвестиції виступають важливою умовою 

здійснення структурної перебудови національної економіки, 

забезпечення технічного прогресу, збільшення показників 

господарської діяльності підприємства. Прямі іноземні інвестиції 

мають велике значення для економіки країни, оскільки вони 

забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у 

світову завдяки виробничій і науково-технічній кооперації, є 

джерелом капіталовкладень у формі сучасних засобів виробництва, 

збільшують продуктивність праці, залучають вітчизняні 

підприємства до використання передового досвіду, сприяють 

розширенню інновацій, підвищують добробут населення країни, а 

також сприяють впровадженню технологічних нововведень, 

забезпечуючи зростання науково-технічного потенціалу, та 

стимулюють економічний розвиток, даючи змогу здійснювати 

структурну перебудову і модернізацію господарства в умовах 

сучасного глобалізованого економічного простору. 

Іноземні інвестиції, взагалі, створюють необхідні передумови 
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для пожвавлення загальної економічної активності та формування 

національних інвестиційних ринків, дозволяючи досягти потрібного 

рівня інвестицій (20-25% ВВП) на фоні дефіциту внутрішніх 

інвестиційних ресурсів.  

Важливість прямих іноземних інвестицій для економік 

перехідного типу зумовлює актуальність їх дослідження і в Україні, 

насамперед у контексті здійснення регулятивного впливу держави на 

інвестиційний процес. Регулювання іноземних інвестицій можна 

вважати одним із пріоритетних напрямків економічної політики 

держави – результати досліджень свідчать, що країни, які 

контролювали рух капіталів, досягли кращих показників 

економічного розвитку, ніж країни, які не втручалися у переміщення 

капіталів між кордонами. Питанню дослідження прямих іноземних 

інвестицій присвячено чимало публікацій у вітчизняній літературі, 

однак вони носять здебільшого описовий характер – автори 

зупиняються переважно на якісних аспектах іноземного 

інвестування. 

Кількісний аналіз характеризується застосуванням, 

насамперед, економетричних методів моделювання. Саме за 

допомогою цих методів, на основі даних 1995-2006 рр. зі 

статистичних джерел [1], можна побудувати модель залежності 

приросту валового внутрішнього прибутку від приросту прямих 

іноземних інвестицій. 
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(1) 

де Y  – приріст валового внутрішнього продукту, млн. дол. США; 

пряміi  – приріст прямих іноземних інвестиції, млн. дол. США. 

Коефіцієнт детермінації для першого рівняння системи (1) 

дорівнює 2R = 0,86, а для другого – 2R = 0,96. Це означає, що у 

першому випадку приріст валового внутрішнього продукту на 86% 

обумовлений варіацією приросту прямих іноземних інвестицій, 

аналогічно для другого – приріст валового внутрішнього продукту на 

96% обумовлений варіацією приросту прямих іноземних інвестицій. 

Досліджені економіко-математичні моделі залежності 

приросту ВВП від приросту прямих іноземних інвестицій можуть 
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виступати методологічною базою в розробці соціально-економічного 

розвитку України, оскільки за умов ефективного використання 

прямих іноземних інвестицій уряди багатьох країн змогли 

стабілізувати свої макроекономічні та мікроекономічні показники, 

забезпечити вітчизняних підприємців новітніми технологіями та 

сучасними методами управління, підвищити 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, вирішити соціально-політичні питання. 

Залучення прямого іноземного капіталу в народногосподарський 

комплекс України й акумулювання його з вітчизняним дало б змогу 

вирішити низку економічних проблем та, відповідно, вийти з 

економічної кризи.  
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http://ukrstat.gov.ua/
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ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ НА РИНКУ  

ОДНОГО ТОВАРУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

Кожний споживач намагається отримати максимальне 

задоволення від вибраного асортименту товарів або послуг у межах 

бюджетних обмежень, а поведінка виробників характеризується 

намаганням максимізувати прибуток від виробництва, який 

становить різницю доходу від продажу вироблених товарів та витрат 

на здійснення виробництва. При цьому кожний учасник економічної 

системи максимізує деяку величину при певних обмеженнях, які 

виражаються в цінах на товари.  

Ціни на товари називаються рівноважними в широкому 

розумінні, якщо виробники і споживачі, які діють з вигодою для 

себе, забезпечують ситуацію, коли попит на кожний товар не 

перевищує пропозицію. З позиції математичної економіки стан 

рівноваги є необхідною умовою стабільності та нормального 

функціонування економіки. Дослідження існування рівноважної ціни 

можна зустріти в працях Ерроу, Дебре, Нікайдо та інших 

математиків-економістів. Зокрема, П. Самуельсон запропонував 

моделювання динаміки цін на реальному ринку товарів описувати 

системою диференціальних рівнянь. У моделі вважається, що 

швидкість зміни ринкових цін пропорційна функціям збиткового 

попиту на відповідні товари. Такий підхід відповідає класичному 

закону попиту і пропозиції, згідно з яким ціни товарів зростають, 

якщо попит на товар перевищує пропозицію.  

На відміну від моделі Самуельсона, в моделі Еванса 

розглядається випадок встановлення рівноважної ціни на ринку 

одного товару. Модель Еванса використовує припущення про те, що 

приріст ціни в часі прямо пропорційний з деяким коефіцієнтом   

різниці між попитом і пропозицією, тобто 

    
p

p p
t

  


 


.                  (1) 
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Вважаючи заданими початкову ціну  0 0p p  та перейшовши 

до границі при 0t   у співвідношенні (1), отримаємо модель 

Еванса з неперервним часом, яка формалізується задачею Коші: 

    

 0

,

0 .

dp
p p

dt

p p

  


 

 

                      (2) 

Виходячи з цього, автором досліджено модель (2) 

встановлення рівноважної ціни на ринку соняшникової олії в 

Чернівецькій області. Функції попиту і пропозиції побудовані 

економетричними методами на основі статистичної інформації 

відповідно до обсягів споживання і виробництва соняшникової олії в 

Чернівецькій області.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В ІНТЕРНЕТ 

 

Електронна комерція користується великою популярністю в 

середовищі роздрібної торгівлі. Основна частина продажів інтернет-

магазинів припадає на товари і послуги масового користування. 

Великим попитом користуються комп'ютери та їх комплектуючі, 

мобільні телефони й аксесуари до них, компакт-диски, книги, туризм 

і розваги. Останнім часом асортимент товарів торгових точок 

розширився, і до них додалися побутові прилади, фармацевтична 

продукція, автомобільні запасні частини, передплата на періодичні 

видання, подарункова й сувенірна продукція і т.п. Купівля цих 

товарів належить до категорії найбільш продуманої, здійснюваної 

після одержання достатньої інформації про товар, його аналоги і 

підприємства–конкуренти. 

Для цифрових товарів, таких як програмне забезпечення, 

музика, продукти мультимедіа, Internet відіграє роль ідеального 

середовища розповсюдження.  

Базовою моделлю он-лайн-торгівлі визнані віртуальні 

магазини. Концепція їхньої побудови бере свій початок від 

стандартної торгівлі за каталогами. Звичайно електронний магазин є 

Web-вузлом, на якому розміщується каталог товарів і віртуальний 

кошик покупця. Оплата товарів і послуг здійснюється за допомогою 

готівки чи систем електронних платежів. Доставка товарів 

здійснюється звичайною або кур'єрською поштою, а у випадку 

купівлі віртуальних товарів – по каналах електронної пошти або 

безпосередньо через Web-сторінку компанії.  

Крім того, Internet-магазини можуть функціонувати як 

самостійні бізнес-одиниці чи входити в співдружність Internet-

магазинів, які становлять єдиний торговий центр. 

За іншим принципом побудовані електронні аукціони. Їх 

організатори надають приватним користувачам віртуальний простір 

для розміщення пропозицій на купівлю або продаж будь-яких товарів 

чи послуг. 
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Найпростіший спосіб сплати через Internet – за допомогою 

кредитної картки з передачею через Internet усієї інформації (номер 

картки, ім’я та адреса власника) без будь-яких особливих заходів 

безпеки. Недоліки очевидні: інформація може легко 

перехоплюватися за допомогою спеціальних фільтрів і 

використовуватися на шкоду власника картки. У продавця будуть 

постійно виникати проблеми, пов’язані з відмовою від оплати. Цей 

спосіб уже замінюється більш безпечним, що базується на 

шифруванні обміну. Хоча перехопити інформацію під час транзакції 

практично неможливо, але вона все ж знаходиться під загрозою 

викрадення на сервері продавця. Існують можливості для шахрайства 

і в покупця: скористатися інформацією (але не товаром), а потім 

відмовитися від оплати. Довести ж, що це він користувався своєю 

карткою, а не «хакер», важко, оскільки підпису немає.  

Отже, потенціал поширення споживчої електронної комерції 

криється в цілеспрямованому формуванні потреб, індивідуалізації 

пропозицій товарів і послуг, установленні довгострокових зв'язків 

між продавцями та покупцями. Зокрема, добре продуманий 

спонукальний контекст може генерувати потреби в продукті 

незалежно від первинного характеру його придбання. Крім того, 

інтерактивність середовища дає широкі можливості для 

персоніфікації бізнес-відносин при відносно низьких додаткових 

витратах. 

 
Література: 

1. e–Commerce.ru: E–MARKETPLACES или виртуальные торговые 

площадки. 

2. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. Навч. посібн. – 

К.: Інком, 2003. – 332 с. 
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СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ–ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

 

Перехід розвинутих країн світу до постіндустріальної 

економіки та інформаційного суспільства став помітним явищем 

сучасної історії. В останні роки в інформаційній індустрії 

виокремлюється нова, поки що не дуже масштабна за обсягами, але 

найперспективніша структура – інтернет-економіка. 

Насамперед Інтернет охоплює найдешевші та найкращі на 

сьогодні технічні комунікації, що відкриває бізнесменам і 

споживачам можливості встановлювати й підтримувати в режимі 

реального часу постійний зв'язок з будь-яким респондентом у світі. 

Так, електронна пошта, програми електронних пейджерів, чати та 

інші засоби для спілкування у мережі забезпечують обмін між 

діловими партнерами пересічною, навіть стратегічною комерційною 

інформацією у лічені хвилини. Засоби захисту передавання 

електронних повідомлень роблять такий зв'язок надійним і 

ефективним. Завдяки цьому долаються географічні та національні 

кордони географічного простору. 

Глобальна мережа стала потужним засобом для проведення 

маркетингу і здійснення прямих онлайнових продажів, підвищення 

рівня обслуговування клієнтів, найпотужнішим інструментом 

управління фірмою та джерелом інформації для наукових і 

практичних розробок.  

Зрозуміло, що можливості Інтернет є винятково привабливими 

для комерційних організацій. Комерційні організації намагаються 

використовувати потужний рекламний потенціал глобальної мережі; 

з’являється все більше сайтів, які забезпечують купівлю та продаж 

товарів і надання послуг тощо. Таким чином, можна простежити 

певну еволюцію використання веб-ресурсів: 

 забезпечення доступу до віддалених інтернет-ресурсів; 

 створення власних презентаційних сторінок; 
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 використання веб-сайту як інструменту для взаємодії з 

клієнтами та вирішення пов'язаних з цим задач; саме ця риса для 

систем електронної комерції є ключовою. 

Під електронною комерцією розуміється така модель ведення 

бізнесу, яка включає розповсюдження інформації про компанію та її 

товар у світовій інформаційній мережі, здійснення замовлень і 

платежів за товари та послуги, доставку програмного забезпечення й 

інформаційних продуктів через комунікаційні мережі, післяпродажне 

обслуговування споживача і віртуальне співробітництво в процесі 

розробки нових товарів. 

Таким чином, розуміння електронної комерції як процесу 

купівлі і продажу продуктів у режимі on-line дуже обмежене. Хоча 

електронна комерція починалася з операцій купівлі-продажу та 

перерахування коштів через комп’ютерні мережі, на сьогодні це 

поняття істотно розширилося і включає торгівлю принципово 

новими товарами, наприклад, інформацією в електронному вигляді. 

 
Література: 

1. Чубукова О. О формировании национального рынка 

информационных продуктов и услуг // Экономика Украины. – 1999. – №9. – 

С. 86–88 

2. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник. – К.: Видавничий 

центр «Академія», 2002. – 272 с. 

3. Українська мережа Інформаційного суспільства 

//http://www.eukraine.org.ua/ 

http://www.eukraine.org.ua/
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ТА ТЕХНОЛОГІЯ 

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Активне використання засобів комунікацій, сучасних 

інформаційних технологій та електронного обміну даними суттєво не 

змінило схему роботи з документами. Виникає лише питання щодо 

захисту від несанкціонованих втручань інформації, що циркулює в 

комп'ютерних мережах. Повноцінне використання потенціалу 

електронного документообігу можливе при використанні 

електронного цифрового підпису. 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – це код (послідовність 

одного або декількох символів), який є електронним еквівалентом 

письмового підпису та який володіє всіма його функціями: 

- гарантує цілісність та захист від модифікацій підписаного 

документа; 

- засвідчує факт, що отриманий документ надійшов від особи, 

яка його підписала; 

- не дозволяє особі, яка підписала документ, відмовитися від 

зобов’язань, пов’язаних із підписаним документом. 

Технологія використання ЕЦП заснована на тому, що у 

кожного користувача електронного документообігу існує пара 

ключів (файли в електронному вигляді) – «секретний (закритий) 

ключ» (СК), який зберігається тільки у відправника, і тісно з ним 

пов'язаний «відкритий ключ» (ВК), яким може володіти будь–який 

користувач на іншому кінці. За допомогою СК відправник може 

підписувати документ, а за допомогою ВК отримувач може 

перевіряти справжність та достовірність підпису: на основі СК 

документ, який передається, доповнюється спеціальним атрибутом, а 

математичні методи дозволяють однозначно визначити 

(використовуючи на іншому кінці ВК), звідки та ким він був 

відправлений. При цьому вирішуються задачі електронного 

документообігу: підтвердження авторства (ідентифікація) та 

підтвердження справжності (аутентифікація) документа. 
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ЕЦП нерозривно пов'язаний з документом і СК, його не можна 

перенести з одного документа на інший, його неможливо скопіювати 

та підробити – під кожним документом він унікальний. Якщо внести 

зміни в документ, то підпис виявить несумісність зі зміненим 

документом. Сучасні алгоритми шифрування забезпечують умови, за 

яких витрати часу на несанкціоноване розшифрування документів, 

підписаних ЕЦП, навіть за допомогою обчислювальної техніки, 

зіставляються з періодом актуальності зашифрованої інформації. 

Існує ще одна можливість використання ЕЦП, яка забезпечує 

захист від несанкціонованого доступу (ознайомлення сторонніх 

користувачів) документа, що передається. Її основний принцип 

полягає у тому, що ВК отримувача відправник шифрує документ, 

після чого цей документ можна розшифрувати лише СК отримувача 

(метод асиметричного шифрування). 

Інтеграція ЕЦП в системи електронного документообігу, 

забезпечуючи захист від несанкціонованих втручань, суттєво 

прискорює проведення численних комерційних операцій, економить 

час працівників та витрати підприємства, що пов’язані з укладанням 

договорів, оформленням платіжних документів, наданням звітності у 

контролюючі органи, отриманням довідок від різноманітних 

держустанов тощо. 
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ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Основним інструментом досягнення і забезпечення сталого 

розвитку країни є економічне зростання. Сьогодні економіка України 

набуває динамічного розвитку, але на шляху економічного зростання 

великою перешкодою стають тіньові економічні процеси, які 

проникають в усі сфери національної економіки та призводять до 

невиправних втрат для державного бюджету України та економіки в 

цілому. Серед основних чинників функціонування та 

розповсюдження тіньової економіки слід виділити наступні [1, С.48]: 

1) зацікавленість окремих представників державного апарату в 

існуванні тіньової економіки і в отриманні тіньових доходів; 

2) надмірна вага податкового навантаження; 

3) наявність незадоволеного попиту споживачів; 

4) прагнення виробників до монополізації окремих видів 

економічної діяльності, що дозволяє диктувати ціни на ринку та 

отримувати надприбутки; 

5) низький рівень соціальних благ, що отримують наймані 

робітники внаслідок легальної економічної діяльності. 

Наявність цих причин та небажання влади втручатись у 

функціонування тіньового сектора економіки завдає державі значної 

шкоди [2]:  

 зниження інвестиційної привабливості; 

 зменшення податкових надходжень до бюджету країни за 

рахунок ухилення від сплати податків; 

 недієвість управлінських рішень внаслідок відсутності повної 

та об’єктивної інформації про розвиток економічних процесів в 

Україні; 

 сприяння відтоку вітчизняного капіталу за кордон; 

 неконтрольоване розшарування людей за рівнем доходів; 

 стримання євроінтеграційних зусиль України. 

За цих умов дослідження та аналіз тіньової економіки, оцінка і 

прогнозування її обсягів є актуальними питаннями в 

трансформаційний період України. 



 34 

Універсальним методом дослідження економічних процесів, 

зокрема процесів тіньової економіки є математичне моделювання як 

один з найбільш ефективних методів наукових досліджень. Для 

моделювання тіньової економіки можна застосовувати різноманітні 

підходи, що відрізняються математичними засобами та 

концептуальними економічними ідеями, зокрема методи 

математичної статистики, математичної економіки, нечіткої логіки, 

економетрії та економічної кібернетики. На основі використання 

вищезазначених методів відомі наступні побудовані моделі тіньової 

економіки: 

 економетричні моделі зі сформованими гіпотезами; 

 моделі з використанням структурних вирівнювань; 

 двоциклічні стохастичні моделі росту; 

 моделі, процеси в яких описані диференціальними або 

різницевими рівняннями. 

Але більшість з цих моделей не може бути використана в 

умовах України через відсутність необхідних даних в умовах 

діючого трансформаційного поля, особливостей формування 

статистичної інформації, недостовірності отриманих результатів 

тощо.  
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ 

 

Для більшої обґрунтованості прийняття управлінських рішень 

щодо розміщення грошових коштів пропонується розглянути 

математичну модель розрахунку економічної ефективності 

банківського кредиту. Основні показники діяльності банку 

відповідають основному завданню банку – залученню і розміщенню 

грошових коштів. Для залучених коштів це середня процентна 

ставка, для розміщених – дохідність активних операцій. Зрозуміло, 

що для  розрахунку показників необхідна наявність інформації, що 

накопичується за певний період. У сучасній банківській системі це 

не складає жодних труднощів, адже всі банки мають автоматизовані 

системи із забезпечення операційного дня банку і накопичують 

інформацію з моменту створення банку. Отже, з наявністю даних для 

опрацювання не існує ніяких проблем. 

У банківській системі основною активною операцією є надання 

позик. Будемо вважати, що дохідність активних операцій 

характеризується показником дохідності позик за мінусом 

прострочених. 

У свою чергу, середня процентна ставка по залучених ресурсах 

складається з трьох показників: 

 ставки по вкладах громадян (загалом найнижча і 

найпривабливіша для банків), 

 ставка по векселях і депозитах підприємств, 

 ставка по депозитах банків (в умовах розвинутої економіки ці 

ресурси є найдорожчими). 

Припустимо, що витрати зростають по лінійній залежності, 

тоді: 

  ,* cepYXZ                     (1)  

де Z – витрати для обсягу Х залучених коштів, X – обсяг залучених 

коштів, Ycep – середнє значення витрат на одиницю Х. 

Оскільки значення обсягу залучених (розподілених) коштів на 

майбутні періоди є невідомим, тому виразимо, для зручності 

прогнозування, середнє значення через ріст витрат. 
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Середнє значення витрат на одиницю залучених коштів 

розраховується за формулою:   

  2\)( 1 nctp YYY  ,                                   (2) 

де Y1 = b, Yn = b + ab(X – 1), Y1=b – витрати на першу одиницю 

залучених (розміщених) коштів, Yn – витрати на останню одиницю 

залучених (розміщених) коштів, a – ріст витрат, Х – обсяг залучених 

(розміщених) коштів. 

Підставивши відповідні значення, отримаємо наступну 

формулу:       

,2\)1(  XabbYcep
                                   (3) 

тоді: 

           ,2\)1(  XabXbXZ                                 (4) 

Тепер можна розрахувати дохід від залучення (розміщення) 

коштів обсягом Х: 

 ,1 ZXSD                                           (5) 

де Z – витрати для обсягу Х залучених коштів, S – різниця між 

дохідністю активних операцій і ставкою по залучених коштах, D1 – 

дохід від залучення Х одиниць грошових коштів, з вирахуванням 

витрат. 

Прирівнявши дві останні формули, одержимо: 

   ),2\( 2

1 bXabXadXXSD                          (6) 

Тоді перша похідна по Х буде: 

 ,5,01 bababXSD                                (7) 

Прирівняємо D′ = 0 і знайдемо обсяг залучених коштів, при 

якому D максимальне: 

  ( 0,5 ) \ .X S ab b ab                                       (8) 

Залишається підставити у дану формулу значення витрат, 

росту витрат і різницю між дохідністю та ставкою по залучених 

ресурсах і можна буде знайти Х, при якому дохід фінансового 

суб′єкта буде максимальним. Проте дані формули враховують лише 

витрати на залучені кошти, але існують ще й витрати на розміщені 

кошти. Припустимо, що вони також розподіляються лінійно, але 

мають інші значення a і b, росту і витрат на першу одиницю, тоді: 

  
2 1 2 ,D XC Z Z                                        (9) 
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де Z1 – витрати на залучення коштів, Z 2 – витрати на розміщення 

коштів. 

Підставивши у формулу Z, одержимо: 
2 2

1 1 1 1 2 2 2 2
2 1 2

2 2

a b x a b x a b x a b x
D XS b x b x

    
       

   
        (10) 

де a1 – зростання витрат на залучення коштів, b1 – витрати на першу 

одиницю залучених коштів, a2 – зростання витрат на розміщення 

коштів, b2  – витрати на першу одиницю розміщених коштів. 

Тоді перша похідна по Х: 

,5,05,0 22222111112 bbaXbabbaXbaSD        (11) 

Якщо D2 = 0, то ми отримаємо: 

)(\)5,05,0( 2211222111 bababbabbaSX             (12) 

Ця формула дає можливість знайти оптимальне значення 

доходу при обсязі кредиту Х. 

При розрахунку ефективності кредитування доцільно 

враховувати не тільки ставку процента на кредит, але й ряд інших 

показників: ставку по вкладах фізичних осіб, ставку по векселях і 

депозитах підприємств, ставку по міжбанківських кредитах.  

Запропоновані зміни подані на SDEF0 та DFD-діаграмах (рис.1, 

рис.2). 

Для поданого методу розрахунку економічної ефективності 

банківського кредиту можливо спроектувати базу даних (за 

допомогою ERWIN).  

Запропонована структура бази даних, при реалізації її на 

практиці, дозволить розрахувати економічну ефективність кредиту з 

врахуванням витрат на залучені кошти банку. 
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Рис. 1. SDEF0-діаграма інформаційної системи «Банк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – DFD– діаграма інформаційної системи „Банк” 
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викладач-методист, 

 Чернівецький політехнічний коледж 

 

ВИКОРИСТАННЯ PROJECT EXPERT, AUDIT EXPERT  

І FORECAST EXPERT У РОБОТІ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖЕРА 

 

«Фінанси – воістину неосяжна галузь, тому в ній 

необхідна спеціалізація. Назвемо лише малу частину 

можливих напрямків спеціалізації: аналіз інвестицій, аналіз 

цінних паперів, кредитування, організація підписки і 

поширення цінних паперів, аналіз фінансів корпорації, 

консультації, але питанням використання приватних 

заощаджень... є кілька базових принципів, застосовних у всіх 

галузях фінансової діяльності. Так, наприклад, концепція 

підвищення цінності фірми і важливість комплексного 

аналізу при прийнятті фінансових рішень – два принципи, що 

ніколи не будуть витиснуті новими аналітичними 

прийомами».                                                       (Роберт Н Холт ) 

 

Організація фінансової діяльності в період переходу до 

ринкової економіки являє собою актуальну галузь знання. Це 

викликано розширенням зовнішньоекономічних зв'язків, новими 

умовами приватизації, акціонування, а також розширенням ділових 

контактів із закордонними партнерами на рівні фірм і корпорацій. 

Важливу роль тут відіграють єдність форм і змісту фінансової 

документації, дотримання міжнародних стандартів, єдність 

термінології, методів розрахунку, можливість оперативного 

перерахування (програвання) різних варіантів фінансової поведінки 

організації. Усе це в сукупності можна назвати сучасною мовою 

міжнародних фінансів. Престиж фінансового менеджера, що володіє 

цією мовою й одночасно комп'ютерними технологіями, різко зростає. 

Відповідно до різноманіття спеціалізацій у сфері фінансів, 

різноманітні й засоби її комп'ютерної підтримки. Вивчення 

студентами нових фінансових комп'ютерних технологій, що можуть 

бути використані невеликими і середніми компаніями, має велике 

значення. 
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Нижче перераховані основні питання теми:  

1. Рівні комп'ютерних засобів і технологій. Характерні риси 

цих рівнів.  

- мікрорівень стандартних фінансових функцій – обмежений 

генератор І рівня ОГ-1 (аналіз потоків платежів, розробка планів 

погашення кредитів, аналіз ефективності інвестиційних проектів, 

аналіз ризику, аналіз цінних паперів з фіксованим доходом, аналіз 

короткострокових фінансових операцій); 

- рівень основних аналітико-прогнозних методів і складних 

надбудов, що їх реалізують, – ОГ-2 (одно- і двофакторний аналіз 

«що, якщо?» кореляційно-регресійний аналіз та інші можливості 

статистичного пакета аналізу даних, аналіз прогнозування на основі 

динамічних рядів – трендів і прогнозування по трендах, методи 

оптимізації і підбору параметрів, методи імітаційного моделювання);  

- рівень спеціалізованих, функціональних комп'ютерних 

технологій;  

- макрорівень національних та міжнародних фінансових 

комп'ютерних технологій.  

2. Загальнометодологічні, функціонально–методичні, 

інформаційно–технологічні особливості фінансових СППР. 

3. Концепція Project Expert 6.2, підтримувані міжнародні 

стандарти (International Accounting Standard (IAS). Призначення й 

основні особливості Project Expert 6.2 

4. Зв'язок фінансового обліку і планування.  

5. Інформаційні продукти Project Expert 6.2: 

- детальний фінансовий план і потреби в грошових засобах на 

перспективу; 

- схема фінансування підприємства;  

- план розвитку підприємства чи реалізація інвестиційного 

проекту;  

- серія сценаріїв розвитку підприємства для різних наборів 

значень факторів, стандартні фінансові документи та основні 

показники; 

- бізнес-план інвестиційного проекту на кількох європейських 

мовах фінансової моделі для наступних розрахунків.  

6. Етапи роботи з Project Expert 6.2: 

- побудова фінансової моделі для наступних розрахунків; 

- визначення потреби у фінансуванні; 
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- розробка стратегії фінансування; 

- аналіз фінансових результатів прийнятої стратегії; 

- формування планових документів у формі прогнозованих 

фінансових звітів; 

- ведення контролю за реалізацією проекту, тобто введення 

фактичних даних, виявлення та аналіз відхилень фактичних 

показників від планових.  

7. Коротка характеристика програм Audit Expert 3.1 і Forecast 

Expert 

Audit Expert – це програма, що спеціалізується на проведенні 

комплексного аналізу фінансового стану і результатів діяльності 

підприємства. 

Технологія обробки інформації охоплює наступні етапи: 

- створюється файл аудита;  

- вводиться інформація зі стандартних фінансових звітів 

підприємства (Баланс, Звіт по фінансових результатах);  

- при необхідності вводиться детальний список активів 

компанії з указівкою коефіцієнтів переоцінки; 

- виконується розрахунок показників аналітичних таблиць; 

- по аналітичних таблицях і таблиці фінансових показників 

проводиться аналіз фінансового стану підприємства. 

Програма Forecast Expert призначена для того, щоб при 

керуванні великими комерційними проектами зменшувати ризики 

прийнятих рішень за допомогою всебічного розгляду різних 

прогнозів.  

 
Література:  

1. Інтернет-сайт компанії «ПРО–ИНВЕСТ–КОНСАЛТИНГ» – 

http://www/pro-invest.com 

2. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.С. Пономаренка. – 

К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с. 

3. Устинова Г.М. Інформаційні системи менеджменту. – С-П.: 

«ДиаСофтЮП», 2000. – 368 с.  
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ФОРМУЛА ДЛЯ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ БЮДЖЕТУ 

МІСТА ЧИ РАЙОНУ – ТЕПЕР І СПОЧАТКУ 

 

Серед сучасних інформаційних технологій в економіці 

важливу роль відіграє досвід використання у навчальному процесі 

розрахункового показника обсягу видатків на освіту бюджету [1] 

міста (республіканського Автономної республіки Крим та обласного 

значення, крім Києва і Севастополя) чи району: 
V(oi) = H(d) x [D(m) x K(nm(r)) + D(gm) x K(gnm(r)) + D(s) x K(nm(r)) + 

+ D(gs) x K(gnm(r))]+ H(o) x [U(gm) x K(gm) + U(gmr) x K(gmr) + U(gs) x 

K(gs) + U(m) x K(m) + U(mr) x K(mr) + U(s) x K(s) + U(bm(r)) x K(bm(r)) + 

+ U(jm(r)) x K(j) + U(f) x K(f) + U(w) x K(w) + U(gt) x K(gt) + U(t) x K(t) + 

+ U(gz) x K(gz) + U(z) + U(c) x K(c)] + S(d) + S(gd) + V(tzn(r)), 

де H(d) – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну 

дитину дошкільного віку; K(nm(r)) {K(gnm(r))} – фактичний 

коефіцієнт охоплення дітей у віці 0–6 років (віком від 3 до 6 років) у 

містах (K(nm)) та районах (K(nr)) (дитячими) дошкільними 

закладами {, що розташовані у сільській та міській  

місцевостях, яким надано статус гірських} відповідно у сільській та 

міській місцевості (крім дітей у віці 0–6 років у населених 

пунктах, яким надано статус гірських). На 2008 р. K(nm(r)) має 

індивідуальне значення для кожної адміністративно-

територіальної одиниці; {На 2008 р. коефіцієнт K(gnm(r)) 

визначений для кожної адміністративно-територіальної одиниці;} На 

2002 р. K(nm) = 0,72; K(nr) = 0,33; D(m) {D(gm)} або D(s) {D(gs)} – 

кількість дітей у віці 0–6 років міської або сільської місцевості міст і 

районів {, яким надано статус гірських,} на 1 січня 2007 р. за 

статистичними даними; H(o) – фінансовий норматив бюджетної 

забезпеченості одного учня; U(m) {U(gm)} або U(s) {U(gs)} – 

кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані {у 

населених пунктах міст, яким надано статус гірських} у містах або 
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сільській місцевості {, якій надано статус гірської}; U(mr) {U(gmr)} – 

кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості 

районів{, що розташовані у міській місцевості, якій надано статус 

гірської}; U(jm(r)) – кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які 

потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку; 

U(bm(r)) – кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл 

адміністративно-територіальної одиниці; U(f) {U(w); U(gt)} – 

кількість учнів {учнів (включаючи студентів); вихованців}, крім з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-

фізичною підготовкою або училищ олімпійського резерву {училищ, 

шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту; загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано 

статус гірських}; U(t) {U)(c)} – кількість вихованців загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців 

загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців 

{кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному 

державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних 

закладів} з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; U(z) {U(gz)} – кількість учнів, що приходять на 

навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах {, що розташовані у 

населених пунктах, яким надано статус гірських}; S(d) {S(gd)} – 

додаткові асигнування на 2008 р. на виплату одноразової {грошової} 

допомоги {в розмірі шести прожиткових мінімумів} дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2008 р. 

виповнюється 18 років {що перебували під опікою (піклуванням) або 

на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх 

після закінчення навчального закладу}, що визначаються за 

індивідуальним {окремим} розрахунком; V(tzn(r)) – цільові видатки 

на 2008 р. для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-

математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за 

окремим розрахунком МОН. 

Жирним шрифтом виділено зміни відносно початкових, 

курсивом – початковий текст; фігурні дужки застосовуються для 

стислості викладу. 
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K(∙) – відповідний коефіцієнт приведення. На 2008 р. K(c) = 

12,02; На 2002 р. K(c) = 13,0. Решта коефіцієнтів незмінні [1]: 1,01 ≤ 

K(s) ≤ 1,684; 1,162 ≤ K(gs) ≤ 1,936; K(gm) = 0,968; K(gmr) = 1,064; 

K(m) = 0,841; K(mr) = 0,926; K(bm) = 0,43; K(br) = 0,29; K(j) = 2,5; 

K(f) = 6,5; K(w) = 8,4; K(gt) = 5,7; K(t) = 5; K(gz) = 1,1. Ці величини 

можуть бути об’єктами економетричних досліджень. 

Спочатку, для 2002 р., [1] мало місце 
V(oi) = H(d) x D(i) x K(nm(r)) + H(o) x [U(gm) x K(gm) + U(gmr) x K(gmr) + 

+ U(gs) x K(gs) + U(m) x K(m) + U(mr) x K(mr) + U(s) x K(s) + 

+ U(bm(r)) x K(bm(r)) + U(jm(r)) x K(j) + U(f) x K(f) + U(w) x K(w) + 

+ U(gt) x K(gt) + U(t) x K(t) + U(gz) x K(gz) + U(z) + U(c) x K(c) + 

+ U(p) x K(p) + D(a) x K(a)], 

де D(i) – прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), що 

акумулюються на території міста чи району; U(p) – кількість 

вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт; D(a) – кількість дітей у 

дитячих будинках сімейного типу. 

Динаміка V(oi) свого міста (району) за 2002-2008 рр., 

враховуючи фактичні зміни в місті (районі) та 16 змін базового 

документа [1] протягом 2001-2007 рр., може досліджуватися у 

кожному навчальному закладі (НЗ), а також використовуватися для 

підтримки прийняття рішень і розвитку місцевих громад. Оскільки 

подібні дослідження стосуються права, економіки, фінансів, 

інформатики, математики, статистики, економетрики, соціології та 

інших предметів, то вони є міждисциплінарними. Вони корисні для 

розвитку особистості учня або студента, розвитку його соціальної 

адаптації, практичних навичок і вмінь, особливо у галузі 

інформаційних технологій. 

Подібні дослідження передбачають достатній рівень 

кваліфікації вчителів і викладачів, а також певну забезпеченість 

інформаційно-довідковими засобами. Водночас такі системні й 

прикладні дослідження у НЗ зміцнюватимуть суспільний статус 

вчителя, освіти та науки в Україні. 

 
Література: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України № 1195 від 05.09.2001 «Про 

затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 

(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) 

між державним бюджетом та місцевими бюджетами» // Офійціний вісник 

України. – 2001. – № 38. – С. 9–25; www.rada.kiev.ua.  

http://www.rada.kiev.ua/
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

 

Сучасний світ став надзвичайно динамічним та інформаційно 

насиченим, а своєчасна і достовірна інформація – потужним 

чинником світового прогресу практично у всіх сферах людської 

діяльності, зокрема в економіці, бізнесі, політиці, науці тощо. Однак 

можливість збирати, обробляти, зберігати та передавати інформацію 

споживачам-економістам, вченим, особам, що приймають рішення, 

може бути забезпечена лише за допомогою інформаційних 

технологій, розвиток яких базується на вдалому поєднанні 

технологічних можливостей обчислювальної техніки та спеціалістів 

високого професійного рівня.  

В економічній науці і, зокрема, в економіко-математичному 

моделюванні інформаційні технології відіграють особливу роль, 

оскільки вони породжують унікальні інструментальні комплекси для 

аналізу й управління економічними системами та врешті-решт – нові 

технології наукових досліджень.  

В умовах ринкової економіки діяльність будь–якого 

підприємства характеризується інтенсивністю бізнес–процесів, які 

утворюють стійкий інформаційний потік, що належить до 

виробничо-господарської діяльності підприємства. При правильному 

налаштуванні, підтримці та оптимізації процесів управління 

інформацією підприємство отримує додаткові переваги при 

створенні й просуванні продуктів і послуг, що зміцнює його 

конкурентоспроможність та поліпшує фінансові показники.  

Оптимальне управління інформацією як виробничим ресурсом 

неможливе без використання сучасних комп’ютерних систем і 

технологій. Виходячи з цього, навчальні плани всіх економічних 
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напрямків підготовки включають цикл навчальних дисциплін 

комп’ютерно-інформаційного спрямування. Особливе значення 

інформаційні технології та системи мають у навчальному процесі 

фахівців з економічної кібернетики. Адже економіст-кібернетик – 

це спеціаліст з сучасною економічною освітою, що базується на 

гармонійному поєднанні економічних, комп’ютерних та 

математичних наук. З позиції економіки – це економіст-аналітик, 

спеціаліст у галузі прийняття рішень. З позиції комп’ютерних 

наук – це програміст, спеціаліст у галузі інформаційних 

технологій в економіці та бізнесі. З позиції математики – це 

економіст-математик, спеціаліст у галузі економіко-

математичного моделювання. 
Таким чином, з метою відповідності високим освітнім 

стандартам фахівців у навчальний процес напрямку підготовки 

«Економічна кібернетика» в Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича впроваджено ряд 

інформаційних систем і технологій.  

Орієнтований (наближений) перелік інформаційних систем 

і технологій, впроваджених у навчальний процес напрямку 

підготовки «Економічна кібернетика» в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича 

 

Класи інформаційних систем  

і технологій 

Програмні продукти  

і технології 

Інформаційні системи обліку 
1C: Підприємство 

Акцент 

ERP-системи Каскад 

Імітаційне моделювання Extend LT 

Системи підтримки прийняття рішень 

MS Project 

Statistika 

Aris 

Інструментальне програмне забезпечення 

Delphi 

Visual C# 

VBA 

Системи управління базами даних 

MS SQL Server 

MySQL 

PostgreSQL 

Oracle 
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MS Access 

Informix 

Мережеві технології 

ASP 

PHP 

CMS (Joomla) 

 

Впровадження вказаних систем у навчальний процес 

забезпечує низку значних переваг для економістів-кібернетиків: 

- практичні навички експлуатації, адміністрування та 

програмування сучасних інформаційних систем; 

- удосконалення та розвиток потужних аналітичних навичок і 

системного мислення; 

- відповідність та готовність випускників до зарубіжних та 

вітчизняних ринків праці; 

- відповідність західним стандартам у галузі інформаційних 

систем; 

- стрімкий розвиток інформаційних систем і технологій в 

Україні;  

- використання сучасних методологій управління бізнес-

процесами. 

Зауважимо, що впровадження та використання вказаних 

програмних продуктів пов’язано з певними ризиками та недоліками, 

зокрема: 

- висока вартість та недоступність ліцензійного програмного 

забезпечення; 

- необхідність сертифікації та підвищення кваліфікації 

викладачів; 

- високі апаратні вимоги сучасних ERP-систем; 

- швидкі темпи розвитку та оновлення програмних продуктів. 

Таким чином, досвід викладання інформаційних систем і 

технологій у навчальному процесі напрямку підготовки «Економічна 

кібернетика» в Чернівецькому національному університеті 

імені Юрія Федьковича вказує на необхідність постійного 

впровадження та розширення сучасних програмних продуктів в 

економіці та бізнесі. При цьому важливе значення має співпраця 

вузів з розробниками відповідного програмного забезпечення, з 

метою укладання договорів про надання нових інформаційних 

систем та методичного забезпечення на некомерційній основі. 
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АНАЛІЗ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТА МАРЖИНАЛЬНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВИХ ФУНКЦІЙ ВИПУСКУ 

 

Еластичність як показник чутливості широко використовується 

в якісному економічному аналізі, оскільки його величина показує, на 

скільки відсотків зміниться значення залежної економічної змінної, 

якщо значення незалежної економічної змінної зміниться на 1%. 

Розрізняють три типи еластичності: точкову, дугову і 

перехресну. Точкова еластичність вимірюється в конкретній точці, 

дугова еластичність – це еластичність функції на відрізку, а 

перехресна еластичність є характеристикою функції двох або більше 

змінних і показником інтенсивності реакції однієї залежної змінної 

від зміни значення незалежної змінної, пов’язаної з іншою залежною 

змінною. 

Показник еластичності має ряд важливих властивостей, які 

дозволяють спростити обчислення еластичності на практиці та 

отримати якісні результати при дослідженні теоретичних і 

прикладних задач економіки. 

У випадку таблично заданих функцій визначення еластичності 

не є таким однозначним, як для функцій заданих аналітично. 

Значення еластичності залежить від конкретно прийнятої формули, 

але при невеликих відносних змінах залежної і незалежної змінних 

усі формули повинні давати близькі значення еластичності. 

Знаходження та дослідження еластичності є основою 

маржинального аналізу функцій випуску [1, 2].  

Функції випуску (виробничі функції) – це однозначні 

відображення простору виробничих ресурсів або факторів (множини 

всеможливих допустимих значень виробничих факторів) Х  у 

простір результатів виробництва (множину всеможливих допустимих 

значень випуску) Y . У випадку однопродуктового виробництва Y  

збігається з   – множиною невід’ємних дійсних чисел, тому 

функція випуску :f X   є скалярною числовою функцією. 
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Властивості цієї функції відображають основні економічні 

закономірності виробництва, які в теорії виробничих функцій 

конкретизуються так званими аксіомами відсутності «рогу 

достатку», монотонності, угнутості та однорідності. 

На основі функцій випуску можна визначити ряд середніх та 

маржинальних (граничних) точкових числових характеристик, 

зокрема середню  c

ie  та граничну ( )г

іе  ефективності (продуктивності) 

і-го ресурсу, еластичність випуску (або коефіцієнт еластичності) 

( )ie f  відносно і-го ресурсу, еластичність виробництва ( )e f , 

граничну норму ij  заміщення j -го ресурсу і-им ресурсом, 

еластичність ij  заміщення ресурсів і та j . Ці характеристики 

дозволяють проаналізувати реакцію випуску відносно зміни кожного 

з ресурсів   ie f , реакцію випуску на зміну масштабу виробництва 

  e f , проблему заміщення ресурсів під час руху вздовж ізокванти 

– лінії (поверхні) рівного випуску ( ij , ij ). Інакше кажучи, на основі 

числових характеристик функції випуску можна здійснити якісний 

аналіз виробничого процесу як процесу перетворення ресурсів 

(вхідних, екзогенних факторів) у продукцію (результат виробництва, 

випуск, ендогенний фактор). Такий аналіз є передумовою успішного 

прогнозування і планування виробничої діяльності. 

До функцій випуску, які широко використовуються в теорії і 

практиці економічного аналізу та певним чином зв’язані між собою, 

належать степенева функція (функція Кобба-Дугласа)  К Дf x , 

функція з постійною еластичністю заміщення ресурсів  CESf x , 

лінійна функція  лf x  та функція випуску з постійними 

пропорціями  ППf x . Справа у тому, що функцію  CESf x  можна 

розглядати як деяке узагальнення функцій  К Дf x ,  лf x  та 

 ППf x . При деяких обмеженнях на параметри цих функцій при 

0   (   – параметр CES  – функції)  CESf x  прямує до степеневої 

функції  К Дf x , при 1   CES  – функція прямує до функції 
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 лf x , а при    CES  – функція прямує до функції  ППf x . 

Аналогічна ситуація з їх характеристиками. 

Якісний аналіз цих функцій не лише підтверджує цей факт, а 

також відображає деякі їх особливості. Наприклад, для функції 

 К Дf x  еластичність заміщення ресурсів не залежить від 

параметрів цієї функції і дорівнює одиниці, що певною мірою є 

недоліком степеневих функцій. Для CES  – функції еластичність 

заміщення ресурсів є постійною, але не рівною одиниці, тому при 

моделюванні реальних виробничих процесів цим функціям часто 

віддають перевагу. Зовсім інша ситуація в цьому плані з лінійною 

функцією та функцією з постійними пропорціями. Для лінійної 

функції еластичність заміщення ресурсів є нескінченною, а для 

функції з постійними пропорціями маємо випадок відсутності заміни 

ресурсів, тобто дана еластичність за означенням може вважатись 

нульовою. Порівняння інших характеристик цих функцій також 

приводить до важливих висновків, врахування яких при моделюванні 

функцій випуску є обов’язковим, оскільки це дає можливість 

будувати моделі функцій випуску з наперед заданими 

характеристиками, що відображають граничні (маржинальні) 

можливості виробничих технологій. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНУ 

 

На сьогодні актуальність проблеми безпеки посідає одне із 

правових місць не тільки в Україні, але й у всьому світі. 

Інформаційні технології розвиваються прискореними темпами, 

нововведення застосовуються скрізь і всюди. У зв’язку з цим 

забезпечення економічної безпеки потребує вдосконалення та аналізу 

відомих методів та технологій і розробки нових. 

Економiчна безпека – це такий стан нацiональної економiки, 

який дозволяє зберiгати стiйкiсть до внутрiшнiх та зовнiшнiх загроз i 

здатний задовольнити потреби особи, ciм'ї, суспiльства, держави. 

Основними складовими економічної безпеки є: 

макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, 

науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, 

соціальна, продовольча безпека [1]. 

Поняття економічної безпеки регіону (ЕБР) розглядається в 

двох аспектах: для центральних загальнодержавних органів 

управліня – у цьому випадку регіон розглядається як частина 

національної економіки; для власне регіональних органів управління 

– у цьому випадку регіон розглядається як відносно самостійна 

система. 

Іншими словами, економічна безпека регіону – це сукупність 

поточного стану умов і чинників, які характеризують стабільність, 

стійкість розвитку економічної території [2]. 

Основними аспектами прояву економічної безпеки регіону є 

наявність умов підприємницької активності, стримування 

диспропорцій у розподілі доходів, стимулювання інвестиційних 

вкладень, сприяння інноваційній діяльності, підвищення 

професійного, освітнього і культурного рівня працівників. 

У загальному плані сутність економічної безпеки регіону 

можна визначити як стан економіки та інститутів влади, що 

забезпечує гарантований захист регіональних інтересів, соціальну 
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спрямованість політики, достатній оборонний потенціал навіть за 

несприятливих умов розвитку внутрішніх процесів.  

Під час дослідження причини виникнення й розвитку кризових 

ситуацій на території України визначено ряд основних факторів 

загрози ЕБ. Серед них: спад виробництва і втрата внутрішнього й 

зовнішнього ринків; руйнування виробничо-технічного потенціалу та 

деіндустріалізація економіки; втрата продовольчої незалежності; 

зростання безробіття й послаблення мотивації праці; криміналізація 

економіки; безповоротне погіршення довкілля; порушення 

фінансового забезпечення регіонів. Немає можливості всебічно 

охарактеризувати всі фактори, але вже сам перелік частини з них дає 

можливість зробити висновок про тісний взаємозв'язок ЕБ країни й 

регіону. І не випадково територіальна кризова економічна ситуація 

може стати загрозою для ЕБ України, якщо ліквідація наслідків 

подолання крайніх (граничних) рівнів кризи в регіоні навіть у 

короткотерміновій перспективі виходить з-під контролю на 

регіональному рівні і стає можливою тільки за додаткового 

(понадлімітного) фінансування з централізованих джерел. 

Для конкретизації причин і наслідків загроз ЕБ можна виділити 

окремі блоки: технічний, екологічний, демографічний тощо. Аналіз 

загроз ЕБ на рівні галузей, розташованих у регіоні, здійснюють 

групуванням підприємств однієї галузі. Ранжування за шкалою кризи 

(передкризова і кризова ситуація) дозволяє приймати рішення про 

запровадження режиму надзвичайного економічного стану в 

регіоні [3].  

Можна навести такі методики визначення економічної безпеки: 

спостереження за основними макроекономічними показниками і 

порівняння їх з пороговими значеннями, що мають бути не нижчі за 

середньосвітові; оцінка темпів економічного зростання країни за 

основними макроекономічними показниками і динамікою їх зміни; 

методи експертної оцінки, які служать для опису кількісних і якісних 

характеристик процесів, що досліджуються; метод аналізу та 

обробки сценаріїв; методи оптимізації; теоретико-ігрові методи; 

методи корисності; методи розпізнавання образів; методи теорії 

нечітких систем; методи багатомірного статистичного аналізу. 

Отже, можна зробити такі висновки. Успішне управління 

економічною безпекою регіону можливе, якщо правильно 

враховувати елементи функції економічної безпеки. Для 
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комплексного забезпечення економічної безпеки регіону необхідно 

ефективно управляти відтворенням і використанням усього майна, 

розміщеного на відповідній території. Виключення хоча б одного з 

об’єктів із загальної системи захисту руйнує цілісність системи, 

перетворює процес реагування на загрози в набір не пов’язаних між 

собою дій. Проблема управління економічною безпекою регіональної 

складової державного механізму ще не повністю розкрита та 

досліджена, оскільки методи її розв’язання мають змінюватися 

згідно із ситуацією у регіоні.  
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

 

В умовах інформаційного суспільства будь-яке серйозне 

дослідження опирається на комп’ютерне моделювання, що апріорі 

передбачає створення або вдосконалення відповідних алгоритмічних 

та програмних засобів, додатків, інформаційних технологій. 

Проблема інформаційного та програмного забезпечення набуває 

особливої актуальності при моделюванні еколого-економічних 

систем, оскільки характерною тут є повна або часткова відсутність 

«екологічної» інформації, тобто інформації про забруднення 

довкілля. У зв’язку з цим особливу роль при побудові моделей 

економічної динаміки з урахуванням екологічної складової 

відіграють інформаційні технології. 

Для побудованих моделей еколого-економічної динаміки [1-3] 

в умовах екологічної рівноваги розроблено алгоритмічне та 

програмне забезпечення мовою Matlab, що дозволяє ефективно 

здійснювати їх комп’ютерний та економіко-математичний аналіз, 

який супроводжується рядом графічних ілюстрацій і практичними 

висновками. Система MATLAB дозволяє розробити програмне 

забезпечення з використанням діалогових графічних засобів 

управління обчислювальним експериментом та графічних і 

текстових засобів відображення результатів моделювання. Звичайно 

моделі даного типу можливо розв’язувати, використовуючи інші 

універсальні математичні програмні засоби, зокрема Mathematica, 

Maple, MathCad.  

Цінність експериментального дослідження полягає перш за все 

в тому, що на основі даних моделей вдається побудувати оптимальне 

керування, відповідну йому оптимальну траєкторію економічної 

динаміки, оптимальні часові періоди стійкого розвитку та моменти 

бажаних якісних змін, які залежать від початкового стану 
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економічної системи, певних її характеристик та мети 

функціонування. 

Розроблене програмне забезпечення запропонованих моделей 

динаміки екологічно збалансованої економіки є цілісним 

комп’ютерно-інформаційним інструментарієм для економіко-

математичного дослідження динамічних економічних процесів при 

наявності стійкої еколого-економічної рівноваги. Цей інструментарій 

є основою для створення відповідної системи, тобто комплексу 

засобів аналізу складних проблем прийняття економічних рішень в 

умовах переходу до сталого розвитку. 

Експериментальні дослідження моделей [1-3] показують, що 

допустимі керування та шукані моменти зміни способу керування 

суттєво залежать від параметрів моделі та вибраної виробничої 

функції. В експериментах з моделями ставилася задача з дослідження 

цих залежностей. Можливості апробації з використанням 

програмного забезпечення продемонстровані на моделях росту і 

з’ясувалося, що в результаті зміни параметрів моделей у допустимих 

межах проектуються ситуації, що сприяють або ускладнюють 

практичне розв’язання поставленої задачі керування, а також 

розкривають суть змодельованого економічного явища. 
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НЕЕКСТЕНСИВНА ЕНТРОПІЯ ТСАЛЛІСА ДЛЯ ЧИСЛОВИХ 

РЯДІВ З ПАМ’ЯТТЮ 

  

Одним з методів дослідження поведінки складних систем є 

визначення показника ентропії. Серед багатьох підходів щодо 

обчислення ентропії складних динамічних систем (див., наприклад, 

[1, 2]) важливе місце займає підхід, запропонований бразильським 

вченим Константіно Тсаллісом у 1988 році [4]. Цей підхід базується 

на наступній гіпотезі: досить ймовірно, що сильна взаємодія в 

термодинамічно аномальних системах настільки змінює стан цих 

систем, що спричиняє виникнення нових степенів свободи, до 

статистичної фізики не больцманівського типу. З цієї гіпотези 

випливає, що формула для обчислення ентропії повинна: 1) мати 

інший вигляд порівняно з формулою ентропії Больцмана; 2) надавати 

можливість описувати неекстенсивні складні системи. Проте при 

граничному переході для слабких взаємодій вона повинна 

перетворюватися у стандартну формулу для обчислення ентропії. 

Тсалліс узяв стандартний вираз для ентропії і ввів замість логарифма 

нову степеневу функцію для обчислення ентропії 
1ln( ) ln ( ) ( 1) / (1 )q

qp p p q     з деяким параметром q . Головний 

наслідок цієї заміни – дана ентропія є вже неекстенсивною функцією. 

Якщо всю систему розбити на дві незалежні підсистеми А та В, такі, 

для яких справедливо, що ( ) ( ) ( )p A B p A p B  , то ми отримаємо: 

( ) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( )q q q q qE A B E A E B q E A E B     . Отже, параметр q  є 

мірою неекстенсивності системи [5]. Іншими словами параметр q  є 

показником наявності так званої «довгої пам’яті» для складної 

динамічної системи. 

Після перетворень нова формула для ентропії має вигляд: 
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Якщо 1q , то ентропія переходить в ентропію Шеннона. 

Очевидно, величина q нічим не обмежена і може приймати будь-які 

дійсні значення, проте деякі обмеження можуть виникнути в 

конкретній задачі. Обрана функціональна форма ентропії достатньо 

довільна і головне в ній – моделювання неекстенсивності. 

В роботі описано результати застосування ентропії Тсалліса 

для аналізу кризових явищ в економічних системах на прикладі 

фондового ринку США, який досліджувався на основі індексів 

DowJones. Використовувалися часові ряди, що містили кризи жовтня 

1929 р., жовтня 1987 р. Засобами пакета MatLab 6.5 проводилися 

розрахунки значень ентропії при різних значеннях параметра q для 

часових рядів з різною довжиною пам’яті при застосуванні 

процедури рухомого вікна. 

Отримані результати показують зменшення значення ентропії в 

момент попадання кризи у вікно, що свідчить про зникнення (чи 

зменшення впливу) ефектів «довгої пам’яті» в передкризові та 

кризові моменти функціонування економічної системи (див. рис. 1). 

Обговорюються одержані результати та їх значення для 

прогнозування кризових явищ на фінансових ринках. 

Робота виконана за підтримки Державного фонду 

фундаментальних досліджень № Ф25/659-2007 від 3.09.2007 р., 

№ держреєстрації 0107U010947. 

Автори висловлюють подяку проф. Соловйову В.М. за 

керівництво роботою. 
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Рис. 1. Ентропія Тсалліса для прибутковостей в період краху 

1929 року. Перше та останнє вікна, що містять крах, відмічені 

стрілками 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНСТИТУТУ 

БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 

 

Метою даної роботи є визначення джерел інформаційного 

забезпечення процедури банкрутства в Україні. 

Об'єктом дослідження є інститут банкрутства в Україні. 

Предметом дослідження є інформаційне забезпечення 

інституту банкрутства в Україні. 

Інформаційне забезпечення конкурсного процесу в Україні 

пов'язане з функціонуванням наступних баз даних: 

1. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України (у результаті ліквідації відбувається викреслення 

підприємства з даного реєстру, що означає припинення 

функціонування підприємства); 

2. База даних підприємств-банкрутів:  

А) офіційна база даних підприємств-банкрутів ВГСУ (на [1] – 

на платній основі); 

Б) офіційна база даних підприємств-банкрутів Державного 

департаменту з питань банкрутства (на основі бази даних видаються 

довідки по запитах); 

В) неофіційні бази даних (ведуться приватними 

підприємствами (наприклад: [2], [3]), що надають інформаційні 

послуги суб'єктам господарювання за плату й без, на основі 

офіційних баз даних або оголошень в «Голосі України» і «Урядовому 

кур'єрі» – їхні дані можуть розходитися з офіційними, не завжди 

надають повну й достовірну інформацію); 

3. Єдиний державний реєстр судових рішень (інформація для 

кредиторів про прийняті судом рішення відносно підприємств-

банкрутів). 

Таким чином, основні потоки інформації для суб'єктів 

банкрутства в процедурі банкрутства пов'язані з інформацією про 

стадію банкрутства (початок і закінчення розпорядження майном, 

ліквідації, санації, висновок світової угоди). 
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Разом з тим, одержання іншої інформації про процедуру 

банкрутства зацікавленими в купівлі майна підприємства-банкрута 

особами найчастіше неможливо. Тому враховуючи слабку 

інформаційну забезпеченість процесу, мають місце зловживання при 

реалізації майна. 

У зв'язку із цим пропонуємо: 

1. Створення єдиної бази конкурсного майна підприємств-

боржників; 

2. Створення умов конкурсної реалізації майна шляхом 

організації публічного продажу (можливо, на базі аукціонних 

центрів, що функціонували з метою приватизації державного майна); 

3. Розробка умов і програмного забезпечення для проведення 

дистанційних торгів з використанням телекомунікаційних технологій 

(що дозволить знизити витрати на утримання приміщення, залучити 

більше покупців, тому що не буде географічної перешкоди для участі 

в торгах). 

Надалі планується розробка макета й економічне 

обґрунтування запропонованих баз даних. 

 
Література: 

1. www.arbitr.gov.ua. 

2. www.liga.net/bankrupcy. 

3. www.subscribe.ru/bankrot. 
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http://www.liga.net/bankrupcy
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

У статті розглянуто взаємозалежність інвестицій в різні форми 

господарювання та їх вплив на валовий регіональний продукт за 

даними статистичних досліджень по Полтавському регіону. На 

основі певної процедури пропонується вибір напрямів інвестування 

при наявності різних альтернатив. 

Процес вибору напряму інвестування відбувається за 

наступними етапами: 

Попередній вибір основного вектора інвестування на основі 

порівняння мультиколінеарних напрямів. Залежності між різними 

видами інвестування можуть бути різними, тобто давати криві 

різного виду:  

ІВЕД=0,0016*ІПЕД2 – 1,2721*ІПЕД + 487,59 (квадратична);  

ІВЕД=3,6272*ехр(0,03*ІСЕД (експоненціальна);  

ІПЕД=73,39*ln(ІCЕД) – 377,29 (логарифмічна).  

Коефіцієнти детермінації на рівні 0,95 – 0,98.  

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

(ІВЕД); інвестиції в основний капітал за промисловими видами 

(ІПЕД); інвестиції в основний капітал за сільськогосподарськими 

видами (ІСЕД).  

Визначення тенденцій зростання інвестицій за різними 

напрямами діяльності і складання прогнозів за виявленими 

тенденціями. Тенденції, отримані за даним припущенням, дадуть 

наступні рівняння:  

для ІСЕД: 8,3771 + 7,8731t – 1,2465t2 + 0,0651t3;  

для ІПЕД: 195,92 + 30,229 – 5,8744t2 + 0,3261t3;  

для ІВЕД: 260,02 + 52,708 – 5,3544t2 + 0,2687t3 (усі 

поліноміальні). 
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Вибір пріоритетних напрямів інвестування і прогнозування 

динаміки результативного показника за пріоритетними напрямами. 

Отримано рівняння:  

ВДВ = 53,19 ІВЕД 0,5886; 

ВДВ = 100,9 ІПЕД 0,5382; 

ВДВ = 642,8 ІСЕД 0,3406. 

При відповідних коефіцієнтах детермінації – 0,972, 0,637, 

0,842.  

Прогноз ВДВ на майбутні періоди дає нам наступні дані 

(щоквартально). За ІВЕД – 2970,1; 3176,4; 3405,2; за ІПЕД – 3197,7; 

3531,5; 3895,3; за ІСЕД – 3104,0; 3336,7; 3577,7.  

Корекція результатів на основі отриманих даних і побудова 

кривих на наступному етапі необхідна, тому рекомендації 

стосуються лише вибору напряму, а не точності прогнозу. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ  

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ МЕРЕЖЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
На регіональний господарський комплекс накладає відбиток 

цілий ряд процесів. 
Це, по-перше, взаємодія глобалізації і регіоналізації. Вона 

полягає в перетині і взаємному впливі могутніх глобальних 
екзогенних факторів, зв’язків і залежностей, що інтегрують 
суспільства і територіальні суспільні системи (ТСС) в глобальні 
мережеві структури і формують нові й нові глобальні «правила гри» 
з ендогенними факторами, зв’язками і залежностями функціонування 
ТСС (як складних систем демографічної, соціальної, господарської, 
екологічної, політичної, культурної, духовно-релігійної тощо сфер), 
які формують геопросторові спільності – від локальних і 
регіональних до глобальної, – надаючи інтеграційної міцності 
державі та реальні можливості участі громадян у суспільному житті. 

Світові процеси трансформують і саму сутність суспільного 
відтворення регіону. Вона, на відміну від усталених поглядів, є й 
надалі підсистемою суспільного відтворення країни з власним 
внутрішнім механізмом відтворення, але це вже, по-перше, 
відтворення ТСС інноваційного і соціогуманітарного спрямування, а 
по-друге, механізм його враховує та використовує в усіх фазах 
відтворювального циклу багатовекторну просторову 
(міжрегіональну) безперервність людських, природних, 
функціональних і часових характеристик для реалізації життєвого 
циклу будь-якої складової даного територіального утворення. 

Звісно, потрібне визначення і конкретних детермінант 
модернізації механізму відтворення в умовах інформглобалізації. Це 
величезна проблема, але й вона розв’язується. Вченими визначені 
трансформації найвпливовішого чинника – конкурентного 
середовища. Визначені й фактори глобальних ризиків. Враховується 
вже і посилення азіатського характеру глобалізації на тлі відступу 
євроатлантизму; глобальний наступ ісламу, нарощування 
демографічних загроз, ефект від яких може значно перевищувати 
втрати від будь-якої економічної катастрофи, і т.ін.  
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Не можна забувати і про мережевість та перманенті процеси 

„інтеграції-дезінтеграції” (об’єднання-розмежування; розшарування і 

згортання прошарків, зрізів, сегментів і т.ін. простору), імпульсами 

яких в економіці є інновації, а в соціально-економічних системах – 

культурні прошарки. 

Стає очевидною необхідність підключення ТСС до 

функціонування «великих просторів», контури яких не співпадають з 

контурами адміністративно-територіальних одиниць, беручи за 

методологічну основу уявлення про розвиток систем у нестабільних, 

перехідних, екстремальних станах, побудови багатоваріантних 

моделей розвитку у динамічних умовах. Тут проситься до 

використання і теорія криз у суспільстві, і біфуркаційний розвиток, і 

філософські та кібернетичні ідеї продуктивності хаосу тощо. 
Скажімо, шукаючи вектори просторової інтеграції, включення 

у міжрегіональні мережі, без яких неможливо набути 
конкурентоспроможності, ми стикаємося з дефіцитом точніших, ніж 
експертні, кількісних оцінок потенціалу інтеграції хоча б з сусідніми 
областями. «Приміряли» ми, наприклад, до цієї справи евклідову 
відстань і гравітаційну модель. Та, виявляється, слід шукати інші 
шляхи, аби компенсувати вади застосованих методів. 

Саме тут фронт докладання зусиль фахівців з економіко-
математичних методів та інформаційних технологій. Ми разом 
повинні обрахувати рекомендації владним структурам: з ким і як 
інтегруватися в різноманітні форми мережевості. 

Характерно, що дана закономірність, тобто схильність до 

інтегрування, простежується повсюдно, носить всеохоплюючий 

характер у природі і суспільстві. Скажімо, практично в усіх теоріях 

виникнення життя, як відомо, названі кілька головних чинників, без 

котрих ця подія не могла б відбутися. Серед них – концентрування 

простих молекул поблизу активних центрів, у яких відбуваються 

реакції, ускладнення органічних молекул, які утворюються, до 

первинних упорядкованих структур, утворення структур високого 

порядку, а потім і систем, які самовідтворюються. 
Нині досліджуються нові підходи до проектування 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у нечітких 
умовах на базі просторів даних. Запропоновані підходи дозволяють 
створювати інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень на 
базі єдиного інформаційного простору, що забезпечить розв’язання 
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складних, неструктурованих задач управління, збору та аналізу 
статистичної інформації, оптимізації, планування та інвестування в 
умовах статистичної та структуральної невизначеностей, які 
навчаються на нагромаджуваному досвіді й адаптуються до змін 
умов функціонування.  

Отримала розвиток нова методологія інтеграції передових 
методів моделювання щодо застосування в технологіях ГІС, зокрема: 
нечітка логіка, фрактальний ріст кристалів, молекулярна динаміка, 
імітаційне моделювання і нейронні мережі. Це дозволяє моделювати 
складні соціальні процеси, такі як еволюція населених пунктів, 
будувати картографічне представлення комплексного рекреаційного 
потенціалу, сегментувати та моделювати грошові потоки як системи, 
так і регіону в цілому, а це дозволить надавати рекомендації 
інвесторам та планувати розвиток як туристичної галузі, так і 
євроінтеграційних процесів. 

Вдосконалюються гравітаційні моделі за допомогою апарату 
нечіткої логіки, що дозволяє прогнозувати потоки рекреантів та їх 
флуктуації залежно від середовища, що динамічно змінюється, а 
отже передбачити обсяги необхідних інвестицій та вплив на людей 
різного роду маркетингових рішень.  

Використовується когнітивний аналіз для моделювання 
інвестиційних потоків на базі нечіткої логіки імітаційного 
моделювання та мереж Петрі, що дозволяє побудувати інвестиційну 
політику як регіону, так і держави загалом.  

Визначення розмірів, напрямків та флуктуацій транспортних 
потоків на базі імітаційного моделювання дозволить спланувати та 
передбачити обсяги необхідних інвестицій у розвиток 
інфраструктури країни. 

Розроблені підходи до проектування ІСППР дозволять 
створювати більш універсальні системи, які дають можливість: 
а) ефективно розв’язувати складні управлінські задачі в умовах 
невизначеності і зовнішнього середовища, що динамічно змінюється; 
б) прискорити процес підтримання прийняття рішень; в) істотно 
підвищити якість рішень, що приймаються; г) проводити аналіз як 
окремих ТРО, так і цілої галузі. 

Отже, подальші дослідження згаданих економічних проблем, 
як, до речі, і всіх інших, вимагає спільних зусиль, спільної копіткої 
роботи фахівців багатьох галузей знань. Визначення предметної 
галузі для цього – за економістами.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ СХЕМ ЯК МЕТОД 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПОВ’ЯЗАНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Схема використання давальницької сировини особливо 

ефективна для технологічно пов’язаних підприємств.  

Описана структура дозволяє чітко визначити основні поняття й 

напрямки дослідження, провести порівняльний аналіз і зробити 

загальні рекомендації. 

Учасниками схеми є постачальники сировини, підприємства-

виробники та споживачі продукції. Фактично ми розглядаємо граф, 

вершини якого – (і) символізують учасників виробництва, а дуги (i,j) 

– потоки матеріальних і фінансових ресурсів між ними. 

Позначимо множину всіх вершин графа через M, що містить у 

собі R – множину всіх джерел ресурсів (постачальників сировини), V 

– множину виробників продукції, які використовують 

(видозмінюють) ці ресурси, та S – множину споживачів готової 

продукції. Кожен вузол і є вершиною графа і символізує учасника 

схеми. Ініціатором запуску схеми, а точніше висловлюючись у 

термінах теорії ігор, «ведучим», є та вершина і графа, яка володіє 

певними вільними коштами.  

Накладемо такі умови:  

M = RUVUS, V∩S ≠ Ø, M\(RUV) ≠ Ø 

В такому випадку побудова плану дій, спрямованих на 

підвищення конкурентоздатності підприємства, зводиться до кількох 

типів задач.  

Центральним поняттям однієї із задач є організатор процесу, 

що запускає давальницьку схему в дію. Фактично, достатньо 

профінансувати початкову ланку, як ціла серія підприємств-

партнерів почне роботу. Очевидно, що ініціатор схеми планує 

здійснити переробку сировини для подальшої реалізації та 
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отримання прибутку. Тобто з цієї точки зору задача зводиться до 

побудови ланцюга, при якому всі ризики замовника мінімізуються, а 

ефективність вкладень збільшується.  

З другого боку, підприємства, які потенційно можуть бути 

задіяні в схемі, також ставлять певні вимоги та бажають 

оптимізувати свою роботу.  

Потрібно зауважити, що представлена схема є досить 

універсальною. Вона описує ситуацію, коли усі учасники системи 

перебувають у стані конкурентної боротьби. Тобто це той випадок, 

при якому конкурують між собою не тільки фірми-виробники, а й 

власники ресурсу та споживачі готової продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ» 

 

Перехід суспільства до інформаційної фази розвитку 

забезпечить входження України в число інформаційно розвинених 

країн світу. Побудова нового типу суспільства за моделлю 

«інформаційного суспільства» базується на економіці знань, а це 

означає, що найважливішим виробничим ресурсом суспільства стає 

не стільки інформація, скільки знання, тобто інформація, засвоєна 

людиною і яка не існує поза її свідомістю. Знання, інформація та 

способи її обробки стають вирішальним фактором розвитку 

суспільства.  

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) надають нові 

засоби задоволення зростаючих потреб в інформації та знаннях для 

управління бізнесом і для його розвитку. Для промислових 

підприємств і банківських установ на ринку України пропонується 

велика кількість інформаційних систем (ІС), що дозволяють 

автоматизувати ключові бізнес-процеси цих установ.  

Суспільство, що базується на економіці знань, вимагає від 

майбутніх спеціалістів у галузі інформаційних управляючих систем 

оволодіння практичними навичками розробки елементів АІС із 

використанням процесного підходу, розробки проектів 

автоматизованих підсистем і модулів для вирішення комплексів 

завдань із застосуванням засобів комп'ютерної техніки, електронних 

телекомунікацій та розвинених програмних засобів, придбання 

навичок аналізу й моделювання бізнес-процесів предметної області з 

використанням CASE-інструментів, розробки постановки комплексу 

завдань, алгоритмів їх вирішення на ПК, інформаційного 

забезпечення, програмної реалізації бізнес-додатків. 

Дисципліна «ІС в економіці» є однією з найважливіших у циклі 

дисциплін професійного спрямування при підготовці студентів 

спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології». Її 
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предмет – вивчення основних положень з наукової організації ІС 

управління підприємствами, банківськими установами на базі 

сучасних технічних та інструментальних засобів їхнього створення, а 

також функціональних можливостей АІС щодо надання оперативної, 

достовірної, повної інформації для вироблення й прийняття 

оптимальних рішень з управління бізнесом підприємств і банків. 

Вивчення дисципліни дозволяє сформувати у студентів знання з: 

формулювання вимог до АІС, що розробляється; аналізу та 

моделювання бізнес-процесів певної предметної області з метою 

їхнього вдосконалення з використанням CASE-інструментів; 

вироблення процесного мислення та використання процесного 

підходу до розробки АІС; участі в проектній команді з метою 

набуття досвіду спільної роботи та безперервної творчої взаємодії у 

процесі вироблення проектних рішень з розробки елементів АІС; 

управління життєвим циклом проекту АІС з використанням 

інструментів системи MS Project; формування концепції проекту; 

оформлення комплексу проектної документації на АІС відповідно до 

ДСТУ, в тому числі розроблення проектних документів «Опис 

постановки комплексу завдань», «Опис інформаційного забезпечення 

комплексу завдань», «Опис алгоритму»; розроблення контрольного 

прикладу; розроблення програмного забезпечення комплексу 

завдань; відлагодження програмного додатку на даних контрольного 

прикладу та його тестування; аналізу результатів вирішення 

комплексу завдань з метою прийняття управлінських рішень. 

Результатом засвоєння даної дисципліни є глибоке розуміння  

майбутніми аналітиками комп'ютерних систем концептуальних 

основ побудови АІС та сутності автоматизованих функціональних 

технологій з управління бізнесом, знання сучасних інструментальних 

засобів створення АІС, вироблення процесного мислення щодо 

розробки ІС. 
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НЕЧІТКО-МНОЖИННЕ МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ  

ТА ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ 

 

Практика бізнесу, аналіз діяльності венчурних фондів свідчать, 

що венчурні капіталісти, незалежно від галузевої приналежності або 

країни, в якій вони працюють, при прийнятті інвестиційних рішень 

опираються перш за все на нечіткі дані, вони вимушені 

застосовувати інтуїцію при прийнятті рішень у силу того, що 

кількісна інформація, необхідна для прогнозу подальшого розвитку, 

або відсутня, або непридатна для аналізу. Тому існує необхідність 

розробки системного підходу до збору та розповсюдження такого 

типу інформації.  

Історично вивченням та розробкою моделей, які враховують 

невизначеність того чи іншого виду 1, с. 6, займаються такі 

імовірнісні математичні дисципліни, як теорія імовірності, теорія 

інформації, математична статистика, теорія ігор, теорія масового 

обслуговування, та не імовірнісні – теорія нечітких множин, логіка 

«за замовчуванням», теорія доказів Демпстера-Шафера, системи, що 

базуються на підтвердженні, метод якісної аргументації.  

Сьогодні одним із найперспективніших напрямів наукових 

досліджень у галузі аналізу, прогнозування та моделювання 

економічних явищ і процесів в умовах невизначеності є нечітка 

логіка (fuzzy logic). Кількість наукових публікацій в усіх галузях 

знань зростає експоненційно.  

Практично відразу після виходу у світ фундаментальної 

доповіді Л. Заде [2] невелика фірма з Данії застосувала 

запропоновані принципи для удосконалення системи управління 

доменною піччю. Через чотири роки після впровадження даної 

системи управління складним виробничим процесом прибутки фірми 

обчислювалися десятками тисяч доларів. Тільки після цього вчені 

звернули свою увагу на молоду науку, оскільки саме така логіка, 
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практично позбавлена теоретичної бази, здатна вирішувати різні 

задачі в умовах невизначеності. 

Починаючи з кінця 70-х років, методи теорії нечітких множин 

починають застосовуватися і в економіці. Базовими вважаються 

роботи Дж. Баклі, Р. Бояджієва, М. Бояджієвої, Л. Димового, 

П. Севастьянова, А.М.Х. Лафуенте, Х. Циммермана, Т. Коскі. 

У 1980-х почали з’являтися програмні рішення та інформаційні 

технології, які вирішували економічні задачі із застосуванням 

нечітко-множинних і споріднених їм описів. Так, під керівництвом 

Ц. Зопоунідіса була розроблена експертна система для детального 

фінансового аналізу корпорацій [3]. Дещо раніше в Німеччині, в 

кінці 80-х років, групою під керівництвом Х. Циммермана була 

розроблена система стратегічного планування, в якій реалізується 

позиціонування бізнесу корпорації на основі нечітких описів 

конкурентоспроможності і привабливості бізнесу.   

Досить швидко економічні додатки теорії нечітких множин 

сформували самостійний науковий напрям. Була створена 

міжнародна асоціація SIGEF (International Association for Fuzzy Set 

Management & Economy) з штаб-квартирою в Барселоні, яка 

регулярно апробовує нові результати в області нечітко-множинних 

економічних досліджень, проводячи щорічні конференції і 

публікуючи журнал Fuzzy Economic Review. 

Найвища ефективність застосування нечітких множин може 

бути отримана при вирішенні наступних економічних та фінансових 

задач, як стратегічне та тактичне планування; оцінка ризику 

інвестиційного проекту в умовах невизначеності; оптимізація 

фондового портфеля та оцінка інвестиційної привабливості цінних 

паперів; прогнозування фондових індексів; вибір управляючої 

компанії; операційний менеджмент; вибір корпоративної 

інформаційної системи; аналіз фону новин; оцінка потенціалу успіху 

венчурного проекту та ін.  

Незважаючи на новизну нечітко-множинних моделей для 

українського бізнесу, вже декілька десятків українських та 

закордонних компаній (UMG, Socis Gallup, ACNielsen, «Гарант 

Авто», SVT Fortuna, GoodYear, Debica, Rameta Co, Cargill тощо) 

оцінили ефективність практичного застосування нечітких підходів до 

аналізу фінансових ризиків, визначення ризикованості надання 
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кредитів під випуск нової продукції, оцінки ефекту від впровадження 

нових технологій тощо.  

Починаючи з 1995 року, на російському, а потім і на 

українському ринку почали з’являтися програмні продукти на основі 

нечіткої логіки, розраховані на масове використання. Це дає 

можливість швидко і з прийнятною точністю вирішувати 

різноманітні задачі з наближеним заданням вхідних умов і 

отримання таких же наближених результатів, не вдаючись за 

допомогою до програмістів і без необхідності знання математичного 

апарату. Подібні програмні інструменти є досить доступними та 

інтуїтивно зрозумілими для будь-якого користувача.  

В країнах СНД, та зокрема в Україні, найбільшу популярність 

одержали наступні програмні продукти: FuziCalc фірми FuziWare; 

CubiCalc фірми HiperLogic і Matlab фірми MathWorks, FuzzyTech 

компанії INFORM GmbH and Inform Software Corporation.  
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ПРО МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ 

 

Останнім часом одним з найпривабливіших об'єктів для 

інвестицій разом з нерухомістю є саме земельні ділянки. Тенденції 

ринку свідчать про його постійне зростання, збільшення попиту і, 

відповідно, пропозиції. Тому метою даного огляду є короткий аналіз 

сучасних економічних і юридичних тенденцій розвитку ринку землі, 

які можуть бути цікавими потенційному інвестору. Нижче основний 

акцент зроблений на моніторингу цін на земельні ділянки і 

перспективах розвитку ринку. 

Ціна землі може бути нормативною і ринковою. В даний час до 

земельного фонду України входить 33 мільйони га ріллі, вартість 

якої, становить трохи більше 300 мільярдів гривень. Середня ціна 

гектара сільгоспземлі в цілому по країні становить близько 

9,1 тис. грн./га ($1,8 тис.). Якщо взяти до уваги землі, 

сільськогосподарського призначення, то фактична ринкова ціна є 

набагато меншою за її нормативне значення (як правило, в 1,5-2,5 

рази). Цього не можна сказати про надзвичайно дорогі земельні 

ділянки навколо Києва, де вартість ділянок давно перевершила всі 

розумні межі і продовжує демонструвати тенденцію до подальшого 

зростання. Природно, ціна варіюватиме від ряду чинників, серед 

яких важливе місце займає розташування, наявність транспортної 

розв'язки і соціальної інфраструктури, близькість живописних 

рекреаційних зон біля Дніпра.  

Серед основних чинників, які сприяли зростанню цін на 

земельні ділянки, слід виділити: 

а) значне зростання попиту на земельні ділянки з боку 

потенційних інвесторів за останні 2-3 роки; 

б) обмеженість земельних ресурсів як сільськогосподарського, 

так і несільськогосподарського призначення; дефіцит ліквідної 

пропозиції на ринку; 

в) значне зростання інвестиційної привабливості земельних  

ресурсів і норми прибутку на вкладений капітал у цьому сегменті. 
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Відзначимо, що ринок землі, як і ринок нерухомості є в умовах 

України складно прогнозованим, і навіть найавторитетніші експерти 

в цій сфері часто демонструють вражаючий розкид думок відносно 

майбутнього цього сегмента. 

Саме тому можливість змоделювати ринок землі і на основі 

моделі отримати достовірні результати є дуже важливим моментом 

як для інвестора, так і для пересічної людини.  

Можна виділити три основні види моделей вартості землі, 

кожний з яких має свою специфіку. 

 Адитивна модель має наступний вигляд:  
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V=A
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 , де 1,..., nX X  – характеристики об'єкта 

нерухомості, 1,..., nA A  – числові коефіцієнти при змінних 

характеристиках об'єкта, що показують внесок відповідних 

характеристик у вартість. 

За допомогою даної моделі можна досить точно розрахувати 

оптимальні коефіцієнти для конкретної бази даних, проте закладене 

припущення про лінійність внеску кожної характеристики звичайно 

не відповідає реаліям ринку. Адитивна модель не враховує 

взаємозв'язку чинників один з одним, незадовільно описує граничні 

ситуації (наприклад, об'єкт з дуже великою площею). Проте на 

основі цієї моделі можна зробити висновки про значущість тих або 

інших змінних і похибок інформації. Адитивна модель звичайно 

використовується для попереднього аналізу[1]. 

 Мультиплікативна модель має вигляд:  

0

1

V=B i

n
B

i

i

X


 , де 1,..., nX X  – характеристики об'єкта 

нерухомості, 1,..., nB B  – вагові коефіцієнти змінних характеристик 

об'єкта. 

Проста мультиплікативна модель зводиться до адитивного 

вигляду шляхом логарифмування і володіє схожими недоліками. 

Проте вона дозволяє гнучкіше показати залежність (у тому числі й 

нелінійну) вартості від значень характеристики. 

 Гібридна модель є комбінацією двох вищеперелічених 

видів, наприклад: 
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 , де 1,..., nX X  – характеристики об'єкта 

нерухомості, 1,..., nA A , 1,..., nB B  – відповідно числові і вагові 

коефіцієнти при змінних характеристиках об'єкта. 

Такий вид моделі дозволяє достатньо адекватно відображати 

основні тенденції ринку. Відсутність строгої детермінації дає 

можливість ухвалювати рішення про спосіб включення (адитивний 

або мультиплікативний) у модель будь-якої характеристики об'єкта, 

підбираючи оптимальний з погляду точності прогнозу. Проте такий 

вид моделі значно ускладнює калібрування коефіцієнтів. Звичайно, 

тут використовуються ітераційні методи. 

Вибір того або іншого виду моделі здійснюється з погляду 

найбільш адекватного віддзеркалення реального ринку. Прості 

моделі – адитивна і мультиплікативна – можуть застосовуватися для 

опису слаборозвиненого ринку, де немає яких-небудь нелінійних 

тенденцій, вони достатньо логічні за своєю структурою і стійкі в 

тому сенсі, що відсутні великі відкидання в оцінці для нестандартних 

об'єктів. Гібридна модель оптимальна для ринку із сталими 

нелінійними тенденціями й складними видами залежності вартості 

від чинників. На жаль, аналізувати кінцеву гібридну модель не так 

просто, як дві попередні, особливо якщо задіяні складні змінні, що 

відображають взаємовплив характеристик. Іншою проблемою 

гібридної моделі є сильна залежність кінцевого результату в процесі 

ітераційного калібрування від початкових значень коефіцієнтів. 

Проблеми складних гібридних моделей пов’язані з проблемами 

евристичного моделювання, поки що слабо розроблені і вимагають 

активної експертної участі. 

 
Література: 

1. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – 

М.: Дело, 1997. – 480 с.  



 76 

 Клименко О.В. 

доцент, к. ф. - м. н., 

Національний технічний університет України  

 «Київський політехнічний інститут» 

 

З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ  

У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

РОЗРАХУНКІВ В EXCEL 

 

На сучасному етапі в Україні набуло значного поширення 

застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 

вищих навчальних закладів. 

Важливим проявом цієї тенденції є впровадження у 

навчальний процес використання фінансових функцій табличного 

процесора MS Excel при здійсненні кредитних, інвестиційних та 

інших розрахунків. Це сприяє підвищенню мотивації, інтересу 

студентів та якості навчання [6].   

Фінансові функції Excel використовуються для розрахунку 

майбутньої та поточної вартості інвестиції (позики), періодичних 

платежів; показників оцінки інвестиційних проектів; ринкової 

вартості та доходності цінних паперів; суми амортизації основних 

засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування 

активу та втрат від зменшення його корисності; фінансових доходів і 

витрат у складі орендних платежів; планування погашення 

довгострокової заборгованості, іпотечних позик і споживчих 

кредитів тощо.  

Майбутню (нарощену) вартість інвестиції (позики) або 

періодичних постійних платежів можна розрахувати в Excel за 

допомогою фінансової функції БС; поточну  вартість інвестиції 

(позики), що представляє загальну суму, яка у теперішній момент 

рівноцінна ряду майбутніх виплат, – за допомогою фінансової 

функції ПС або їх суми чи суперпозиції [3, 5].   

В Excel є група фінансових функцій для визначення 

амортизації майна різними методами. Функція АПЛ розраховує 

величину амортизаційних відрахувань прямолінійним методом, 

функція АСЧ – кумулятивним методом, функція ДДОБ – методом 

прискореного зменшення залишкової вартості, функція ФУО – 

методом зменшення залишкової вартості. 
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Важливий аспект діяльності підприємства – інвестування, яке 

зумовлене необхідністю оновлення наявної матеріально-технічної 

бази, нарощення обсягів діяльності, інноваційного розвитку тощо. В 

аналізі інвестиційної діяльності використовуються різні критерії [1–

3]. Для розрахунку чистого приведеного доходу в Excel 

використовують фінансову функцію ЧПС. Внутрішню норму 

доходності інвестиційного проекту в Excel можна розрахувати за 

допомогою функції ВСД. Функція КПЕР використовується як 

показник строку окупності при аналізі інвестиційного проекту [3, 5].  

Розрахунок фінансових доходів і витрат у складі орендних 

платежів або схеми погашення позики здійснюється за допомогою 

фінансових функцій Excel ПЛТ, ПРПЛТ, ОСПЛТ.  

В Excel здійснюються розрахунки з операцій з векселями [6]. 

Функція ПОЛУЧЕНО розраховує суму, отриману в строк вступу в 

силу цінних паперів при використанні облікової (дисконтної) ставки, 

функція СКИДКА обчислює облікову процентну ставку для цінних 

паперів, за якими не передбачені періодичні виплати, функція 

ЦЕНАСКИДКА визначає ціну за 100 грн. номінальної вартості 

цінних паперів, на які зроблена знижка з ціни погашення. 

Поточна ринкова вартість облігації за «основною моделлю 

оцінки облігації» в Excel розраховується за допомогою суми 

фінансових функцій ПС. 

При розрахунках по цінних паперах із періодичними 

виплатами купонного доходу треба визначити тривалість купонних 

виплат, а також їх календарні дати. В Excel для вирішення таких 

задач є фінансові функції ДНЕЙКУПОН, ЧИСЛКУПОН, 

ДАТАКУПОНДО, ДАТАКУПОНПОСЛЕ, ДНЕЙКУПОНДО, 

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ.  
В Excel існують функції, які призначені для розрахунків по 

цінних паперах із періодичними виплатами купонного доходу і 

погашенням цінного паперу в кінці строку його дії за номіналом або 

іншою викупною ціною. Функція ДОХОД розраховує доходність 

цінних паперів по операціях із цінними паперами при заданій 

купонній ставці та різниці курсів покупки і погашення за вказаний 

період дії цінного паперу. Функція ЦЕНА розраховує курс (ціну) 

покупки цінного паперу з періодичними виплатами купонних виплат. 

Функція НАКОПДОХОД обчислює купонний дохід, накопичений 
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на момент придбання цінного паперу з періодичною виплатою 

процентів. 

В Excel існують функції, які призначені для розрахунків 

(доходності, курсу) по цінних паперах із порушенням періодичності 

виплати процентів. Функція ДОХОДПЕРВНЕРЕГ розраховує 

доходність (ставку) по цінних паперах із нерегулярним першим 

періодом виплати купона, функція ДОХОДПОСЛНЕРЕГ 

розраховує доходність (ставку) по цінних паперах із нерегулярним 

останнім періодом виплати, функція ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ розраховує 

курс покупки цінних паперів для нерегулярного першого періоду 

купонних виплат, функція ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ розраховує курс 

покупки цінних паперів для нерегулярного останнього періоду 

купона. 

Результати дослідження можуть бути рекомендовані для 

використання у навчальному процесі у вищих навчальних закладах 

України при здійсненні фінансово-інвестиційних розрахунків на 

комп’ютері за допомогою відповідних фінансових функцій Excel. 
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

При розробці інтегрованих систем управління підприємством 

та їх впровадженні окремо виділяють стадію моделювання та аналізу 

предметної області. Така стадія проектування виконується за 

допомогою спеціальних програмних засобів (СASE засобів), що 

дозволяють моделювати потоки даних, процеси та функції 

підприємства, виявити вузькі місця і дати рекомендації з ефективної 

організації структури та бізнес-процесів на підприємстві. До таких 

засобів моделювання відносяться Bpwin, Erwin, Rational Rose, ARIS 

та інші.  

Крім побудови моделей поточного стану підприємства та 

аналізу, програмні засоби моделювання дозволяють сформувати 

специфікації і побудувати проект майбутньої інформаційної системи, 

а також виконати формування бізнес-моделей підприємства за 

конкретним призначенням (конкурентоспроможність, якість 

продукції, персонал, конкретний проект тощо).  

Вибір того чи іншого програмного продукту (ПП) для 

моделювання бізнес-процесів залежить від багатьох факторів. Серед 

них - можливість підтримки декількох етапів і варіантів розвитку 

об’єкта моделювання; методології моделювання, на яку він 

орієнтований; методології подальшого використання моделі 

(наприклад, як стратегічної моделі бізнесу для порівняння і 

контролю. 

Імітаційне моделювання як спеціалізована інформаційна 

технологія складається з таких основних етапів: 

1. Структурний аналіз процесів. Проводиться формалізація 

структури складного реального процесу шляхом розподілу його на 

підпроцеси, що виконують визначені функції і мають відповідні 

функціональні зв’язки. Виявлені підпроцеси можуть бути 

розподілені на інші функціональні елементи. Особливістю 

моделювання економічних процесів є те, що складові підпроцеси, як 
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правило, не мають фізичної основи, й основними об’єктами 

моделювання є віртуальні транзакції та інформація.  

2. Формалізований опис моделі. Графічне зображення 

імітаційної моделі, функції, що виконуються кожним підпроцесом, 

умови взаємодії всіх підпроцесів і особливості поведінки 

модельованого мого об’єкта описують за допомогою вибраних 

інструментів. Серед них – спеціальні програмні продукти-

конструктори; опис моделі за допомогою мов програмування. 

Результатом такого опису є бізнес-модель, що містить відповіді на 

такі питання: які процедури, функції, роботи необхідно виконати, в 

якій послідовності, хто власник та виконавець процесу; як 

здійснюється перехід між процесами; яка вхідна та вихідна 

інформація; які ресурси, нормативи та параметри визначеного 

процесу.  

3. Побудова моделі здійснюється за допомогою спеціального 

програмного забезпечення, в якому можливо використовувати такі 

варіанти: 

1. Формування моделі «як є». 

2. Формування  моделі «як має бути». 

3. Формування варіативних моделей «що, якщо?». 

4. Проведення експериментального моделювання передбачає 

зміну визначених параметрів моделі; одержання результатів і 

формування вихідних даних порівняння з подальшим аналізом та 

оптимізацією. 

Автор пропонує використовувати комбіновані методи 

моделювання – візуально інформаційне, економіко-математичне, з 

подальшим аналізом і порівнянням результатів.  
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АНАЛІЗ ДІЄВОСТІ РІВНЯННЯ ФІШЕРА  

В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Математичне моделювання явищ і процесів трансформаційної 

економіки потребує розширення як інструментів досліджень, так і 

базових законів, які певний час виступали непорушними аксіомами 

економічної теорії. 

Сумнівність практичного застосування рівняння Ньюкомба-

Фішера  

Mv pY ,     (1) 

(де M  – обсяг грошової маси, v  – швидкість її обігу, p  – ціни 

товарів, Y  – кількість товарів) підтверджується сучасними реаліями 

української економіки перехідного періоду. Ще більша 

невизначеність виникає при дослідженні інфляційних процесів. 

Результати розрахунків на основі рівняння (1) у багатьох випадках 

назвати задовільними неможливо [1]. 

Щоб привести рівняння обміну у відповідність до фактичних 

даних, виникає необхідність модифікації останнього.  

Врахування тіньового сектора економіки, транзакційних 

операцій з іноземною валютою, агрегування джерел формування 

валового внутрішнього продукту тощо потребує відповідних записів 

рівняння:  

 $UAHpY M kM v  ,    (2) 

де UAHM  – кількість гривневої маси, $M  – кількість іноземної 

валюти (наприклад, доларів), k  – обмінний курс валюти; 

 
2

A
Y p Mv

p


 
   

 
,     (3) 

де   – індекс тіньових цін, 2A p  – обсяг тіньової економіки [2]; 



 82 

  ,пр сг псp p p Y Mv       (4) 

де прp , сгp , пcp  – індекс цін відповідно у промисловості, сільському 

господарстві, сфері послуг. 

Критичний аналіз сприяв проведенню паралелей у різних 

сферах наукових знань. Так, встановлена гіпотеза про структурну 

аналогічність рівняння тіньової економіки і рівняння Ван-дер-

Ваальса  

 
2
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N a
P V Nb Nk T

V

 
   

 
,   (5) 

що описує відхилення властивостей газів від ідеальних. 

Застосування кінетичної теорії хімічних процесів і 

модифікованого рівняння Фішера дозволило побудувати 

математичну модель інфляції, яка з достатнім ступенем точності 

відображає інфляційну ситуацію в українській економіці: 
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  (6) 

де ( )m t  – безрозмірна функція грошової емісії, 1p p    – індекс 

цін, 2

1y y A p   – валовий внутрішній продукт, 

  0 0 0d M p W    – безрозмірний параметр еластичності віддачі 

по заробітній платі. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

З переходом до ринкових відносин та впровадженням системи 

кредитування актуальним стає завдання оптимізації при ухваленні 

рішення в антикризовому управлінні, його диверсифікації з метою 

мінімізації ризиків, пов'язаних з досягненням певного рівня 

прибутковості.  

Для вирішення поставленого завдання використаємо модель 

оптимального розподілу капіталу будівельної фірми. Фірма, що має у 

своєму розпорядженні певну суму коштів (власних і кредитних 

ресурсів), може вкладати їх у житлове будівництво, причому в 

портфельній формі; а саме для подальшої реалізації у формі 

кредитування потенційних споживачів, комерційного продажу за 

ринковими цінами [3, 4]. 

На даний час теорія ризику та економічна практика виробили 

низку окремих показників кількісної оцінки ступеня ризику, серед 

яких фінансові коефіцієнти широко використовуються.  

Аналіз цінової динаміки на ринку показує, що частка 

підприємства зіштовхується з тенденцією зниження прибутковості 

вкладень і зростання ризиків, пов'язаних з динамікою попиту й 

конкуренції. Тому підприємству, відповідно до постановки задачі, 

необхідно здійснити вибір між ефективністю і ризиком. Причому 

модель оптимізації з урахуванням ризику буде мати вигляд: 

1 1

min
n n

i j ij

i j

YY Y
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Модель (1-4) являє собою оптимізаційну задачу з критерієм (1), 

що представляє квадратичну форму, що є позитивно визначена, а 

обмеження моделі (2-4) – лінійні. Отже, безліч припустимих рішень 

округло, а цільова функція є округлою. Отже, умови регулярності 

Куна-Таккера виконані, і рішення поставленої задачі може бути 

отримане наступним чином.  

Можна знайти той граничний рівень pr , при якому *

0Y  стає 

від’ємним: * * *

0 1 21 ( )Y Y Y    

Це можна інтерпретувати в такий спосіб: якщо підприємство 

очікує одержати прибутковість на рівні ppr r , то його портфель має 

складатися лише з ризикових вкладень. Більше того, в цих умовах 

підприємство повинно взяти гроші в позику ( *

0 0Y  ), то * *

1 2( ) 1Y Y   

щоб забезпечити заданий на цьому рівні дохід. 

Для проведення розрахунків за оптимізаційною моделлю (1 – 

4) перш за все необхідно здійснити оцінку її параметрів 

 0 , , , , 1,2,...,i ijr r V i j n . А це досить складно. Параметр 0r  визначається 

процентною ставкою й умовами кредитування. 

У загальному випадку при заданому n  необхідно оцінити 

( )N n  параметрів: 
( 1) ( 1)

( )
2 2

n n n n
N n n

 
   ; серед яких n  середніх 

,ir 1,2,...,i n  і 
( 1)

2

n n 
 коваріацій , , 1,2,...,ijV i j n , оскільки матриця 

V  симетрична ( ij jiV V  для всіх i  и j ). При зростанні n  число 

параметрів, що оцінюються ( )N n , швидко зростає, що значно 

ускладнює процес їх оцінювання, оскільки забезпечення необхідної 

точності оцінок потребує великої кількості даних. 

Оскільки вихідна інформація щодо  проектів має структуру 

виду  ( , ), 1,2,...,i iP C i n , де iP  – ціна реалізації проекту, iС  –  його 

собівартість, у моделі фігурують параметри їхньої прибутковості ir . 

Тому при конкретному характері прийнятої ефективності вкладень 

можна її розрахувати за ( iP , iС ), тобто побудувати перетворення f  

виду: ( , ), 1,2,..., .i i ir f P C i n   
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Для одержання оцінок  , ), , 1,2,...,i ir Vj i j n  безпосередній 

статистичний підхід має вигляд n -мірного вектора випадкових 

величин 
1 2( , ,... )nR R R R  ефективності вкладень i -го типу 1,2,...,i n  

та формування статистичної бази для R  у формі наступної вибірки 

розмірності m : 
1 2 1 2 1 2( (1), (1), ..., (1)), (2), (2), ..., (2)) ,..., ( ( ), ( ), ..., ( ))n n nr r r r r r r m r m r m . 

Незміщені оцінки шуканих параметрів отримаємо на базі 

наступних співвідношень: 
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У такому разі для дисперсій маємо: 
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, 1,2,...,i j n . 

При відсутності даних необхідного обсягу точність оцінок 

параметрів буде низькою, тому прямий статистичний підхід для 

одержання середніх і коваріацій непридатний. У цьому випадку може 

бути використаний метод аналізу залежностей прибутковості від 

«провідних» факторів, розроблений у теорії фінансового аналізу. 

Розглянута модель призначена для приватних підприємств, що 

вирішують задачу оптимального вибору проектів при сформованих 

параметрах функціонування ринку житла. Подальші дослідження 

мають торкатися можливості передбачати розвиток стану 

підприємства для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
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ТЕХНИКО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

При рассмотрении вопросов использования информационных 

систем (ИС) на предприятиях важным является понимание сущности 

ИС как объекта исследования. В подавляющем большинстве 

исследований выделяется технический аспект организации ИС 

предприятия, в рамках которого ИС определяются как совокупность 

аппаратно-программных комплексов. Однако такой подход 

значительно ограничивает возможности исследования социально-

экономических характеристик ИС.  

Следует помнить, что ИС предприятий носят социально-

экономический характер, поскольку использование ИС на 

предприятиях, во-первых, влияет и изменяет характер труда 

сотрудников предприятия (социальный аспект) и, во-вторых, влияет 

на экономические результаты деятельности предприятия. 

Следовательно, при рассмотрении ИС предприятий необходимо 

исходить из технико-социально-экономической сущности ИС. 

Исследование ИС предприятия как технико-социально-

экономической системы дает определенные преимущества. Во-

первых, это позволяет не терять технический аспект 

функционирования ИС. Во-вторых, дает возможность проводить 

экономический анализ функционирования ИС предприятия в 

сочетании с социальным характером использования ИС предприятия.  

Данный подход требует поиска нового атомарного элемента 

ИС как объекта управления ИС. В качестве такого атомарного 

элемента ИС можно выбрать сервис информационной службы 

предприятия, определяемый количественными параметрами 

функциональности, доступности, уровня, производительности и 

цены. 

Также такой подход предоставляет возможность проведения 

технико-социального анализа с учетом экономического аспекта, 

технико-экономического анализа с учетом социального аспекта, 

социально-экономического анализа с учетом технического аспекта.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ КНТЕУ 

 

Знайомство із сучасними інформаційними технологіями є 

невід’ємною частиною підготовки студентів будь-якого навчального 

закладу до їх майбутньої професійної діяльності. Забезпечення цього 

процесу передбачає наявність відповідного апаратного та 

програмного забезпечення. На відміну від апаратного забезпечення, 

використання програмного забезпечення при цьому має ряд 

особливостей, що зумовлені, в першу чергу, необхідністю 

використання ліцензійних програм. З огляду на це, робота 

присвячується особливістю використання системного програмного 

забезпечення та інформаційних систем в навчальному процесі ВНЗу. 

Усе програмне забезпечення, що використовується в вищих 

навчальних закладах можна умовно поділити на три групи [1]: 

1) програмне забезпечення, вивчення якого передбачене освітньо-

професійними характеристиками, програмами та робочими 

програмами дисциплін, їх прикладною наповненістю; 2) програмне 

забезпечення, що використовується як допоміжне при вивченні 

деяких дисциплін та те, що використовується для забезпечення 

студентів додатковою інформацією для самостійного вивчення 

дисциплін, зокрема програмні комплекси підтримки дистанційного 

навчання; 3) програмне забезпечення, що використовується для 

забезпечення управління ВНЗ та автоматизації документообігу його 

структурних підрозділів. В нашій роботі ми акцентували увагу над 

проблемами впровадження і ефективного використання програмного 

забезпечення першої групи із вищеподаної класифікації, зокрема для 

спеціальності «Економічна кібернетика» ЧТЕІ КНТЕУ.  

У першу групу входять, перш за все, операційні системи та 

системи офісної автоматизації. Відповідно до учбових програм 
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МОНУ в вищих навчальних закладах використовуються операційні 

системи та офісні пакети виробництва Microsoft – різні версії MS 

Windows та MS Office. Встановлення таких програм передбачає 

вкладання ВНЗами значних сум в придбання їх ліцензійних версій, 

навіть незважаючи на значні знижки, які надає корпорація Microsoft 

навчальним закладам [2]. Тут, на наш погляд, слід звернути увагу на 

аналоги цих програмних продуктів, що розповсюджуються за 

ліцензією GPL – General Public License, вартість використання яких 

для учбових закладів буде на порядки нижчою. Тим більше, що за 

своїми функціональними можливостями такі програмні продукти 

зараз ні чим не гірші за аналоги від Microsoft [2]. 

З іншими типами програмного забезпечення першої групи 

ситуація дещо простіша і тут навчальний заклад самостійно вибирає 

яке програмне забезпечення слід використовувати в навчальному 

процесі. Крім використання в навчальному процесі воно також 

використовується студентами для подальшої наукової діяльності [1]. 

Так, наприклад, під час вивчення дисципліни «Економічна 

інформатика» студенти знайомляться з архіваторами, антивірусними 

програмами, програмами розпізнавання сканованого тексту, 

програмами електронного листування, програмами для роботи в 

мережі Internet і т.п. Під час вивчення інших дисциплін 

комп’ютерного напрямку студенти знайомляться з більш 

спеціалізованим програмним забезпеченням, як наприклад системи 

автоматизації бухгалтерського обліку, інформаційно-довідковими 

системами, системами управління проектами, засобами розробки 

програмного забезпечення тощо. Зокрема, для забезпечення 

навчального процесу в інституті використовуються такі комерційні 

програмні продукти, як MS Visio, MS Project, Project Expert, хоча при 

їх придбанні було використано усі можливі способи зниження 

вартості за рахунок студентських ліцензій, за рахунок знижок 

постійним клієнтам тощо. За схемою договорів з виробниками 

програмних продуктів про безкоштовні ліцензії в інституті 

використовуються системи 1С:Бухгалтерія, Парус, Ліга-Закон 

Професіонал. Крім того, широко використовуються безкоштовні 

версії повноцінних програмних продуктів та програми, що 

розповсюджуються за ліцензією GPL. Так, наприклад, для 

спеціальності «Економічна кібернетика» використовуються 

безкоштовні версії  повноцінних програмних продуктів – MS SQL 
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Server Express Edition та MS Visual Studio C# Express Edition і MS 

Visual Web Developer. Під час вивчення дисципліни «Системи 

підтримки прийняття рішень» використовується спрощений варіант 

Deductor Studio – Deductor Studio Light. Такі програми складно 

використовувати для повноцінної роботи на підприємстві, але їх 

можливостей для навчального процесу повністю достатньо. Серед 

програмних продуктів, що розповсюджуються по GPL-ліцензії слід 

відмітити пакет Денвер, який вміщує СУБД MySQL, Web-сервер 

Apache та інші додаткові компоненти, призначені для розробки 

повноцінних Web-програм. Для вивчення мультиплатформенної 

мови програмування Java використовується пакет Eclipse. 

Підготовка фахівця економічної сфери, та й не тільки, на 

сьогодні не мислима без отримання ним практичних навиків роботи 

із сучасним прикладним програмним забезпеченням. Саме в цьому 

ракурсі постає проблема тенденції постійного впровадження 

актуального програмного забезпечення в навчальний процес. Дана 

проблема ускладнюється природними періодами оновлення ринку 

прикладних інформаційних систем, що вимагає в свою чергу від ВНЗ 

постійної роботи в напрямку укладання нових ліцензійних договорів, 

внесення змін у програми та робочі програми дисциплін, дотримання 

високих вимог до кваліфікації науково-педагогічного персоналу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Поняття «економічна безпека» є відносно новим у сучасній 

економічній літературі, як і наука про економічну безпеку держави, 

що носить назву «екосестейт». Економічна безпека – це стан і 

здатність економічної системи протистояти небезпеці руйнації її 

організаційної структури і статусу, а також перешкодам досягнення 

цілей розвитку [1]. Вона є важливою умовою та основним 

принципом функціонування економіки нашої держави.  

Аналізуючи економічну ситуацію в державі, помічаємо, що 

причини виникнення загроз економічній безпеці мають яскраво 

виражений регіональний характер, адже всі вони, наприклад, як 

особливості формування валової доданої вартості та надходження 

податкових зборів до місцевих бюджетів чи рівень безробіття 

регіонально диференційовані. Тому дослідження саме 

територіального аспекту економічної безпеки дозволяє визначити 

ключові фактори дотримання економічної безпеки держави в цілому.  

Беручи сьогодні до уваги особливості функціонування 

державної та регіональних економік, дослідження саме 

територіального аспекту економічної безпеки дає нам змогу 

дослідити рівень економічної безпеки регіону, а разом із ним 

визначити сильні й слабкі сторони функціонування регіональних 

економічних систем. З впевненістю можемо сказати, що економічна 

безпека держави характеризується територіальною структурою, 

складовими якої є, насамперед, адміністративно-територіальні 

одиниці першого порядку. Отже, загальнодержавний рівень 

економічної безпеки визначається рівнем регіональних систем, а 

процес гарантування економічної безпеки держави повинен 

реалізовуватися на основі врахування і дотримання безпеки 

територіальних складових. 

Стан економічної безпеки кожного суб’єкта господарювання 

характеризується за допомогою певних критеріїв та показників. 
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Показники економічної безпеки регіону та їх порогові значення 

відображено у таблиці. 

Індикатори економічної безпеки регіону та їх порогові 

значення 

Назва показника 
Порогове значення 

економічної безпеки регіону 

1. Індекс фізичного обсягу 

промисловості у % до відповідного 

періоду минулого року 

150 

2. Індекс фізичного обсягу продукції 

сільського господарства у % до 

відповідного періоду минулого року 

136 

3. Обсяг обороту роздрібної торгівлі,  

в % до ВДВ 
40 

4. Інвестиції в основний капітал, % до 

ВДВ 
15-25 

5. Індекс споживчих цін до грудня 

попереднього року, % 
140 

6. Рівень безробіття за методологією 

МОП, % 
7 

7. Безробітні, що мають офіційний 

статус у службі зайнятості, в % від 

економічно активного населення 

5 

8. Попит і пропозиція робочої сили, % 6 

9. Приріст населення на 1000 жителів 3 

10. Кількість студентів на 1000 чол. 

населення 
90 

11. Відношення середньої заробітної 

плати до прожиткового мінімуму 
3:1 

12. Відношення імпорту до експорту 1 

13. Співвідношення грошових доходів 

та витрат населення регіону 
1,4 

14. Загальна кількість зареєстрованих 

злочинів на 1000 чол. населення 
5 

В основі дослідження використовували індикативний метод, 

суть якого полягає у порівнянні фактичних (статистичних) і 

порогових значень показників стану економічної безпеки регіону та 
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метод стандартизації показників, який дає змогу порівнювати 

різнорідні показники регіону і, як результат, одержати його 

інтегральну величину, котра й буде визначати рівень економічної 

безпеки Чернівецької області в досліджуваних роках. 

При стандартизації будемо вирізняти стимулятори, тобто 

показники, кількісний ріст яких позитивно впливає на стан 

економічної безпеки в регіоні, та дестимулятори, збільшення яких, 

навпаки, негативно впливає на рівень економічної безпеки регіону. 

При їх розрахунку було використано наступні формули: 

1) для показників-стимуляторів (якщо i iga a ): /i i igx a a , 

2) для показників-дестимуляторів (якщо i iga a ): /i ig ix a a , 

де ix  – стандартизований показник стану економічномічної безпеки 

регіону; ia  – i -тий показник стану економічної безпеки регіону; iga  

– i -тий пороговий показник стану економічної безпеки регіону; 

1,...,i n  – показники, за допомогою яких проводимо обчислення. 

Для визначення інтегрального показника стану економічної 

безпеки Чернівецької області використовувалась формула: 

1

n

n
i

i

I x


  , 

де ix  – стандартизований показник економічної безпеки; n  – 

кількість показників, що використовуються при дослідженні. 

Використовуючи дану методику, було визначено наступні 

інтегральні показники стану економічної безпеки Чернівецької 

області за 2003-2005 роки: 

2003I  0,2557; 2004I  0,2684; 2005I  0,5392. 

На основі даних показників можемо зробити висновок, що 

спостерігається значне підвищення рівня економічної безпеки 

Чернівецької області за останні роки. 

 
Література: 

1. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи 

економічної безпеки. – Х.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 263 с. 

2. Вавдіюк Н.С. Діагностика забезпечення економічної безпеки 

держави на регіональному рівні: Дис. к.е.н. 08.10.01 / Луцький держ. 

технічний ун-т. – Луцьк, 2005. – 266 арк. 
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ВПЛИВ FLOSS НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Інформаційний сектор економіки займає все більшу частину 

ринку. Якщо включати до нього забезпечення інфраструктури і 

сервісів для створення, обліку та обробки інформації, а також продаж 

самої інформації, ця частка сягає 10% ВВП у більшості розвинутих 

країн світу й забезпечує більше половини їх економічного росту. 

Програмне забезпечення є одним із ключових елементів 

інформаційної економіки. На динаміку його розвитку значний і все 

більш інтенсивний вплив справляє технологічне явище, яке у нас 

відоме під назвою «вільне програмне забезпечення», а в країнах 

Заходу як «free software», «libre software», «open source software», що 

в офіційних урядових оглядах іменують абревіатурою FLOSS(FOSS) 

(free/libre/open source software). Найбільш яскравими прикладами 

технологій, породжених FLOSS, що справляють сьогодні 

революційний вплив на економіку, є Internet та World Wide Web. 

Якщо говорити про ринкову нішу та географічний аспект 

поширення продуктів FLOSS, слід відзначити наступне: 

 Найбільше поширення продукти FLOSS мають на ринках 

Європи, менше Азії та Америки. Але всюди частка цих продуктів 

зростає. 

 Майже дві третини програмного забезпечення FLOSS 

створюється індивідуумами, софтверні компанії дають близько 15%, 

а інші організації – майже 20%. 

 Найбільша ринкова частка спостерігається серед малих і 

середніх приватних підприємств та у громадських установах. 

 На сьогодні комерційні фірми інвестували близько 

1,2 млрд. євро в розробку програмного забезпечення FLOSS, 

забезпечивши таким чином 565000 робочих місць та понад 

263 млрд. євро річного доходу [1]. 

 Згідно з експертними оцінками, інформаційні сервіси, що 

базуються на FLOSS-програмах, сягнуть третини від всіх 

інформаційних сервісів у 2010 році, а частка економіки, що базується 
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на використанні FLOSS-програмного забезпечення, складе у цьому ж 

році 4% ВВП в Європі [2]. 

 Розроблені індивідумами і невеликими софтварними 

фірмами FLOSS-програми, викликають все більше зацікавлення 

серед великих комерційних фірм. Найяскравішими прикладами є, 

звичайно підтримка FLOSS такими гігантами, як IBM, в дещо 

меншій мірі Intel розробок операційних систем на базі Linux. Так, 

Red Hat і Novell, що є розробниками власних клонів Linux, стали 

бізнес-партнерами згаданих гігантів інформаційної індустрії. Фірма 

Novell повністю перевела свій бізнес на рейки FLOSS, купивши 

команду розробників операційної системи Suse. Навіть сама 

Microsoft, чиє становище виглядає непорушним, переводить частину 

своїх проектів у розряд FLOSS, а також уклала угоду про 

партнерство з тією ж Novell, купивши частину акцій цієї компанії. 

Для нашого регіону, особливо в сучасних економічних умовах, 

сприяння поширенню інформаційних технологій, що базуються на 

використанні відкритих програмних джерел, здатне справити 

позитивний вплив у плані інноваційного, технологічного розвитку та 

збільшення рівня зайнятості, особливо серед молоді. Початковими 

кроками на цьому шляху може бути розширення сфер використання 

FLOSS-програм у державних та, особливо, в навчальних закладах 

навіть незважаючи на те, що в міністерських програмах такі питання 

поки що не розглядаються. 

 
Література: 

1. Economic impact of FLOSS on innovation and competitiveness of the 

EU ICT sector. 232p. 2006 MERIT. 

2. www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,38061,00.html 
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ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ-

АНАЛИТИКОВ В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В настоящее время условия хозяйствования выдвигают все 

большие требования к профессиональным компетенциям, 

сертификации, уровню квалификации и подготовки молодых 

специалистов. Наиболее остро стоят проблемы, связанные с 

подготовкой в области информационных технологий и систем, что 

обусловлено: 

 относительной молодостью проблемы; 

 огромным спектром информационных систем и технологий; 

 постоянным их совершенствованием; 

 отсутствием профессиональных стандартов отрасли.  

С одной стороны, у выпускников вузов не всегда легко 

решается вопрос с обеспечением первым рабочим местом (всем 

хочется взять на работу сотрудника, имеющего опыт работы), а с 

другой стороны, с каждым годом растет дефицит специалистов в IT-

отрасли.  

В последние годы на постсоветском пространстве, особенно в 

России [1], Украине и Белоруссии, реализуются проекты разработки 

профессиональных стандартов для отрасли информационных 

технологий, которые призваны стать основой государственных 

образовательных стандартов. 

Особенности требований к выпускаемым специалистам по 

информационным системам заключаются в том, что при 

автоматизации малых и средних производственных единиц команда 

проекта не превышает 3 человек, а перечень работ остается таким же, 

как при внедрении информационной системы в крупной компании.   

Это означает, что мы должны готовить специалиста, как 

«универсального солдата», который способен отработать все этапы 

жизненного цикла проекта. 
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В течение 10 лет в нашем университете кафедрами 

математического моделирования и информатики и прикладной 

математики готовятся специалисты, получающие квалификацию 

«экономист-аналитик». За эти годы накоплен некоторый опыт и 

сформулирован ряд проблем, решаемых в ходе подготовки.  

Можно условно определить круг компетенций выпускника 

специальности «Экономическая кибернетика». В области 

информационных систем выпускаемый нами специалист: 

 осуществляет планирование, руководство и координацию в 

сфере создания и эксплуатации различных бизнес-приложений, 

анализ предъявляемых к ним требований; 

 осуществляет профессиональную деятельность по 

обеспечению продаж и внедрению бизнес-приложений; 

 определяет и обеспечивает реализацию проектных 

спецификаций и архитектуры бизнес-приложений, преобразование 

их в детальное описание алгоритмов и объектов; 

 определяет регламенты модификации, оптимизации и 

развития бизнес-приложений; 

 может руководить деятельностью группы программистов  и 

осуществлять консультационную деятельность (проект-менеджер). 

У ходе тесного сотрудничества с руководителями студентов на 

местах производственных практик, а также с молодыми 

специалистами после окончания ими вуза нами были выделены 

следующие объекты и средства профессиональной деятельности 

специалиста в области информационных систем и технологий: 

 программы и программные компоненты бизнес-

приложений;  

 языки программирования бизнес-приложений; 

 задания на модификацию, оптимизацию и развитие 

бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования, 

описания, анализа и моделирования информационных и 

коммуникационных процессов в прикладной экономической системе 

управления предприятием; 

 известные и новые формальные методы разработки 

проектов и инструментальные средства для управления проектами; 
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 стандарты и методы организации управления, учета и 

отчетности на предприятиях; 

 модели автоматизации предприятий; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия 

систем.  

 Одна из основных проблем подготовки специалистов кроется 

в многогранности самого объекта – современные информационные 

системы для бизнеса, которые с точки зрения универсальности 

имеют два полюса: типовые и индивидуальные (заказные) системы. 

Между этими полюсами – огромный спектр отраслевых систем – 

типовых решений для определенной отрасли. Отсюда возникает 

вопрос о необходимости классификации, обзора, ознакомления 

выпускаемых специалистов с имеющимся многообразием систем. 

В последнее время вопросы, связанные с экономическим 

направлением в высшем образовании, уже отчасти решены, 

благодаря широкой государственной поддержке, то в IT-отрасли 

остается большое количество узких мест, для устранения которых 

необходимо время и накапливаемый опыт, а также обмен навыками 

между специалистами, работающими в высшем образовании с 

аналогичными задачами. 

 
Література: 

1. Жеребина О.Г. Профессиональный стандарт «Специалист по 

информационным системам». Опыт взаимодействия ИТ-отрасли и высшей 

школы при создании образовательных стандартов нового поколения // 

Новые информационные технологии в образовании. – М., 2007. – С.10-21. 
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ОЦІНЮВАННЯ КРАЇННОГО РИЗИКУ 

 

Серед зовнішніх ризиків особливе місце займає країнний 

ризик. Це небезпека втрат унаслідок того, що держава не захоче або 

не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземним кредитором 

або інвестором з причин, що не відносяться до звичайних 

господарських ризиків, які виникають у зв'язку з кредитуванням або 

інвестуванням. Відмінною рисою країнного ризику є складність його 

розрахунку та аналізу, оскільки для його оцінки необхідно 

створювати високоефективний, гнучкий і достовірний банк даних. 

При аналізі даного ризику приймаються до уваги численні чинники, 

оскільки країнний ризик – це складний ризик, який містить 

економічні, політичні та соціальні чинники. Економічний ризик 

залежить від стану платіжного балансу країни, системи 

господарювання, економічної політики, що проводиться державою, 

особливо обмежень на переказ капіталу за кордон. Оцінка 

економічного ризику зазвичай проводиться на підставі даних 

національної статистики. 

Як правило, для оцінки країнного ризику беруть до уваги 

зростання валового внутрішнього продукту, обсяг зовнішнього і 

внутрішнього боргу, відношення зовнішнього боргу до експорту, 

сальдо експорту-імпорту тощо.  

Якщо проаналізувати вплив вищезгаданих факторів на рівень 

країнного ризику, то можна побачити, що деякі показники зовсім не 

впливають на його рівень. Наприклад, рівень приросту ВВП та рівень 

країнного ризику (економічна складова) в Україні зовсім не 

корелюють (див. рис. 1). 

Коефіцієнти кореляції між основними макроекономічними 

показниками та економічною складовою рівня країнного ризику, 

згідно з рейтингом компанії Global Insight Global Risk Service, подано 

в таблиці. 
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 Global Insight Global Risk Service
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Рис. 1. Рівень країнного ризику, згідно з Global Insight Global 

Risk Service [1], та темп росту ВВП [2] 
 

Взаємозв'язок основних макроекономічних показників  

з рівнем ризику 

 

Рівень 

країнного 

ризику, згідно 

з Global 

Insight Global 

Risk Service 

Темп 

при-

росту 

ВВП 

Об-

сяг 

екс-

порту 

Обсяг 

імпорту 

Коефіцієнт 

обслугову-

вання 

зовнішнього 

боргу 

Рівень країнного 

ризику, згідно з 

Global Insight 

Global Risk Service 

1,00 0,06 0,85 0,86 0,45 

Темп приросту 

ВВП 
0,06 1,00 0,36 0,37 0,50 

Обсяг експорту 0,85 0,36 1,00 0,90 0,30 

Обсяг імпорту 0,86 0,37 0,90 1,00 0,33 

Коефіцієнт 

обслуговування 

зовнішнього боргу 

0,45 0,50 0,30 0,33 1,00 

Як видно з таблиці, найбільше на рівень країнного ризику 

України впливають обсяги експорту та імпорту. Зв’язок між 

коефіцієнтом обслуговування зовнішнього боргу та рівнем ризику 

помітний. Разом з тим рівень зовнішнього боргу та здатність його 
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погасити (або обслуговувати) часто виступають основними 

чинниками при прийнятті рішень щодо присвоєння того чи іншого 

рейтингу. 

Згідно з деякими працями [3], в економіці з високою 

мобільністю капіталу та повною замінністю активів країнний ризик 

мінімальний, якщо виконується така рівність: 

(1 )(1 ) 1p i s i     , 

де p  – ймовірність дефолту (нездатності погасити й обслуговувати 

зовнішні борги), i  – безризикова норма прибутку (наприклад, 

державних цінних паперів), s  – премія за країнний ризик. 

Звідси, премія за країнний ризик: 

1

p
s k

p



,    (1) 

де 1k i  . 

Коли ймовірність настання дефолту прямує до 1, то премія за 

країнний ризик наближається до безмежності.  

Виходячи з того, що ймовірність настання боргової кризи 

можна подати як [3] 
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, 

співвідношення (1) можна, після певних перетворень, подати 

наступним чином: 

1

ln ln
n

i i

i

s a k b x


   ,   (2) 

де ix  – складові країнного ризику, ib  – відповідні вагові коефіцієнти.  

Модель (2) можна звести до регресії та застосовувати для 

оцінки країнного ризику, попередньо проаналізувавши та виявивши 

найбільш впливові чинники даного ризику. 

 
Література: 

1. http://www.globalinsight.com.  

2. http://www.bank.gov.ua/Macro/index.htm.  

3. J. Nogues, M. Grandes. Country risk: economic policy, contagion effect 

or political noise? // Journal of Applied Economics. – Vol. IV. – № 1. – P. 125-

162. 

http://www.globalinsight.com/
http://www.bank.gov.ua/Macro/index.htm
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА  

ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

В умовах зростаючих взаємозв'язків і взаємозалежності держав 

при збереженні багатьох глобальних небезпек і загроз національна 

безпека стає складовою загальної світової безпеки, зусиль усіх 

народів у збереженні миру, демократії, гуманізації сучасних 

відносин.  

Важливою змістовною складовою національної безпеки є 

інформаційна безпека. Із зростанням науково-технічного прогресу 

буде зростати і важливість питання інформаційної безпеки 

громадянина, суспільства, держави. Тобто інформація стала 

чинником, який може призвести до значних технологічних аварій, 

воєнних конфліктів та поразок у них, дезорганізувати державне 

управління, фінансову систему, роботу наукових центрів, і чим 

вищий рівень інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим 

потрібнішою стає надійна інформаційна безпека, оскільки реалізація 

інтересів, людей та держав усе більше здійснюється за допомогою 

інформатизації. Враховуючи той факт, що під впливом 

інформаційних атак може цілеспрямовано змінюватися кругозір та 

мораль як окремих осіб, так і суспільства в цілому, нав'язуються чужі 

інтереси, мотиви, спосіб життя, на перший план випливає аналіз 

сутності та форм проявів сучасних методів прихованого агресивного 

впливу, виявлення дій, що мають цілеспрямований агресивний 

характер і які протирічать інтересам національної безпеки, 

вироблення механізмів протидії їм у всіх напрямах.  

Отже, інформаційна безпека суспільства, держави 

характеризується ступенем їх захищеності та, як наслідок, стійкістю 

головних сфер життєдіяльності щодо небезпечних інформаційних 

впливів. Інформаційна безпека визначається здатністю 

нейтралізувати такі впливи. Загальноприйнятим є таке визначення 

інформаційної безпеки, як стан захищеності життєво важливих 

інтересів громадян, суспільства та держави в інформаційній сфері. 
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Розрізняють внутрішні та зовнішні джерела інформаційної безпеки. 

Під внутрішніми джерелами розуміють відсутність історичного, 

політичного та соціального досвіду життя у правовій державі, що 

торкається процесу практичної реалізації конституційних прав та 

свобод громадян, у тому числі в інформаційній сфері. Недостатня 

координація діяльності вищого державного керівництва, органів 

влади та військових формувань у реалізації єдиної державної 

політики забезпечення національної безпеки теж можна вважати 

таким джерелом. До цього слід додати і відставання України від 

розвинутих країн за рівнем інформатизації органів державної влади, 

юридично-фінансової сфери, промисловості та побуту громадян. До 

зовнішніх джерел належать діяльність іноземних політичних, 

військових, економічних та розвідувальних структур в інформаційній 

сфері; політика домінування деяких країн в інформаційній сфері; 

діяльність міжнародних терористичних груп; розробка концепцій 

інформаційних війн будь-якими структурами; культурна експансія 

щодо конкретної країни.  

З урахуванням майбутнього розвитку інформатизації, 

проникнення інформаційних технологій у найважливіші сфери життя 

суспільства, необхідно передбачити перехід від принципу 

забезпечення безпеки інформації до принципу інформаційної 

безпеки. Розгляд інформаційної безпеки з позицій системного 

підходу дозволяє побачити відмінність наукового розуміння цієї 

проблеми від повсякденного. В повсякденному житті інформаційна 

безпека розуміється лише як необхідність боротьби з відтоком 

закритої (таємної) інформації, а також з розповсюдженням хибної та 

ворожої інформацій.  

Отже, забезпечення інформаційної безпеки держави має 

підтримуватися на державному рівні методами політичного та 

законодавчого впливу на всі сфери інформаційного бізнесу. Крім 

того, інформаційна безпека має підтримуватись і на нижчих рівнях 

створенням і забезпеченням локальних засобів безпеки.  
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INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

З самого початку розвитку Internet, а особливо з появою Web-

технологій, мережа орієнтована на інформаційне забезпечення своїх 

користувачів, у тому числі науково-технічною інформацією (НТІ). 

Одним з ефективних засобів доступу до баз даних НТІ є 

інформаційно-пошукові системи (ІПС), які з'явилися майже 

одночасно з появою комп'ютерної техніки. Вже в середині 60-х років 

були створені системи такого типу, базові концепції яких не 

змінюються й досі. Традиційно в системі НТІ (а також у бібліотечній 

справі) використовувалися системи та клони систем STAIRS, Folio, 

ISIS. Всі вони сьогодні знайшли своє продовження в Web-

технологіях, що дало новий поштовх для впровадження технологій 

обробки та пошуку НТІ в глобальних розподілених системах. 

Створена ІПС WAIS (Wide Area Information Server), що реалізує 

бібліографічний стандарт ANSI Z39.50, була першою такою 

системою в Internet. Дана ІПС є єдиною, що має свій власний 

мережевий Internet-протокол. Архітектурно система WAIS близька 

до класичної ІПС компанії IBM STAIRS. Надалі вона була 

інтегрована з Web і отримала широке розповсюдження при роботі з 

реферативними та бібліографічними базами даних малих і середніх 

обсягів, насамперед у державних та освітніх установах США та 

Західної Європи [1]. 

Комп'ютерні системи підтримки навчання (СПН) надають усім, 

хто навчається, контрольований доступ до навчальних матеріалів, 

дають можливість викладачеві керувати процесом навчання і 

відстежувати його ефективність, підтримують навчально-

організаційну діяльність [3]. 

Функції СПН полягають у тому, що вона повинна 

забезпечувати:  

 проведення навчально-адміністративної роботи;  

 контроль кількості пройденого матеріалу та якості його 

засвоєння;  



 104 

 роботу в асинхронному режимі з можливістю 

індивідуального підходу до студента;  

 колективну роботу студентів і викладача (семінар, 

конференція);  

 підтримку електронної пошти, форуму, чату, 

відеоконференції, обміну файлами, сумісного використання додатків, 

віртуального класу;  

 поділ учасників навчального процесу щодо ролей;  

 підтримку різних типів навчальних матеріалів. 

Широко використовують Іnternet-технології й у роботі 

бібліотек. Бібліотека нового типу – це віртуальна бібліотека, де читач 

знаходить не тільки те, що становить фонд даного сховища, але й має 

змогу миттєво отримати будь-яку інформацію із будь-якої бібліотеки 

світу. Сучасні інформаційні Internet-технології розвиваються у 

бібліотеках за двома напрямками: надання доступу до корпоративних 

каталогів бібліографічних даних та створення інформаційних Web-

сайтів. 

Ці напрямки автоматизації бібліотечних процесів спираються 

на два варіанти рішень: 

 автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з 

технологічним циклом традиційної роботи бібліотеки з паперовими 

джерелами; 

 автоматизація процесів, орієнтованих на створення 

повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і 

видача безпосередньо в електронній формі. 

Активний розвиток Internet-технологій відкриває реальні 

можливості для ефективних шляхів реалізації бібліотечних систем 

інформаційного обслуговування користувачів у режимі on-line. 

Плюси Internet очевидні: тільки за допомогою глобальної 

інформаційної мережі буде забезпечена загальнодоступність світових 

інформаційних ресурсів, тому доступ в Internet найближчим часом 

стане необхідним кожній бібліотеці [2]. 

 
Література: 

1. http://dwl.kiev.ua/art/nti/ 

2. http://library.tup.km.ua/about_library/naukova_robota/konfer/velichko.htm 

3. http://www.dl.com.ua/rus/techno/lms.shtm 
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО БАНКУ 

У ПІДГОТОВЦІ БАНКІВСЬКИХ ФАХІВЦІВ 

 

У сучасних умовах жорсткої конкуренції банк стикається з 

необхідністю постійного удосконалення форм роботи та 

використання новітніх технологій. Системи автоматизації вимагають 

наявності в банківській установі фахівців, що вільно володіють 

сучасними технологіями і не потребують додаткового навчання. 

Покликання ВНЗ і полягає у підготовці таких фахівців, що 

витримують будь-яку конкуренцію не лише за  рівнем знань з 

прикладних дисциплін своєї спеціалізації, а й у галузі новітніх 

технологій.  

З цією метою у КНТЕУ навчальними планами підготовки 

фахівців з банківської справи передбачено проходження навчального 

тренінгу у створеному Навчальному банку. Проходження тренінгу 

передбачено в кінці 4 курсу, коли вивчено основні базові дисципліни 

– «Банківські операції», «Бухгалтерський облік в банках», 

«Банківські інформаційні технології». На цьому ж курсі студенти 

вивчають «Банківську безпеку», в якій розкриваються основні 

питання побудови систем захисту інформації. 

При цьому Навчальний банк є імітаційною моделлю роботи 

банківської установи, основаною на АБС «Скарб». Тренінг 

проходить протягом 2 тижнів і передбачає виконання завдань з 

чотирьох основних блоків діяльності банку: розрахункові операції; 

касові операції; депозитні операції; кредитні операції.  

Для опанування всіх операцій за короткий період часу 

навчальна група ділиться на окремі структурні підрозділи, в яких за 

кожним виконавцем закріплюються функціональні обов’язки, а потім 

ці підгрупи змінюють блоки операцій та свої функції. Крім того, 

доцільним був би виступ студента у ролі клієнта банку, що дозволить 

йому пройти всі стадії процесу надання банківської послуги, 

визначити плюси та мінуси розробленої системи документообігу та 

надати відповідні пропозиції. Формування розробки власних 

пропозицій у студентів є обов’язковою умовою підготовки 



 106 

спеціалістів високого рівня, до функцій яких відноситься не лише 

технічне виконання обов’язків, а й процес управління. 

Проходження навчального тренінгу передбачає роботу 

студентів не тільки з програмно-технічними комплексами, а й 

проходження стандартних процедур входження до робочого місця – 

тобто, перед початком роботи кожен студент знайомиться з 

вертикальними та горизонтальними зв’язками в банку, положенням 

про роботу відповідного підрозділу, його функціями, а також 

посадовими обов’язками. Після цього здійснюються стандартні 

процедури оформлення картки виконавця в службі автоматизації 

банку та службі безпеки, надається пароль входження до системи та 

закріплюються дозволи на проведення операцій. У кінці роботи 

здійснюється роздруківка протоколу роботи виконавця за день та 

аналіз помилок, що були допущені.  

Обов’язковою умовою ефективного проведення навчального 

тренінгу є отримання кінцевих результатів роботи студентів. Тому 

кожне заняття починається з відкриття Операційного дня банку та 

закінчується його закриттям з отриманням всіх поточних звітів. 

Проведення операцій супроводжується документами у друкованому 

вигляді, які розкладаються у відповідні папки документів банку, що 

дозволяє студентам відчути порядок проведення документообігу в 

банку. Перед початком заняття навчальна група вивчає роздані їй 

технологічні картки проведення відповідної операції та здійснює 

розподіл обов’язків окремих виконавців.  

По закінченні навчального тренінгу студенти проходять 

практику в реальних установах банків протягом 4 тижнів з 

обов’язковим написанням звіту, що дозволяє їм перевірити, як 

здійснюються вивчені ними операції у конкретних установах, 

порівняти практику банків з імітаційною моделлю, виявити недоліки 

в організації та зробити критичний аналіз. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ:  

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Діюча реформа вищої освіти пов’язана з переходом від 

парадигми навчання до парадигми освіти, що передбачає орієнтацію 

на окремі активні методи оволодіння знаннями, розвиток творчих 

здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуального 

навчання з урахуванням потреб та можливостей особистості. 

Важливу роль у формуванні цих якостей відіграє самостійна робота 

студентів (СРС), яка призначена не тільки для оволодіння кожною 

дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи в 

навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності самостійно 

вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення та виходити 

з кризової ситуації. 

Очевидно, що у процесі вдосконалення професійної освіти 

акцент діяльності викладача дедалі зміщується з розробки нових 

форм і методів активізації власної діяльності на стимуляцію 

активності студентів. Від волі, інтересів і прагнень останніх залежить 

ступінь залучення до навчального процесу та успішність оволодіння 

професією. Саме тому під час підготовки майбутніх фахівців СРС 

надається пріоритетне значення.  

Отже, проблема самостійної роботи є однією з актуальних у 

професійній педагогіці. Вирішення її при підготовці економістів 

вимагає особливої уваги, оскільки у повсякденній діяльності 

викладача найбільше недоліків зустрічається саме в організації та 

проведенні самостійної роботи.  

СРС є головним із резервів підвищення якості навчання та 

підготовки майбутніх спеціалістів. У зв’язку з цим в умовах 

запровадження кредитної технології навчання проблема правильної 

та ефективної організації СРС засобами інформаційних технологій є 

пріоритетною.  

Практичний досвід та вивчення педагогічної літератури [1] 

дозволяє виділити такі шляхи вдосконалення СРС: забезпечення 
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єдності освітньої, виховної і розвиваючої функцій навчання; 

реалізація комплексу принципів навчання і принципів розвитку 

самостійної пізнавальної діяльності; забезпечення динамічності 

навчання, його спрямованості на розвиток активності розумової 

діяльності студентів; орієнтація студентів на систематичну 

самостійну пізнавальну діяльність і вдосконалення її організації; 

комплексне, педагогічно доцільне використання сучасних технічних 

засобів навчання; використання системи психолого-педагогічних 

стимулів щодо активної самостійної пізнавальної діяльності 

студентів. 

Враховуючи вищесказане та тенденції щодо зменшення часу 

аудиторних занять, на СРС може бути винесений найбільш цікавий 

та різнобічний у поглядах навчальний матеріал. Підготовка завдань 

рекомендується за трьома рівнями складності [2]. 

Перший рівень – це розпізнання та відтворення матеріалу. Він 

являє собою загальне ознайомлення з матеріалом, виявлення та 

узагальнення ключових позицій автора. Тобто студент відтворює те, 

про що дізнався з опрацьованого матеріалу. Другий рівень – рівень 

практичного використання. На цьому етапі існуючі знання повинні 

трансформуватися в уміння виконувати якусь конкретну навчальну 

роботу. Для студента це може бути аналіз інших літературних 

джерел з метою встановлення аналогічних позицій. На цьому рівні 

студенти здобувають навички самостійної роботи, уміння формувати 

свої позиції, переносити знання, які існують, у нові навчальні умови. 

Третій рівень – рівень творчого використання набутих знань. Він 

передбачає трансформацію набутих знань у нові умови і для нових 

вимог.  

Інформаційним забезпеченням ефективної організації СРС 

може бути модульне динамічне об’єктно-орієнтоване навчальне 

середовище (ДОНС), яке створене для процесу навчання в реальному 

часі. Ідеологічною основою ДОНС є прагнення полегшити контакт 

між викладачем і студентами в процесі навчання, що важливо в 

умовах фізичної віддаленості. В системі є низка «ресурсів», які 

дозволяють спілкуватися учасникам навчального процесу та 

здійснювати контрольні заходи, що важливо при організації СРС [5].  

Система має продуману програмну архітектуру, яка дозволяє 

розширювати функціональність завдяки модулям, які легко 

інтегруються з програмним ядром. Модулі можуть додавати нові 
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типи навчальних ресурсів. Ресурсом у термінології ДОНС називають 

динамічний чи статичний елемент, який є джерелом навчальної 

інформації. Статичні ресурси: гіпертекст, файли, мультимедійна 

інформація (аудіо, відео, Flash застосування). Динамічні ресурси, 

тобто такі, які передбачають роботу студента з ними, це: чати, 

форуми, тести, опитування, журнали типу LiveJournal, лабораторні 

роботи, завдання на СРС тощо. Робота студента з динамічним 

ресурсом може бути оцінена викладачем чи комп’ютером. Може 

існувати декілька систем оцінювання за різними критеріями для 

кожного ресурсу. Все це налаштовується викладачем особисто. 

Як і в більшості інших освітніх систем, навчальна інформація 

розбита за курсами. Для кожного курсу призначається автор, тобто 

той, хто наповнює курс навчальною інформацією, та викладачі, які 

будуть навчати студентів і оцінювати знання, але не обов’язково їм 

буде дозволено наповнювати курс новою інформацією чи змінювати 

існуючу. Навчання для студента починається з моменту запису його 

на курс.  

Таким чином, рівнева диференціація навчального матеріалу 

залежноті від необхідного рівня підготовки окремих студентів 

дозволяє поступово переходити від предметно-дійового характеру 

мислення до абстрактно-логічного.  

Особливе місце в професійній підготовці студентів належить 

використанню в педагогічній роботі сучасних інформаційних 

технологій (відео та мультимедійні засоби, віртуальне середовище та 

ДОНС), які підвищують ефективність самостійної роботи студентів і 

дозволяють реалізувати принципово нові форми та методи навчання.  
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ПОНЯТТЯ МАНЕВРЕНОСТІ В КОМЕРЦІЙНИХ 

 БАНКАХ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні банківська система України – одна з найважливіших і 

невід’ємних структур ринкової економіки. Своєю діяльністю банки 

глибоко проникають у всі сфери економіки та активно впливають на 

економічні й соціальні процеси в державі. Виступаючи 

посередником у перерозподілі капіталів, банки істотно підвищують 

загальну ефективність виробництва. 

Основна проблема функціонування комерційного банку – це 

забезпечення відповідного рівня надійності, ліквідності та 

стабільності системи банків, тобто здатності виконувати свої функції 

з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком, ураховуючи 

зовнішній вплив. Не менш важливим в аналізі функціонування 

комерційного банку є показник маневреності. Зазначимо, що між 

характеристиками банку існує тісний зв'язок: між ризиком та 

надійністю, надійністю та ліквідністю, а маневреність має значний 

вплив на надійність, ризикованість. В останні роки проблема 

маневреності банківської системи України почала набувати 

першорядного значення. 

На сьогодні досліджувана тема є недостатньо розкрита в 

економічній літературі. 

Маневреність у банківській системі можна розглядати як 

реакцію системи на зміну зовнішніх і внутрішніх умов, а також 

цільових стратегій банку. Залежно від періоду реалізації, економічна 

маневреність може бути оперативна, поточна і стратегічна. Але з 

функціональної точки зору при проведенні моделювання 

економічних подій більш правильно говорити про маневреність 

системи показників комерційного банку. Очевидно, що економічну 

маневреність можна оптимізувати за допомогою певних кількісних 

показників з метою пошуку оптимальних способів і глибини 

економічного маневра. При цьому можна використати метод 

оптимального планування.  
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Виходячи із специфіки банківської системи, можна виділити 

наступні групи показників комерційного банку [1]: 

 ліквідність: коефіцієнт миттєвої ліквідності, поточна 

ліквідність, короткострокова ліквідність; 

 надійність: рівень проблемних кредитів, рівень лівериджу, 

адекватність регулятивного капіталу, миттєвої ліквідності; 

 валютна позиція: загальна довга відкрита валютна позиція і 

коротка відкрита валютна позиція; 

 ризик: кредитний, валютний та операційний.  

Проаналізувавши існуючі праці щодо маневреності, зокрема 

[1], пропонуємо метод визначення коефіцієнта маневреності для 

кожної групи економічних показників банку. 

Розглянемо алгоритм визначення маневреності для показників 

ліквідності. 

Перший крок – визначення середнього значення за кожною 

групою показників роботи банку.  

Розрахунок проводиться за формулою: 

1

/
N

л і

i

K К N


 ,     (1) 

де іК  – показники групи ліквідності, N – кількість показників, які 

належать до даної групи, лК – середнє значення показників групи 

ліквідності. 

Наступним кроком є визначення середнього значення серед 

усіх банків, які аналізуються, тобто: 

1

/
M

cл j

j

K К M


 ,     (2) 

де jК  – показники групи ліквідності всіх баків, М – кількість 

показників, cлК – середнє значення показників групи ліквідності по 

всіх банках. Аналогічно проводимо розрахунок для інших груп 

показників банку. 

Коефіцієнт маневреності для групи показників ліквідності 

розраховується за формулою: 

1 / 100%мл л слK К К      (3) 
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Вираз 1 /л слК К  беремо за модулем, оскільки для 

дослідження важливим є визначення величини відхилення, а не 

знака. 

Аналогічно розрахунки проводимо для інших груп показників.  

Отже, визначивши коефіцієнт маневреності, можна говорити 

про фінансову стабільність або нестабільність банку на основі 

балансу банку, також за допомогою даного коефіцієнта можна 

розраховувати рейтинг банків. 
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СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК»  

ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМУ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Система «Клієнт-Банк» належить до систем віддаленого 

банківського обслуговування. Крім неї, сюди входять Інтернет-

банкінг та телебанк.  

«Клієнт-Банк» є програмно-технічним комплексом, який 

дозволяє підприємству керувати своїм рахунком з комп'ютера, 

встановленого в офісі підприємства. Банки розробляють програми 

«Клієнт-Банк» самостійно, або купують уже готову програму в 

організації, що володіє правами на неї, і пристосовують до власної 

автоматизованої банківської системи (надалі – АБС), або отримують 

програму при купівлі АБС.  

Оскільки зв'язок між комп'ютером клієнта і комп'ютерною 

мережею банку здійснюється за допомогою телефонних ліній 

загального користування, система «Клієнт-Банк» повинна 

відповідати вимогам НБУ щодо захисту електронних банківських 

розрахунків. Кожний програмний комплекс «Клієнт-Банк» 

проходить в НБУ перевірку на відповідність вимогам безпеки 

передачі інформації та іншим технічним вимогам, при успішному 

результаті якої розробник отримує сертифікат відповідності. Це 

потрібно для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до 

рахунку клієнта третіх осіб або доступу клієнта до інших 

банківських рахунків, крім тих, які зазначені в договорі на 

обслуговування.  

Система «Клієнт-Банк» має багато переваг. 

По-перше, зручність. Адже у «Клієнт-Банку» автоматизовано 

підготовку таких документів, як платіжне доручення, меморіальний 

ордер, заява на переказ валюти. Вигляд електронних документів, що 

відображені в інтерфейсі користувача, максимально наближено до 

паперових, що значно спрощує користування системою. Як і 

паперові, електронні платіжні документи, що надсилаються до банку, 

підписують посадові особи підприємства, але замість звичайного 

використовується електронний підпис, який зберігається на дискетах.  
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По-друге, оперативність. При користуванні «Клієнт-Банком» 

зростає швидкість проходження платежів (якщо операціоніст банку 

підтверджує електронний документ клієнта відразу при його 

надходженні до банку). Висока оперативність зумовлена тим, що, як 

зазначалося вище, платіжне доручення в електронному вигляді 

готують один раз, причому це робить не операціоніст банку, а 

працівник підприємства. Крім цього, відпадає потреба готувати 

первинні платіжні документи на паперових носіях. Замість них раз на 

тиждень готують реєстр електронних документів. Зрозуміло, що 

відпадає необхідність у щоденних візитах до банку для проведення 

безготівкових платежів. Це економить час і кошти.  

По-третє, мобільність. Користування «Клієнт-Банком» робить 

спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні 

можливості більшості програмних комплексів дозволяють 

цілодобово відправляти документи до банку і проглядати отримані 

звідти.  

Засоби інформаційної безпеки сучасних систем «Клієнт-Банк» 

при коректному їх використанні гарантують надійний захист системи 

від несанкціонованого доступу і модифікації інформації, що 

передається телефонними каналами зв’язку.  

Поряд з очевидними перевагами, «Клієнт-Банк» має і певні 

недоліки.  

Основний недолік – керівник повинен бути за комп’ютером  

Оскільки «Клієнт-Банк» встановлюється на чітко визначеному 

комп'ютері, то переказ коштів з використанням системи потребує 

присутності в цьому місці керівних осіб підприємства, які наділені 

правом першого і другого підпису. Інакше керівники підприємства 

мусять відкрити електронний підпис іншим особам, що збільшує 

небезпеку несанкціонованого використання коштів на поточному 

рахунку. На відміну від «Клієнт-Банку», система Інтернет-банкінгу 

дозволяє підписувати електронні документи з різних комп’ютерів, 

які мають доступ до мережі Інтернет, і таким чином забезпечує 

користувачам певну просторову свободу.  

Крім цього, можуть виникнути помилки при перенесенні 

інформації з «Клієнт-Банку» до АБС банку, якщо ці системи 

створювалися різними розробниками. 

Також може виникнути проблема при перенесенні даних із 

системи «Клієнт-Банк» у систему електронного управлінського та 
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бухгалтерського обліку підприємства-користувача. Дана проблема 

вдало була розв’язана розробниками системи обробки економічної 

інформації «Акцент». Ними був розроблений спеціальний 

програмний модуль (діалог), який дозволяє автоматично записувати 

інформацію про банківські операції клієнта з електронного 

структурованого файлу виписки банку до інформаційної системи. 

Складність була ще й у тому, що різні банки використовують 

різні системи «Клієнт-Банку», і відповідно, структура електронного 

файлу-виписки різна. Рішення було знайдено за допомогою файлу 

ініціалізації діалогу, в якому прописуються всі ключові поля, що 

містять відповідну інформацію про операцію. Таким чином, було 

створено універсальний інструмент для роботи з різними системами 

банків. Підприємства – користувачі системи «Акцент» отримали 

можливість використання різних систем «Клієнт-Банку» різних 

банків без переналаштування своєї системи, що є беззаперечною 

перевагою. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Банківський сектор є сектором економіки, який перебуває у 

процесі постійного динамічного розвитку, пошуку та вдосконалення. 

Разом з тим впровадження електронних систем обробки та передачі 

інформації набуває універсального та загального характеру, 

охоплюючи всі напрямки банківської діяльності. Отже, вони надають 

нові можливості автоматизації банківських операцій, робочих місць 

фахівців, координування діяльності підрозділів банків, розширення 

міжбанківських зв’язків, активної діяльності на фінансових ринках 

ряду країн, а також комплексного розв’язування проблем аналізу 

банківської діяльності.  

Звичайно, з огляду на це банки роблять сьогодні велику ставку 

на професійну компетентність своїх співробітників та на 

використання нових інформаційних технологій. Але незважаючи на 

швидкі темпи комп’ютеризації та переходу до електронного 

документообігу, виникає багато проблемних ситуацій, які 

потребують знаходження оптимального способу розв’язання. По-

перше, не кожен банк може витрачати величезні суми на 

комп’ютеризацію, що викликає технічну неготовність банківських 

установ до роботи з електронними документами (відсутність 

достатньої кількості ПЕОМ та відповідного програмного 

забезпечення). По-друге, технологічна неготовність установи для 

роботи з певним програмним забезпеченням, а саме підготовка 

фахівців до роботи з ним. По-третє, це законодавча база, в якій 

оговорені не всі питання, що стосуються електронних документів та 

електронного документообігу. 

На цьому всі питання не вичерпуються, але саме цих питань ми 

торкнулися у процесі навчання студентів у Харківському 

банківському інституті.  
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Практична підготовка здійснюється на базі навчально-

тренувального банку та комп’ютерних аудиторій інституту, технічне 

оснащення й організаційна структура яких відповідає стандартам 

реального банку. Це дозволяє моделювати виробничі ситуації. 

Аудиторії обладнано банківським програмно-технічним комплексом 

ОДБ «ІСАОД», ОДБ «Барс», «Міні-Банк».  

Виходячи з досвіду впровадження у навчальний процес 

програмного забезпечення, пов’язаного з автоматизацією 

банківських технологій, постійно виникає багато складних завдань, а 

саме: 

 наближення систем автоматизації банківської діяльності 

до навчального процесу;  

 відповідна підготовка персоналу; 

 автономне встановлення систем на персональні 

комп’ютери;  

 необхідність поновлення та постійного супроводження з 

боку розробників; 

 навчання аналізу недоліків та переваги автоматизованих 

банківських систем тощо. 

 
Література: 

1. Крюков Г.Н. Особенности банковского документооборота // 

http://www.directum.ru/1433142.aspx 

2. Еськова Е. Документооборот в банке: от управления документами 

к управлению процессами // http://www.bdm.ru/arhiv/2006/09/64.htm. 

 



 118 

Середюк В.Б. 

асистент,  

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

СКОРИНГОВОГО МЕТОДУ  

ДЛЯ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПРИ КРЕДИТУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

На сьогоднішній день комерційні банки почали інтенсивно 

розробляти програми з кредитування фізичних осіб. Це пов’язано, в 

першу чергу, з високою дохідністю даного виду кредитування. З 

розвитком таких програм постала проблема оцінки 

кредитоспроможності позичальників та визначення рівня ризику при 

їх кредитуванні. Під кредитоспроможністю розуміємо спроможність 

позичальника за певних умов кредитування у повному обсязі та у 

визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми 

борговими зобов’язаннями грошовими коштами, що генеруються 

позичальником [1].  

Оскільки відсоток неповернення кредиту комерційним банкам 

залишається досить високим, то можна зробити висновок про 

недосконалість методів оцінки кредитоспроможності позичальників.  

Непрямі методики аналізу кредитоспроможності клієнтів 

широко застосовуються у банківській практиці. Їх суть полягає в 

наданні певної ваги (балів) різним показникам, а результатом оцінки 

служить виведення класу кредитоспроможності клієнта. Дана 

методика відома ще як скоринг-система [3]. 

Суть скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що 

характеризує позичальника, надається реальна оцінка в балах. У 

спрощеному вигляді скорингова модель – це зважена сума 

визначених характеристик позичальника [2].  

Техніка кредитного скорингу була вперше запропонована 

американським економістом Д. Дюраном для відбору позичальників 

за споживчим кредитом.  

Власні скорингові системи були розроблені такими великими 

вітчизняними банками, як Промінвестбанк та «Надра».  

Методика Промінвестбанку включає такі характеристики: 

соціальну стабільність (працездатного віку – 10 балів, наявність 
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шлюбного контракту – 10 балів, забезпеченість роботою – 10 балів), 

питому вагу річних виплат по кредиту у сукупному річному доході 

позичальника: менше 25 % – 20 балів, від 25 % до 50 % – 10 балів, 

більше 50 % – 0 балів; користування кредитами раніше і їх своєчасне 

погашення – 20 балів; рекомендаційний лист – 10 балів. Залежно від 

суми набраних балів позичальники поділяються на 5 класів: А – 

більше 70 балів, Б – 60–70 балів, В – 50–59 балів, Г – 40–49 балів, Д – 

менше 40 балів. 

Скоринг-система банку «Надра» дещо відрізняється від 

системи Промінвестбанку, але незначно. Дана система 

характеризується такими основними показниками: вік позичальника 

(від 2 до 8 балів); наявність власної нерухомості (від 0 до 8 балів); 

постійна робота (від 2 до 8 балів); безперервний стаж роботи (від 2 

до 6 балів); погашення кредитів у минулому (від 0 до 6 балів); рівень 

забезпечення кредиту (від 15 до 30 балів); платоспроможність 

клієнта (від 5 до 20 балів); платоспроможність сім’ї (від 5 до 20 

балів). 

Якщо сума балів більше 55 балів, то банк задовольняє 

прохання позичальника про надання кредиту; при 40–54 балах 

проводиться додаткове вивчення умов (суми, строку кредиту, 

гарантій); якщо сума балів менше 40, банк відмовляє клієнту у 

наданні кредиту. 

В розглянутих скоринг-системах можна виділити ряд 

недоліків, пов’язаних, у першу чергу, з оцінкою нерухомості, 

платоспроможності клієнта та його сім’ї. 

В зв’язку з тим, що позичальник несе відповідальність по 

кредитних зобов’язаннях у розмірі всього власного майна, яким він 

володіє, та враховуючи динамічний розвитком ринку нерухомості, в 

такому випадку вважаємо, що наявність приватної житлової чи 

комерційної нерухомості у позичальника повинна оцінюватись у 

більшу кількість балів.  

Враховуючи тінізацію фонду заробітної плати, її офіційні 

розміри можуть бути недостатніми для досягнення необхідного рівня 

платоспроможності, але в той же час її фактичний розмір може бути 

на рівні, який дозволить позичальнику своєчасно та в повному 

розмірі розрахуватись по своїх зобов’язаннях перед банком.  

Що стосується рівня повернення кредитів у минулому 

(кредитна історія), то вважаємо, що даний показник є одним із 
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найважливіших в умовах вітчизняного фінансового ринку, який 

характеризує дисциплінованість позичальника. 

Якщо ж говорити про скоринг-систему в цілому, то в ній 

можна виділити як ряд переваг, так і ряд недоліків. 

До безсумнівних переваг даної системи належить: 

використання бальних систем оцінки кредитоспроможності клієнтів 

– це достатньо об'єктивний і економічно обґрунтований процес 

прийняття рішень; застосовуючи скорингову модель, кредитний 

експерт має можливість легко і, головне, швидко оцінити 

платоспроможність позичальника. 

До недоліків системи можна віднести: достатньо високу шкалу, 

яка для переважної більшості населення є недосяжною; класифікація 

вибірки здійснюється лише на клієнтах, яким надали кредит; у 

зв’язку з постійним розвитком фінансового ринку, виникає потреба 

постійного оновлення інформації і вдосконалення моделі; модель не 

передбачає врахування специфічних особливостей окремих 

позичальників; ефективне застосування скорингу при прийнятті 

рішень вимагає існування інфраструктури ринку (бюро кредитних 

історій і т.п.).  

Отже, вважаємо, що найбільш виправданим є застосування 

кредитного скорингу для визначення кредитоспроможності фізичних 

осіб: при споживчому, іпотечному та картковому кредитуванні.  
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО БАНКУ 

 

Якісна підготовка кадрів завжди вимагала пошуку попередньої 

можливості поєднання їхньої теоретичної підготовки з набуттям 

практичних навичок. Забезпечення практичного аспекту в освіті 

реалізується через низку різноманітних форм. Це і розв’язання 

практичних ситуацій, і проходження різних видів практики, 

стажування. Але найбільший ефект для майбутнього фахівця надає 

можливість одержання практичних навичок на змодельованому 

робочому місці, так званому «тренажері». 

Відтворювання повноцінного робочого місця та виробничих 

ситуацій при підготовці фахівців для банківського сектора привело 

до появи навчально-тренувальних банків. Такі банки створюються на 

базі вищих навчальних закладів. Проте форма організації 

навчального банку може бути різною:  

 повноцінне відділення одного з діючих банків, робота якого 

забезпечена силами студентів та супроводжується тренерами 

(співробітниками банку та викладачами-практиками); 

 модель банківської установи, яка працює з віртуальними 

грошима та іншими фінансовими інструментами. 

Перший варіант навчального банку вимагає його оснащення 

найсучаснішою технікою та організацію реального процесу 

банківського обслуговування клієнтів. З точки зору фахової 

підготовки, така форма є найкращою, оскільки надає фактично 

перше робоче місце майбутнього банкіра. Такий навчальний банк дає 

можливість на практиці застосувати одержані теоретичні знання, 

засвоїти новітні технології, більше дізнатися про сучасні банківські 

продукти, проходити переддипломну практику, виконувати 

дослідницькі роботи на реальних даних. Суттєвим недоліком такого 

«тренажера» є його дорожнеча, а отже, неможливість створення 

силами навчального закладу. Ініціатором цього процесу повинен 

виступати діючий банк, який, у свою чергу, бере на себе подвійну 

відповідальність за дії студентів. 
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Другий варіант організації навчального банку передбачає 

набуття майбутніми фахівцями фінансової сфери практичного 

досвіду в умовах, наближених до реальних. Тут мають місце обороти 

нереальних грошей, і «збагатитися» можливо тільки віртуально. Все 

інше відповідає умовам сучасної фінансової установи. Така модель 

найбільш оптимальна для навчальних закладів, які переважно й 

виступають ініціаторами її створення, підвищуючи ефективність 

навчального процесу. 

Обидва варіанти створення навчального банку вимагають 

вирішення наступних блоків питань: 

1. Технічне оснащення, в тому числі програмне забезпечення 

технологічних процесів. Саме ця проблема пов’язана з високою 

вартістю проекту і необхідністю співпраці з банками та компаніями-

виробниками. 

2. Кадрове забезпечення. Викладач вузу переважно виступає 

модератором, тренером. Проте роль начальника вимагає обізнаності 

викладача у комплексі аспектів обслуговування (технологія, 

бухоблік, аналітика, діловодство тощо). Це означає, що виконувати 

таку функцію можуть або практикуючі банкіри, або випускники, що 

одержали відповідну профільну освіту. У разі забезпечення роботи 

діючого відділення, що обслуговує реальних клієнтів, необхідно 

вирішувати питання матеріальної відповідальності та заохочення 

наставництва. 

3. Методологічне забезпечення роботи навчального банку. Ця 

проблема найкраще вирішується силами навчального закладу, в тому 

числі із залученням студентів. Проте найбільшого ефекту можна 

досягти шляхом співпраці вузу з фінансовими установами, 

асоціаціями банкірів, співпраці в межах різних спільних проектів, у 

тому числі міжнародних. 
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МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 

 

Рассматривая возможность выдачи кредита потенциальному 

заемщику, банк или финансовое учреждение изучает различную 

документацию субъекта предпринимательской деятельности, 

претендующего на получение кредита. Среди этой документации 

имеется разнообразная бухгалтерская отчетность данного 

предприятия, бизнес-план и т. п. Одной из применяемых 

характеристик кредитоспособности потенциального заемщика 

является его кредитная история. В экономически развитых странах 

имеются специальные бюро кредитных историй, в которые 

обращаются банки или финансовые учреждения для получения 

информации о потенциальном заемщике: когда и какие кредиты ему 

выдавались, имелись ли дефолты, просроченные или замороженные 

кредиты. С развитием рыночных отношений украинские банки и 

финансовые учреждения при решении вопроса о выдаче кредита все 

больше внимания уделяют изучению кредитных историй 

потенциальных заемщиков. Применение экономико-математического 

моделирования при рассмотрении кредитных историй 

потенциальных заемщиков позволяет уменьшить, как уровень риска 

невозврата выданных кредитов, так и вероятность возникновения 

других проблем по выданным кредитам. 

В работе [1] предложена следующая матричная модель выбора 

наиболее надежных потенциальных заемщиков. Предположим, что 

кредитный отдел банка рекомендует не выдавать кредиты тем 

потенциальным заемщикам, в кредитных историях которых имеются 

проблемные кредиты, то есть в том случае, когда среди кредитов, 

полученных рассматриваемым заемщиком, имеется хотя бы один 

просроченный кредит. В этом случае ситуация принятия решений по 

совокупности всех остальных потенциальных заемщиков кредитным 

отделом банка характеризуется такими составляющими частями: 
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1. Множество I = {1; 2; …; k} всех потенциальных заемщиков 

данного банка, занумерованных первыми натуральными числами, 

известно; 

2. Множество S = {S1; S2; …; Sn} величин всех кредитов, 

полученных всеми рассматриваемыми потенциальными заемщиками 

и упорядоченных, например, по возрастанию их значений S1 < S2 

<…< Sn, известно; 

3. Матрица R = k nR  = (rij), значения элементов rij которой 

равны количеству кредитов величиной Sj, полученных i-м 

потенциальным заемщиком, известна. 

Будем интерпретировать множество наиболее надежных 

заемщиков как упорядоченное нечеткое множество [2] вида J = (j1; j2; 

…; jk), для элементов которого jl известны значения функции 

принадлежности pl, где (j1; j2; …; jk) — это перестановка чисел 1, 2, 

…, k, pl[0; 1], l =1,k , p1  p2 … pk. Если для некоторого 

потенциального заемщика l0 окажется справедливо равенство 
0l

p = 0, 

то это означает, что по сравнению с другими потенциальными 

заемщиками его следует считать ненадежным. 

Для вычисления оценок значений функции принадлежности pl, 

где l =1,k , можно решить парную матричную игру с нулевой 

суммой, заданную матрицей R = k nR  = (rij): оценками значений 

функции принадлежности pl будут соответствующие компоненты 
lp  

оптимальной стратегии первого игрока  1 2; ; ...; kp p p p    . 

В работе [3] рассмотрен следующий пример. Пусть ситуация 

принятия решений по совокупности всех потенциальных заемщиков 

кредитным отделом банка характеризуется такими составляющими 

частями: 

1. Множество I = {1; 2; 3} всех потенциальных заемщиков 

данного банка, занумерованных первыми натуральными числами, 

известно; 

2. Множество S = {S1; S2; S3; S4; S5; S6} величин всех кредитов, 

полученных всеми рассматриваемыми потенциальными заемщиками 

и упорядоченных, например, по возрастанию их значений S1 < S2 < S3 

< S4 < S5 < S6, известно; 
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3. Матрица R =  3 6

0 2 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1

0 0 1 0 2 0

ijR r

 
 

   
 
 

, значения 

элементов rij которой равны количеству кредитов величиной Sj, 
полученных i-м потенциальным заемщиком, известна. 

В матрице R седловой элемент отсутствует:  

 = max min 0 1 min maxij ij
j ji i

r r   = . 

Упростить заданную матрицу R = 3 6R  = (rij) так, чтобы хотя бы 

у одного игрока остались только две его чистые стратегии, 
невозможно. Поэтому для решения парной матричной игры с 

нулевой суммой, заданной матрицей R = 3 6R  = (rij), необходимо 

решить соответствующую симметричную пару взаимно-
двойственных задач линейного программирования. Решение парной 

матричной игры с нулевой суммой, заданной матрицей R = 3 6R  = (rij), 

имеет следующий вид: p = (0,2; 0,4; 0,4), q = (0,4; 0,2; 0,4; 0; 0; 0), 

RV = 0,4. 

Согласно найденному решению парной матричной игры с 

нулевой суммой, заданной матрицей R = 3 6R  = (rij), нечеткое 

множество наиболее надежных заемщиков имеет вид J = (j1; j2; j3) = 

(2; 3; 1), так как j1 = 2, j2 = 3, j3 = 1, 
1 2jp p  = 0,4, 

2 3jp p  = 0,4, 

3 1jp p  = 0,2. Третьего потенциального заемщика следует признать 

менее надежным по сравнению с первыми двумя, надежность 
которых практически совпадает. Поэтому при определенной 
ограниченности финансовых средств у банка его руководству 
следует отказать в кредите именно третьему потенциальному 
заемщику. 

 
Література: 
1. Сигал А.В. Матричная модель представления кредитных историй 

потенциальных заемщиков // Актуальные проблемы и перспективы 
развития экономики Украины / Материалы VI Междунар. научно-практ. 
конференции. Алушта, октябрь 2007. – Симферополь, 2007. – С. 81-82. 
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к принятию приближенных решений. Пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 167 с. 

3. Линь Сэнь. Выбор наиболее надежных потенциальных 
заемщиков // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики 
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ARIS TOOLSET: МОЖЛИВОСТІ 

МЕТОДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Необхідність в адаптації до змін, що відбуваються нині в 

економіці України як на макроекономічному рівні, так і на рівні 

окремого підприємства, потребує знання й використання 

економістами-аналітиками спеціальних методів і засобів для 

«налаштування» бізнес-процесів економічних суб’єктів щодо 

швидкоплинних зовнішніх і внутрішніх умов ведення бізнесу. Ці 

засоби повинні забезпечувати наявність адекватної інформації про 

діяльність економічного суб’єкта й надавати теоретичне підґрунтя 

для її аналізу в аспекті бізнес-процесів підприємства, їх «вузьких 

місць» і можливостей оптимізації.  

З розвитком ринкових відносин в Україні посилюється 

відповідальність суб’єкта управління за визначення правильних 

управлінських рішень. Зважаючи на це, економістам необхідно вміти 

в оптимальному алгоритмі вирішувати аналітико-інформаційні 

завдання, що дозволять приймати виважені та ефективні 

управлінські рішення. Ключовими в цьому випадку є такі завдання: 

1) визначення проблемної ситуації та її формалізований опис; 

2) вибір моделі, що найбільш вдало описує всі можливі бізнес-

процеси обраного суб’єкта економічної діяльності; 

3) вибір теоретичних методів і програмних засобів для 

реалізації обраної моделі; 

4) підготовка вхідної інформації (збір, систематизація та 

опрацювання); 

5) безпосередній процес формування моделі; 

6) редагування, налагодження та корегування створеної 

моделі; 

7) ухвалення рішення та затвердження плану його реалізації; 

8) контроль за виконанням рішення; 

9) аналіз, оцінка та діагностика отриманої ситуації, її 

переосмислення. 

На нашу думку, достатньо зручним у методичному аспекті 
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(зокрема, для навчання фахівців у галузі економічної аналітики) слід 

вважати моделювання бізнес-процесів певного економічного 

суб’єкта на основі Архітектури інтегрованих інформаційних систем – 

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). ARIS у першу 

чергу треба розглядати як концепцію та методологію моделювання 

бізнес-процесів суб’єктів господарювання. Перевагами є те, що вона 

дозволяє вибирати необхідні методи та інтегрувати їх, 

використовуючи при цьому ключові особливості об’єкта 

моделювання. Оскільки концепція ARIS містить вбудовані 

повноцінні моделі процедур для розробки інтегрованих 

інформаційних систем, то вона є базою для управління складними 

проектами. 

Методологія ARIS є основою багатьох інструментальних 

засобів, у тому числі й ARIS Toolset, знання якого для фахівців є 

особливо важливим у контексті вивчення аспектів моделювання 

бізнес-процесів, перш за все складних економічних суб’єктів. 

Інструментарій ARIS дозволяє моделювати, аналізувати та 

діагностувати бізнес-процеси суб’єктів господарювання. ARIS 

Toolset надає достатньо прості засоби для їх документування та 

моделювання. Саме у простоті, і в той же час універсальності 

системного комплексу ARIS Toolset, й виявляється актуальність його 

вивчення як основного засобу  

Інструментальна система ARIS Toolset пропонує чіткий підхід 

щодо формалізації інформації про діяльність підприємства і подання 

її у вигляді графічних моделей, зручних для розуміння та аналізу. 

Створені за допомогою даного засобу моделі відображають реальну 

ситуацію на конкретному підприємстві з тим чи іншим ступенем 

апроксимації. Побудовані за даною методологією моделі можуть 

бути використані для аналізу і розробки різноманітних 

управлінських рішень щодо реорганізації чи реструктуризації 

підприємства. 

Інструментарій ARIS Toolset реалізує принципи структурного 

аналізу, що дозволяють розглядати окремий суб’єкт господарювання 

як складну систему, що інтегрує в собі різні підсистеми, які 

взаємодіють між собою. Таким чином, вивчаючи інструментарій 

системи ARIS, економісти можуть для будь-якого економічного 

суб’єкта визначити і відобразити основні його підсистеми, а також 

виділити взаємозв’язки між цими підсистемами. Це є підґрунтям для 
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розробки чітких управлінських рішень щодо ефективного 

майбутнього функціонування економічного суб’єкта.  

Створені в середовищі ARIS моделі інтегрують у собі 

інформацію, перш за все, знання про систему управління на 

підприємстві – організаційну структуру підприємства, взаємозв’язки 

між даним підприємством та іншими учасниками ринку, склад, 

структуру і зміст документів, послідовність реальних бізнес-

процесів, посадові інструкції відділів та їх співробітників. На відміну 

від інших подібних засобів, ARIS зберігає всю інформацію в єдиному 

репозиторії, що забезпечує цілісність і несуперечність процесів 

моделювання та аналізу.  

Бурхливий розвиток нашого суспільства вимагає від майбутніх 

економістів-аналітиків не лише ґрунтовних теоретичних знань у 

контексті моделювання бізнес-процесів, але й уміння 

використовувати їх на практиці. Знання інтегрованої системи ARIS 

Toolset дозволяє отримати навички практичного моделювання і 

формує повноцінний фундамент для майбутньої успішної 

аналітичної діяльності в складних умовах ринкового середовища. 

Загальний аналіз сучасного ринку інструментальних засобів 

моделювання бізнес-процесів, на нашу думку, дозволяє 

рекомендувати  інформаційну систему ARIS як перспективну в 

контексті методичної підготовки фахівців у галузі економіки. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

У сучасних економічних умовах, коли здійснюється глобальне 

перетворення всієї земної цивілізації – перехід від індустріального до 

інформаційного суспільства, забезпечення ефективного розвитку 

банківської діяльності залежить від ефективності інформаційної 

підтримки процесів, що відбуваються в банківській сфері. 

В основу поняття інформаційного суспільства покладена 

концепція інформації як особливого виду ресурсів цивілізації. Так, 

для банківської сфери інформаційні ресурси – це організована 

сукупність документованої інформації, інших відомостей, даних і 

знань про банківську діяльність, яка призначена для задоволення 

інформаційних потреб споживачів (НБУ, державних і комерційних 

банків, клієнтів банків тощо). 

Сьогодні інформаційні ресурси розглядаються як одне з 

основних багатств кожної держави, як стратегічні ресурси, цінність 

яких постійно зростає. За таких умов цінність інформаційних 

ресурсів банківської сфери є однією з найбільш високих, тому 

забезпечення ефективного управління ними є однією з найбільш 

важливих завдань. 

Сучасні інформаційні й телекомунікаційні технології стрімко 

стають одним із найприбутковіших та швидко зростаючих секторів 

економіки. Компанії, які працюють на цьому сегменті ринку, 

створюють нові продукти й забезпечують надання нових видів 

послуг, створюють нові робочі місця і сприяють формуванню 

конкурентного середовища. Значна робота в цьому напрямі 

відбувається в Україні, зокрема, щодо розвитку інформаційних 

систем і технологій підтримки діяльності банківських установ. 

Створення  інформаційних  систем  управління  банківською  

діяльністю на сьогодні відбувається за двома принципами організації 

управлінської діяльності: на основі бізнес-процесної організації 

управління та проектного менеджменту. В роботі розглядаються 

основні поняття й особливості створення інформаційних систем 
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управління банківською діяльністю за наведеними принципами. 

Розроблення інформаційних систем використовує актуальні 

досягнення в сфері інформаційних технологій (інформаційна 

технологія – система методів збору, накопичення, зберігання, 

пошуку й обробки інформації на основі застосування засобів 

обчислювальної техніки). Сьогодні такими інформаційними 

технологіями є так звані web-технології, які забезпечують високу 

швидкість, надійність і захищеність передачі інформації, що 

особливо актуально в умовах тотальної інформатизації суспільства та 

значного збільшення обсягів інформації, що передається й 

використовується. 

В даній праці розглядаються інформаційні технології доставки 

прикладних програм, які дозволяють значно скоротити ресурси, 

необхідні для роботи з банківськими інформаційними системами, та 

підвищити рівень їхньої захищеності. 

В загальному випадку інформаційна підтримка банківської 

діяльності передбачає автоматизацію наступних функцій: отримання 

інформації про стан банку (внутрішній аналіз банківської діяльності) 

й зовнішнього середовища, порівняння отриманих результатів із 

заданим або бажаним станом, прийняття рішення про зміну стану 

банку або досягнення нової мети (встановлення цілей), знаходження 

множини альтернативних рішень з реалізації встановлених цілей 

банку, вибір найкращої альтернативи (управлінського рішення) за 

певними критеріями, відпрацювання керуючих впливів відповідно до 

вибраного рішення. В роботі наводяться основні засади організації 

інформаційних потоків, що забезпечують автоматизацію наведених 

вище функцій. 

Відзначимо, що ефективна банківська діяльність сьогодні 

неможлива без адекватних технологій інформаційної підтримки. 

Автоматизовані банківські системи (АБС) та інформаційні технології 

повинні підтримувати стратегічну й оперативну діяльність банку, 

поліпшувати якість управлінських рішень, що приймаються, 

підтримувати розвиток банку й, відповідно, банківської сфери. Але 

часто АБС використовуються лише для автоматизації добре відомих 

процесів банківської діяльності, які повторюють «ручну технологію» 

(electronic concrete). 

Аналіз інформаційних систем і технологій, які використовують 

вітчизняні комерційні банки для підтримки своєї діяльності, показав, 
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що лише 40 % з цих банків мають сучасні АБС, які здатні 

забезпечити високий рівень автоматизації й інформаційної підтримки 

банківської діяльності, і лише в 30 % з банків, які мають сучасні 

АБС, використовують останні за призначенням, тобто користуються 

можливостями підтримки прийняття управлінських рішень, зокрема, 

підтримки прийняття рішень з фінансового управління, закладеними 

в технологію функціонування АБС. Разом з тим використання 

сучасних інформаційних технологій у банківській сфері здатні 

значно підвищити ефективність роботи банківських установ в таких 

галузях, як підтримка прийняття управлінських рішень, фінансове 

управління, дослідження ринку, робота з клієнтами, аналіз 

банківської діяльності тощо; знизити ризики діяльності банку; 

підвищити рівень захисту інформації та надійності роботи банку в 

цілому.  

Також в роботі аналізуються сучасні банківські інформаційні 

системи, критерії їх оцінки, особливості впровадження та 

експлуатації в банках; приділено увагу питанням використання 

інформаційних систем типу «Навчальний банк» в навчальному 

процесі студентів за спеціальністю «Банківська справа» в Київському 

національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. 
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РОЛЬ КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ 

У МЕТОДОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Наукова спадщина Адама Сміта, якого представники багатьох, 

навіть полярно протилежних за поглядами, шкіл економічної думки з 

повагою називають «батьком економічної науки», на сьогоднішній 

день досить ґрунтовно і всебічно проаналізована в працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, праці яких, як і класичний 

шедевр «Дослідження про природу і причини багатства народів», 

вийшли чисельними тиражами і є доступними для ознайомлення 

всіма бажаючими [1, 2, 3]. Важливим аспектом наукових здобутків 

Сміта як справді видатного вченого, є те, що запропоновані ним ідеї 

та визначені напрямки досліджень часто не сприймалися або просто 

не були помічені сучасниками, але, тим не менше, могли надихати 

вчених на нові наукові пошуки та здобутки через десятки, а то й 

сотні років. Зокрема, концепція «природної свободи людини», як 

органічної основи «природного порядку» і ключової умови 

ефективності дії «невидимої руки» була фактично поміченою, тобто 

знайшла всебічне розуміння і ґрунтовне відображення лише в рамках 

неолібералізму, особливо фрайбурзької школи [3, с. 71, 399-431]. 

Нашу увагу та зацікавленість викликала теорія вартості Адама 

Сміта, яка вважається внутрішньо суперечливою, оскільки в ній 

мирно уживаються фактично чотири різні теорії вартості [2, с. 60-70; 

3, с. 73-75]. Важливою причиною такої зацікавленості є те, що 

механізм ціноутворення, який можна вважати формою практичного 

прояву теорії вартості, фактично представляє узагальнюючий 

результат, що дає підсумкову оцінку соціально-економічної 

ефективності та справедливості різноманітних економічних процесів 

і явищ. Тому моделювання процесів ціноутворення є одним із 

ключових напрямків розвитку економіко-математичного 

моделювання. 

Як відомо, панівне становище в період класичної школи 

займала трудова теорія вартості, згідно з якою вартість товару і, 
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очевидно, його ціна в довготривалому періоді визначалася на основі 

сумування затрат теперішньої і минулої, або живої та уречевленої 

праці, тобто P = f(RL;ML), де P – ціна товару, RL, ML – затрати 

відповідно живої, або теперішньої  і уречевленої, або минулої праці. 

В другій половині XIX століття на противагу даному підходу 

висувається методологія маржиналізму, згідно з якою основою для 

визначення ціни блага є рівень забезпечуваної ним граничної 

корисності, яка являє собою приріст сукупної корисності або, 

добробуту споживача, як це в більш широкому розумінні стали 

представляти пізніше, тобто Рi = f(MUiQ) = f((TU(Qi))΄) = f((CW(Qi))΄), 

де Рi – ціна i-того блага, MUiQ –гранична корисність його Q-ої 

одиниці, TU(Qi) – функція сукупної корисності, CW(Qi) – функція 

споживчого добробуту. Тривале протистояння прихильників 

трудової теорії вартості та теорії граничної корисності в 

обґрунтуванні механізмів ціноутворення цілком логічно й досить 

оригінально розв’язав А.Маршалл, який заявив, що змагання за 

першість між даними теоріями дуже нагадує суперечку про те, яке 

лезо ножиць, верхнє чи нижнє, відіграє важливішу роль у розрізанні 

паперу. Такими ножицями став відомий «ринковий хрест», в якому 

трудова теорія вартості описувала формування пропозиції, теорія 

граничної корисності – попиту, а стійка ціна стала результатом 

досягнення рівноваги, тобто P → QD(P) = QS(P), де QD(P) – функція 

попиту і QS(P) – функція пропозиції.  

Проте даний підхід дає можливість лише для статичного 

моделювання і є непридатним для відображення динаміки процесів 

ціноутворення, оскільки для цього необхідно врахувати специфіку 

економічної динаміки в умовах різного рівня розвитку ринкових 

відносин у виробництві та обміні, а також на різних типах і видах 

ринків. Дослідження такого типу були започатковані у XIX столітті 

А.Курно, К.Марксом, Ж.Бертраном, Ф.Еджвортом. Проте основні 

ідеї даних досліджень простежуються, на нашу думку, ще в 

«чотирьох теоріях вартості» Адама Сміта. 

Перша з цих теорій стверджує, що вартість визначається 

працею, яка купується за даний товар, тобто Pi = f(RLj;MLj), де Pi –

ціна i-того блага, RLj, MLj – затрати, відповідно, теперішньої і 

минулої праці на виготовлення j-того блага. На нашу думку, це є 

характерним для умов простого товарного виробництва, в якому 

метою виробництва є задоволення особистих потреб виробника. В 
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сучасних умовах найближчим до даної моделі є ринок досконалої 

конкуренції, наприклад, в умовах сільського господарства, при цьому 

для окремого виробника виконується умова Pi = const. Друга теорія 

збігається з поглядами більшості класиків, за якими вартість 

визначається працею, що витрачається на виробництво даного 

товару, тобто, як ми уже зазначали вище, P = f(RL;ML), що 

характерно для розвинутого товарного виробництва, метою якого є 

мінімізація витрат і максимізація прибутку. Слід також зазначити, 

що якщо мова йде про визначення вартості винятково на основі 

витрат без паритетного врахування характеристик попиту, то такий 

підхід, певною мірою, описує умови ціноутворення на 

монополізованих ринках. Згідно з третьою теорією вартість 

визначається сумою витрат на залучення факторів виробництва, 

тобто Pg=f(PF1,...,PFn), де Pg – ціна блага, PF1,...,PFn – ціни відповідних 

факторів. Такий механізм ціноутворення діє тоді, коли ринки 

ресурсів, необхідних для виготовлення даного блага, є значною 

мірою монополізованими. В четвертій теорії вартість розпадається на 

доходи власників факторів виробництва, тобто PFi = f(Pg), що є 

справедливим тоді, коли ринки необхідних ресурсів є значною мірою 

монопсонізованими. 

 
Література: 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. / Пер. с англ., 4-е 

изд. – М.: Дело Лтд, 1994. – 720 с. 

2. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. 

В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с. 

3. Історія економічних учень: Підручник / За ред. Л. Я. Корнійчук, 

Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с. 



 135 

Сушко Н.М. 

доцент, к. е. н., 

Київський національний торговельно-економічний університет 

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

КІБЕРНЕТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Інформатика суттєво впливає не лише на науку, техніку, бізнес, 

але й на життя людини загалом. Найважливішим механізмом цього 

впливу є освіта. Прогресивна молодь будує своє майбутнє на 

очікуванні ефективної роботи, бажаючи стати кваліфікованими 

спеціалістами та обираючи напрямки інформатики. Питання 

побудови освіти, забезпечення якості навчання – це питання, які 

ставлять не тільки ті, хто навчається або збирається навчатися, але й 

суспільство в цілому. Освітня спільнота, діячі з комп'ютерних наук, 

інженерії програмного забезпечення, комп'ютерної інженерії, 

інформаційних систем та технологій зобов'язані шукати професійні 

відповіді на ці питання для того, щоб завдяки впливу інформатики 

відбувався прогрес. 

З філософської точки зору на сучасному етапі методологічні 

питання застосування кібернетики в різних гуманітарних науках, у 

тому числі й педагогіці, кібернетичні аспекти дослідження психіки, 

проблеми раціоналізації та алгоритмізації навчання, можливості 

використовування кібернетики в наукознавстві, соціальних, 

економічних науках достатньо вивчені [2]. Все ж залишається 

актуальною проблема систематизації напрацювань як теоретичного, 

так і практичного ґатунку. На наш погляд, це можливо під егідою 

кібернетичної педагогіки. 

Слід зазначити, що педагогіка є однією з найстаріших наук, яка 

зародилася на зорі людської цивілізації. За той період, що пройшов, 

основи педагогічних знань зазнали великих змін. Класична 

педагогіка в її сучасному розумінні сформувалася лише в 19-20 ст. 

Разом з тим, як і в будь-якій іншій науці, методологічні основи 

педагогіки безперервно розвиваються й потребують удосконалення.  

Величезний вплив на розвиток педагогіки отримали процеси 

інформатизації суспільства. Результати останніх досліджень, 

отриманих вченими різних країн у галузі психології, педагогіки та 

кібернетики, забезпечили міцну основу для розвитку нової галузі  
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науки – «кібернетичної науки». Новий термін «кібернетична 

педагогіка» ввів у 1966 р. академік Берг А.І., який розглядав її як 

політеоретичну науку, що поєднує дидактику, кібернетику, 

інженерну психологію та ін. [1]. Такий підхід повністю відповідав 

загальнім тенденціям політеоретизації науки в 20 сторіччі.  

Результати дослідження історичних методів, що надають 

можливість узагальнити основні події, які вплинули на розвиток 

кібернетичної педагогіки й простежити шлях впровадження методів 

кібернетики в педагогічну практику, дозволили виділити три основні 

етапи розвитку кібернетичної педагогіки: 

 наївна кібернетична педагогіка (1950-1990 роки); 

 сучасна кібернетична педагогіка (1990-2003 роки); 

 кібернетична педагогіка майбутнього (21 ст.). 

Таким чином, у зв'язку з масовим впровадженням в практику 

інформаційних технологій виникла необхідність переосмислення  

процесів і явищ, що відбуваються в сучасній педагогіці. Сучасний 

етап розвитку освіти в Україні характеризується складністю та 

суттєвими протиріччями, вирішення яких можливе лише з 

урахуванням вимог кібернетичної педагогіки майбутнього. 

 
Література: 

1. Берг А.И. Состояние и перспективы развития 

программированного обучения. – М., 1966. – 86 с. 

2. Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. – 

М.: Наука, 1973. –381 с. 
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РАЗВИТИЕ СППР ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Современные условия хозяйствования обуславливают 

актуальность такой задачи хозяйственной деятельности, как 

выявление критических проблем и поиск их оптимального решения в 

кратчайшие сроки. Однако сложность и многообразие 

информационных потоков в системе экономического управления 

предприятием приводят к снижению эффективности и 

быстродействия, и в то же время к росту трудоемкости принятия 

решений ЛПР единолично. В связи с этим автоматизация 

экономического анализа становится объективной необходимостью. 

Одним из наиболее перспективных способов решения этой 

проблемы является развитие существующих СППР экономического 

анализа (СППРЭА).  

Исследования существующих СППРЭА, направленных на 

проведение экономического анализа, а также требований, 

предъявляемым к ним, позволили выявить ряд проблем, 

препятствующих их успешному применению. 

Во-первых, неполнота применения существующих методик, 

связанная с почти полным отсутствием аппарата многомерного и 

интеллектуального анализа экономических данных. 

Во-вторых, неполнота анализируемых факторов, вызванная 

повсеместной ориентацией существующих СППР на внешний анализ 

и очень незначительным рассмотрением факторов, влияющих на 

экономические показатели, относящиеся к управленческому анализу. 

В-третьих, неполнота по регионам, не предусматривающая 

использования в СППРЭА множества методов, с успехом 

используемых в зарубежной практике, таких как АВС- и XYZ-

анализ, анализ затрат по системе «стандарт-костинг», «JIT».  

В-четвертых, неполнота по универсальности, 
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наращиваемости, реконфигурируемости.  

Одной из важнейших проблем, возникающих при 

проведении экономического анализа, является осуществление 

предприятием различных видов деятельности: промышленной, 

торговой, транспортной, строительной, сельскохозяйственной, 

общественного питания. Такое многообразие предполагает 

использование информационной базы, основанной на 

разграниченной  по видам деятельности информации, и в то же время 

наличие ее в агрегированном виде, что обеспечит информационную 

прозрачность различных направлений хозяйствования. 

Многообразие видов деятельности обуславливает применение 

адекватных методик анализа, которые могут существенно 

различаться.  

Авторами осуществляется развитие существующей модели 

СППРЭА в следующих направлениях: 

 -ориентация не только на внешний финансовый анализ, но и 

на внутренний, финансовый и управленческий анализ; 

 -ориентация на различные виды хозяйственной деятельности, 

осуществляемой предприятием; 

 -оценка и анализ совокупности экономических показателей 

отдельных структурных подразделений и центров ответственности; 

 -использование не только классических методов 

экономического анализа, но и многомерного и интеллектуального 

анализа данных; 

 -применение методов искусственного и комбинированного 

интеллекта; 

 -использование методики комплексных оценок финансово-

хозяйственной деятельности для предприятия в целом и его 

структурных подразделений, а также для отдельных объектов 

анализа; 

 -возможность конструирования факторных моделей на 

основе базы моделей экономических показателей и баз знаний 

построения моделей; 

 -возможность осуществления мониторинга, ретроспективного 

и прогнозного анализа деятельности предприятия; 

 -выявление «узких» мест предприятия, обуславливающих 

снижение прибыли в разрезе отдельных видов изделий; 
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 -диагностика банкротства предприятия; 

 -оптимизация ценообразования отдельных видов продукции 

на базе  применения методики интеллектуального анализа данных; 

 -ориентация  результатов анализа на ЛПР в зависимости от 

его места в иерархии управления и выполняемых функций; 

 -табличное и графическое выведение результатов; 

 -четкий и нечеткий логический вывод по результатам 

проведенных аналитических исследований. 

Такое развитие СППРЭА позволит повысить эффективность 

управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий за 

счет: 

 -четкой ориентации управления на критерии эффективности; 

 -получения новых результатов аналитических исследований 

на базе применения методов, ранее неприменяемых в экономическом 

анализе; 

 -получения новых массивов ранее неизвестной 

экономической информации, которая описывает неизвестные ранее 

экономические явления; 

 -оценки количественного и качественного вклада конкретных 

структурных подразделений; 

 -устранения дублирования экономической информации и 

доведения ее до тех пользователей, которым она необходима 

(распределение информационных потоков по ЛПР в иерархической 

структуре управления); 

 -ориентации на интересы собственника, акционеров, 

государства; 

 -повышения быстродействия проведения исследования и 

соответственно принятия управленческих решений в 8-10 раз. 
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

«КАСКАД» 

 

Більшості українських підприємств сьогодні самостійно 

неможливо забезпечити автоматизацію середнього, а тим більше 

великого бізнесу, зберігаючи при цьому високий рівень якості 

товарів (послуг), а головне – забезпечуючи довгострокове 

супроводження своїх рішень та послідовність технологій. Мета 

проекту АІС КАСКАД™ – надати великим та середнім 

підприємствам, які бажають підвищити ефективність своєї роботи, 

комплексне рішення проблеми автоматизації.  

В основі АІС КАСКАД™ лежать такі базові принципи: 

– використання засобів ефективної обробки та захисту даних;  

– можливість інтеграції з системами та додатками інших 

виробників;  

– модульний принцип побудови програмного комплексу для 

досягнення етапності впровадження; 

– оптимальність подальшому розвитку системи відповідно 

зростаючих потреб підприємства.  

АІС КАСКАД™ реалізована на базі сучасних передових 

технологій з використанням RAD, WEB і OLAP, принципів ERP та 

CRM. Функціональна повнота системи, гнучкість налаштування та 

адаптація дозволяють отримати індивідуальне рішення для кожного 

підприємства, максимально враховуючи особливості його організації 

та діяльності.  

Основою АІС КАСКАД™ є централізована база даних, яка 

працює на базі СУБД ORACLE в архітектурі «клієнт-сервер» з 

використанням сучасних технологій обробки інформації та 

підготовки електронних документів. АІС КАСКАД™ використовує 

об'єктну модель збереження даних, яка має вбудовану систему 

побудови бізнес-додатків з використанням технологій RAD, JAVA та 

можливість доповнювати і проектувати бізнес-логіку з допомогою 
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вбудованих мов ORACLE і створеного «API Kaskad». База даних та 

система програмних модулів, які забезпечують доступ до даних 

користувачу, разом з програмним інтерфейсом являють собою ядро 

АІС КАСКАД™ (рис. 1). Всі прикладні підсистеми побудовані на 

базі загального ядра, що забезпечує цілісність та захищеність 

інформації. Будь-які зміни, що пов'язані з ядром, можуть 

здійснюватись тільки розробниками АІС КАСКАД™. Саме ядро не 

реалізує можливості в роботі з системою. Всі функції користувача 

реалізуються в програмних додатках. АІС КАСКАД™ – це набір 

взаємопов'язаних об'єктів та бізнес-логік, таких як меню, документи, 

довідники, звіти, операції тощо. 

 
Рис 1. Структурна схема ядра АІС КАСКАД™ 

Незважаючи на внутрішню складність архітектури, для 
користувача система виглядає досить просто (завдяки логічному 
представленню даних) і дозволяє йому створювати та маніпулювати 
будь-якими структурами даних, що відкриває для нього 
необмежений простір у вирішенні завдань, які пов'язані з 
організацією, збереженням та обробкою будь-яких даних. Кожна 
підсистема призначена для вирішення визначеного класу завдань 
або, іншими словами, автоматизації ряду процесів діяльності 
підприємства. АІС КАСКАД™ повністю використовує об’єктний 
підхід як у програмах, так і в даних, якими ці програми оперують. 
Використання технології ObjectCore™ дає можливість розробникам 
та користувачам працювати з об’єктними даними, включаючи 
ієрархічні структури даних, наслідування, приведення різних об'єктів 
до будь-якого класу і т.п. 

Успішно впроваджена на багатьох підприємствах АІС 

КАСКАД™ забезпечує потреби більшості підприємств і дає 
незрівнянну можливість швидко та якісно здійснити автоматизацію 
складних бізнес-процесів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

MS PROJECT В УПРАВЛІННІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ ПРОЕКТУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

В організаціях по створенню автоматизованих інформаційних 

систем управління проектними роботами здійснюється на таких 

рівнях: керівник організації та його заступники; планово-виробничий 

відділ; керівники функціональних підрозділів; керівники проектів 

(головні конструктори); відповідальні виконавці (керівники груп). 

Деколи створюються малі підприємства або тимчасові 

колективи по створенню ІС у складі: керівник (менеджер); системний 

аналітик (головний постановник); постановники; головний програміст; 

системний програміст; прикладні програмісти; тестувальник; 

дизайнер; впроваджувач. 

Під час організації проектування розробник відповідає на такі 

запитання: 

1) в якій послідовності доцільно створювати проект; 

2) які спеціалісти і на яких етапах необхідні для розробки 

проекту; 

3) як забезпечити якісне документування проекту; 

4) яким вимогам має відповідати проект, щоб забезпечити 

легкий супровід і модифікацію в процесі його функціонування; 

5) як забезпечити комплексне налагодження і тестування 

програмного забезпечення; 

6) які методи контролю процесу проектування доцільно 

використовувати; 

7) як і коли провадити контроль процесу проектування; 

8) як організувати колектив розробників; 

9) у який спосіб інформувати учасників проектування про 

стан проекту; 

10) як забезпечити виконання програмних та інформаційних 

зв’язків. 
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При розробці технологічної мережі можемо використовувати 

сіткове планування - метод планування робіт проектного характеру, 

тобто робіт, в яких операції, як правило, не повторюються. Цей метод 

дозволяє зробити аналіз проекту, який включає велику кількість 

взаємопов’язаних робіт, людей, підприємств, організацій. Допомагає 

визначити імовірнісну тривалість виконання робіт, їх вартість, можливу 

економію часу або коштів,  з’ясувати, виконання яких робіт не можна 

відкласти, не затримуючи тим самим виконання проекту в цілому. 

Метод сіткового планування може бути використаний для складання 

календарного плану виконання робіт, що задовольняє існуючим 

обмеженням забезпечення ресурсами.  

Аналіз проекту здійснюється в три етапи: 

1.  Поділ проекту на ряд окремих робіт (операцій), з яких потім 

складається логічна схема (сітковий графік).  

2.  Оцінювання часових параметрів сіткового графіка, а саме: 

тривалості виконання кожної роботи; складання календарного плану 

виконання проекту і виокремлення робіт, які визначають завершення 

проекту в цілому. 

3.  Оцінювання потреб кожної стадії аналізу в ресурсах; 

перегляд плану виконання з урахуванням забезпеченості ресурсами 

або перерозподіл грошових та інших ресурсів, що покращує план. 

Розглянемо кожний з цих етапів окремо. 

Побудова сіткового графіка. Головні елементи сіткового 

графіка – події та роботи. Першим кроком в аналізі будь-якого 

проекту є впорядкування робіт, які в нього входять, з виокремленням 

безпосередньо випереджаючих робіт, тобто тих, виконання яких 

повинно бути закінчено раніше, ніж почнеться дана робота. Логічна 

послідовність виконання робіт зображується у вигляді сіткового 

графіка.  

Оцінювання часових параметрів сіткового графіка. Кожна 

робота сіткового графіка потребує для виконання витрат часу, 

трудових і матеріальних ресурсів. Важливий етап сіткового 

планування – аналіз сіткового графіка за критерієм часу, тобто 

визначення тривалості критичного шляху проекту, терміни раннього 

і пізнього початку і закінчення робіт, резерви часу для подій та робіт.  

Оцінювання потреб у ресурсах. Визначення резервів часу 

подій і робіт сіткового графіка має важливе значення не тільки для 
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етапу його розробки й коригування, але й для контролю ходу 

виконання проекту.  

Оптимізація сіткового графіка. В аналізі сіткового графіка за 

критерієм часу згадувалося про те, що у разі необхідності загальний 

термін виконання проекту може бути скорочено за рахунок 

зменшення тривалості робіт критичного шляху. Тривалість робіт 

некритичного шляху, які мають резерви часу, може бути збільшена 

без порушення загального терміну виконання проекту. Скорочення 

або подовження тривалості робіт пов’язане зі збільшенням або 

зменшенням витрат на ці роботи. Існування різних варіантів сіткових 

графіків з різним рівнем витрат дозволяє говорити про можливість 

пошуку оптимальних варіантів за певними критеріями 

оптимальності.  

Для керування будь-яким проектом необхідно виконати низку 

дій: планувати, стежити за ходом виконання проекту, виявляти 

конфліктні ситуації, вносити корективи, створювати професійні 

звіти. Багато з цих дій автоматизує програма керування проектами 

MS Project. Після введення основної інформації про проект в MS 

Project, подальше обслуговування даних стає достатньо простим. 

Крім того, точність та професіоналізм звітів одразу визначають 

рівень якості керування проектом. 
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МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ БІЗНЕСУ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ «АКЦЕНТ» 
 

Останнє десятиліття для українського бізнесу характеризується 

стрімким розвитком. Сьогодні управління фірмою стає набагато 

складніше, ніж 5-10 років назад: високий рівень конкуренції, 

постійно зростаючі вимоги з боку споживачів до продукції та послуг, 

податковий тиск, посилення соціального завантаження. Все це 

змушує керівників  шукати нові, випробувані на практиці, ефективні 

та доступні інструменти управління бізнесом. Вимога «доступності» 

викликана тим, що більшості підприємств малого та середнього 

бізнесу регулярне консультування в галузі управління є просто 

недоступним. 

У світовій практиці одним з визнаних інструментів 

ефективного управління є бюджетне планування та контроль. 

Практично вже всі керівники усвідомили, що бюджет у загальній 

системі управління фірмою є інструмент потрібний, а деколи просто 

необхідний. Тим не менше, на практиці виникає маса питань: як 

перетворити бюджетування в реальний інструмент управління, як 

змусити його працювати на фірму, як правильно розробити методики 

бюджетного планування, як перевірити коректність концептуальної 

бюджетної моделі, сформулювавши вимоги до її розвитку та 

удосконалення. 
 

Етапи циклу управління бізнесом 

Підтримка повного циклу управління компанією полягає в 

необхідності забезпечення виконання чотирьох основних етапів 

управління ефективністю бізнесу (рис. 1). 

1 етап. Розробка стратегії. Мета цього етапу – виділення 

цільових показників бізнесу та планування кількісного значення їх 

метрик – KPI (Key Performance Indicators ключових показників 

ефективності). 

2 етап. Планування. На цьому етапі розробляються тактичні 

(оперативні) плани для досягнення поставленої стратегічної мети. 
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Рис.1. Етапи циклу управління 

Орієнтирами для розробки цих планів є KPI. Основним інструментом 

планування є бюджет. Бюджетна модель повинна бути достатньо 

деталізованою, гнучкою, не спрощувати дійсність, не затрудняти 

прийняття рішень, а стати реальним інструментом управління 

фірмою.  

3 етап. Моніторинг та контроль виконання. Наступний етап 

– моніторинг та контроль виконання бюджетів. Фактичні значення за 

статтями управлінського обліку розраховуються на основі первинних 

господарських даних. Для порівняння бажаних і досягнутих 

показників бюджетів і KPI використовуються інструменти «План-

факт-відхилення» аналізу. 

4 етап. Аналіз та регулювання. На заключному етапі 

стратегічні плани (бюджети) корегуються згідно з реальними 

умовами роботи фірми. Для планування змін використовуються 

інструменти прогнозування та моделювання різноманітних сценаріїв 

Планування 
(оперативне бюджетування) 

Розробка стратегії 

(планування KPI) 

Моніторинг та контроль 
(управлінський облік та 

 «план-факт-відхилення» аналіз) 

Аналіз та регулювання 
(прогнозування та моделювання) 
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розвитку ситуації. В результаті цикл ефективного управління – між 

вибраною фірмою стратегією та її практичною реалізацією – 

замикається. 

Вимоги до автоматизації 

Ключове місце в управлінні  компанією займає бюджетне 

управління. Саме воно відповідає за реалізацію стратегії, 

ефективність поточної виробничо-фінансової діяльності й за 

зворотний зв'язок у системі управління. Реалізація бюджету – це є 

щоденна діяльність фірми. Для ефективного бюджетного управління 

на підприємстві повинна працювати сучасна інформаційна облікова 

система, котра побудована на основі сучасних професійних 

інструментів автоматизації бізнесу. 

До системи автоматизації висуваються наступні вимоги:  

1. Бюджетна та облікова системи повинні працювати в 

однаковому форматі на одній базі даних. 

2. Відсутність подвійного введення даних.  

3. Гнучкість наладок.  

4. Наявність засобів для побудови звітів. 

5. Цілісна система бюджетного планування. 

6. Наявність елементів фінансового аналізу (для прийняття 

управлінських рішень). 

7. Широкі можливості додаткової аналітики. 

8. Можливість роботи в одній базі даних декількох фірм. 

9. Якісна система адміністрування та безпеки інформації. 

10. Можливості самостійної наладки бюджетної моделі 

підприємства. 

Програмний продукт «Акцент» відповідає всім цим вимогам і 

дозволяє господарським об’єктам впроваджувати управлінський 

облік для ефективного управління фірмою. 
 

Інструменти моделювання бюджетів в ІС «Акцент» 
Найпростішим прикладом моделювання та реалізації 

бюджетування є впровадження даного продукту в багатьох 
бюджетних організаціях м. Чернівці. Вже сама назва говорить сама 
за себе. Кожна бюджетна організація протягом року працює в рамках 
виділених бюджетів – кошторисів у розрізі КЕКВ (кодів економічної 
класифікації видатків). Для формування кошторису (плану) 
паралельно з господарським (обліковим планом рахунків А-ПРА) 
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створюється додатковий управлінський план рахунків В (далі за 
текстом ПРВ) з відповідною деталізацією рахунків. Планів рахунків 
може бути створено декілька, залежно від потреби деталізації 
відповідних моделей бюджетів. На початок функціонування бюджету 
в дебет відповідних рахунках ПРБ заноситься бюджет (план) 
методом подвійного запису через елементарну проводку 
господарської операції «Вступний баланс». КЕКВ є додатковим 
об’єктом контролю використання, тому для них в об’єктній моделі 
«Акцент» відводиться місце через «Різне» або додаткову аналітику. 
Слід відзначити, що функції додаткової аналітики в даній програмі 
необмежені, доступні для організації та розуміння пересічному 
економічному працівнику і не потребують втручання ІТ-спеціалістів. 
Як аналітичні ознаки можна використовувати «Кореспондентів» та 
«Об’єкти обліку». Таким чином, ми використали інструментарій 
«Акцент» для побудови самої моделі бюджету та занесли початкові 
значення бажаних результатів за ключовими показниками. 

Далі починається другий етап – етап реалізації бюджетів. Тут 
теж немає нічого складного. Необхідно провести перегляд усіх 
шаблонів господарських облікових операцій і дописати додаткову 
проводку з плану рахунків ПРВ, вказавши в кредиті додаткової 
проводки через відповідний макрос значення виконання (факт) 
бюджетного показника, включивши в додаткову аналітику цієї 
проводки відповідну статтю бюджету з «Різне». Така технологія 
організації даних дозволяє в реальному режимі часу одночасно з 
проведенням облікових господарських операцій відображати 
виконання бюджетів. 

Аналіз та контроль за виконанням чи використанням бюджетів 
виконується побудовою відповідних звітів з ПРБ, «Різне», 
«Кореспонденти», «Об’єкти обліку». 

По дебету відповідних рахунків показано «План», по кредиту – 
«Факт». Різниця між першим та другим відображає відхилення. 
Щодо наявності елементів аналізу, то не потрібно вигадувати 
велосипед, оскільки будь-який звіт з «Акценту» імпортується в добре 
відомий і знаний всім Eсxel. А можливості цієї програми щодо 
побудови графіків, діаграм і т.п. є досить широкими. 

Якщо необхідно змінити або реформувати бюджетну модель, 
то це доступно економістам-аналітикам за описаним алгоритмом, 
керівникам малого та середнього бізнесу без залучення ІТ-
спеціалістів. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕТИВНОСТІ  

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

У процесі розвитку економіки України все більшого знащення 

набуває системний підхід до управління підприємствами. Тут 

виникає потреба аналізу об'єкта дослідження як складної економічної 

системи. Економічна система вимагає тісного взаємозв'язку всіх її 

елементів і частин. Отже, системний підхід дозволяє розробити 

умови оптимізації роботи підприємства в цілому, виконати 

моделювання ефективної діяльності підприємства. Особливо це 

актуально для підприємств малого і середнього бізнесу. На цих 

підприємствах або зовсім не використовується метод моделювання і 

прогнозування, або використовуються ті ж моделі, що й для великих 

підприємств. Розглядаючи підприємство як економічну систему, 

можна виділити ряд особливостей, а саме: 

- імовірнісний характер факторів, що впливають на параметри 

системи; 

- певний ступінь невизначеності під час прогнозування 

поведінки системи; 

- унікальність, зумовлену поведінкою системи, граничними 

можливостями, структурою та якістю; 

- здатність до зміни структури без порушення цілісності 

системи; 

- здатність системи протистояти руйнуючим зовнішнім 

тенденціям; 

- здатність системи до адаптації в зовнішніх і внутрішніх 

умовах, що змінюються; 

- можливість і необхідність формування цілей системи та її 

окремих підсистем. 

На сучасному етапі розвитку економіки для кожного 

підприємства одним із головних завдань є оцінка показників 

ефективності роботи, вивчення їх динаміки та факторів, які на них 

впливають. 

У поданій нижче таблиці показано порівняльний аналіз 
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відомих методів оцінки та моделювання ефективності діяльності 

підприємства та його управління.  

Методи оцінки ефективності діяльності підприємства  
Метод 

оцінки 

ефективності 

Переваги Недоліки 

Використання для 

малого і середнього 

бізнесу 

Метод 

оцінки 

основних 

економічних 

показників 

Простота, досвід 

використання 

Недостовірність, 

незрозумілість 

для персоналу, 

характеризує 

попередній 

період  

На даному етапі.  

Як складова загальної 

оцінки 

Метод 

оцінки 

вірогідності 

банкрутства 

Профілактика 

кризи 

Характеризує 

попередній 

період, не завжди 

враховує 

стратегічні цілі  

Як складова для оцінки 

вірогідності 

банкрутства 

Метод 

системи 

збалан-

сованих 

показників 

Системний метод, 

що дозволяє 

збалансувати 

діяльність 

підприємства  

Складний вибір 

показників та 

непросте 

впровадження 

системи  

На більш стабільних 

етапах розвитку 

Метод 

стратегічних 

карт 

Дозволяє 

поєднати методи 

оцінки за 

попередній період 

зі стратегічними 

цілями  

Складний вибір 

показників. 

Потребує 

ефективної 

командної роботи 

Як система оцінки 

ефективності для  

ТОВ «Поділля-ресурс» 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІС «АКЦЕНТ» В УМОВАХ 

РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Реінжиніринг як метод перебудови бізнес-процесів в основному 

використовується на підприємствах і в організаціях, що мають 

достатньо тривалу історію і вже стійкі традиції [1]. Але для молодих 

підприємств, які успішно розвиваються, можливі й застосовні 

перепроектування і реінжиніринг бізнес-процесів на 7-10 роках їхнього 

становлення [2]. 

Корінну перебудову основних бізнес-процесів можна побачити 

на прикладі приватного підприємства «Артон» м. Чернівці. Це 

підприємство успішно реалізувало стратегію збільшення обcягів 

реалізації вузької номенклатури продукції за рахунок розширення 

ринку збуту, в тому числі й за рахунок імпорту продукції. Після 

створення конструкторського відділу став можливим перехід до 

стратегії розширення номенклатури продукції, що випускається. 

Бізнес-процес розробки нового товару також зазнав значних 

змін – був здійснений перехід від орієнтації на аналоги інших 

виробників при розробці нової техніки до орієнтації на власні 

інноваційні рішення: винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 

Підтвердженням тому є 27 патентів України, 16 патентів Росії та 2 

євразійських, якими володіє підприємство. 

Ще один бізнес-процес ПП «Артон» – процес виконання 

замовлень, який зазнав змін за рахунок створення дилерської сітки. 

Відомо, що для кардинальних перетворень необхідний сильний 

каталізатор. На «Артоні» таким каталізатором став судовий процес із 

російським підприємством щодо застосування об’єктів інтелектуальної 

власності, а також істотні зміни в кадровому складі вищого рівня 

управління. 

Реінжиніринг бізнес-процесів потрібно розглядати як процес, 

тісно пов’язаний із впровадженням інформаційних технологій та 

інформаційних систем. На сьогоднішній день, в умовах 

перепроектування основних бізнес-процесів на «Артоні» для ведення 
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бухгалтерського та управлінського обліку успішно використовується 

інформаційна система «Акцент». Це досягається завдяки тому, що 

інформаційні система «Акцент» має три варіанти поставки 

програми [3]. 

Прикладом такого застосування є нещодавно здійснений 

перехід від DAO (більш «слабкої») версії програми до SQL (більш 

«сильної») версії у зв’язку із значним розширенням бази даних. 

Переваги застосування «Акценту» в умовах реінжинірингу 

зумовлені тим, що: 

- всі варіанти поставки вказаної програми мають ідентичний 

інтерфейс користувача, що зводить нанівець проблеми перенавчання 

персоналу й «звикання» до нової системи; 

- засоби розширення «Акцент» дозволяють вирішувати 

завдання, пов’язані зі створенням спеціалізованих додатків для 

конкретного виробництва силами персоналу, що здійснює 

впровадження / підтримку; 

- відкриті інтерфейси на рівні бази даних і програмних 

об'єктів дозволяють легко інтегрувати «Акцент» із рішеннями інших 

постачальників та інших інформаційних систем (на ПП «Артон» 

застосовуються такі програмні об’єкти, як «Клієнт-банк», АРМ-Р – 

програма пенсійного фонду тощо); 

- експорт-імпорт файлів певної структури (*.dbf формату) 

дозволяє здійснювати обмін інформацією між різними структурами 

(електронна звітність). 

Отже, реінженіринг бізнес-процесів на підприємстві в 

сучасних умовах ведення бізнесу можна реалізувати з використанням 

вказаної інформаційної системи «Акцент». 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ 

 

Процес управління підприємством являє собою неперервну 

розробку управлінських рішень і прийняття їх на практиці. Але в 

рамках будь-якої діяльності людина вимушена приймати рішення, 

які не завжди є безпомилковими. Наслідки помилок при прийнятті 

рішень в економічній сфері можна уникнути, використовуючи 

економіко-математичне моделювання. Але перш ніж прийняти 

рішення про ті або інші дії, необхідно однозначно визначити й 

оцінити ситуацію. Отже, основними напрямами моделювання є: 

 оцінка стану економічного об'єкту; 

 прогнозування стану економічного об'єкта і зовнішнього 

середовища, в якому він розташований; 

 планування стану економічного об'єкта. 

Будь-які економіко-математичні моделі будуються на підставі 

тих або інших гіпотез про структуру і взаємовідносини економічних 

показників, про причини тих або інших процесів. Перевірка гіпотез 

здійснюється трьома способами: 1. Статистичне спостереження і 

вивчення реальних процесів, що відбуваються в економіці; 

2. Перевірка за допомогою спеціального поставленого економічного 

експерименту; 3. Машинна імітація. 

Саме такої методології слід дотримуватись при прогнозуванні 

попиту за допомогою економіко-математичних моделей. У такому 

випадку прогноз буде найбільш обґрунтованим й імовірнісним при 

аналізі ситуації та очікуваного процесу зміни у майбутньому. 

Слід зазначити, що вивчення процесу оцінки майбутнього 

попиту є однією з перших проблем планування бізнесу, за якої 

випливають такі операції, як планування виробництвом, закупівлі та 

поповнення запасів, планування ресурсів, логістичне планування 

тощо. В певному розумінні, прогнозування попиту – це побудова 

математичної моделі та, залежно, від поставленої мети, попит може 

вивчатися і прогнозуватися на різних рівнях агрегування. 
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Найбільш поширеними моделями попиту є економетричні 

моделі, які відображають залежність попиту від часу або інших 

факторів, що впливають на нього. Це пояснюється тим, що 

провідним напрямом моделювання є дослідження впливу різних 

факторів на рівень і структуру попиту. Зокрема, на них впливає 

безліч факторів соціально-економічного, демографічного, природно-

географічного, психологічного характеру. Природно, що сила впливу 

різних факторів неоднакова, крім того, одні фактори впливають на 

попит практично всіх видів товарів і послуг, інші – не носять такого 

загального характеру. Це вказує на актуальність проблеми 

дослідження попиту і необхідність розробки методик прогнозування 

попиту з використанням сучасних методів моделювання. 

Для аналізу й прогнозування попиту будуються однофакторні 

та багатофакторні моделі попиту. В однофакторних рівняннях у ролі 

незалежної змінної найчастіше виступають доходи споживачів або 

витратна частина доходів. Разом з поточними доходами в моделі 

нерідко включаються і заощадження, а іноді й очікувані майбутні 

доходи. 

Знаючи майбутній стан попиту та вплив різних факторів на 

нього, управлінець може проектувати свої дії з метою: задоволення 

цього попиту; вчасної реакції підприємства на зміну попиту; 

отримання максимального прибутку тощо. Прогнозуючи попит 

шляхом побудови економіко-математичних моделей, управлінець 

має можливість: а) систематизувати свої дії; б) аналізувати причини 

невдач і успіхів; в) накопичувати й передавати свій досвід і знання; 

г) обґрунтовувати і пояснювати свої рішення. 

Таким чином, економіко-математичне моделювання є 

ефективним інструментарієм, що дозволяє провести ефективний 

аналіз і здійснити обґрунтований прогноз попиту. 
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ОБЛІК ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО ПРОУКТУ «АКЦЕНТ 7.0» 

 

Кошти з бюджету на утримання установи та проведення різних 

заходів виділяються на підставі затвердженого кошторису витрат. 

Передбачені у кошторисах асигнування є граничними і витрачання 

коштів понад ці суми не дозволяється: не можна здійснювати 

витрати, не передбачені кошторисом. 

Щоб здійснити контроль виконання бюджетів за видатками, 

перевірити доцільність витрачених бюджетних коштів відповідно до 

кошторисних передбачень, проаналізувати повноту та доцільність 

використання коштів, своєчасність і повноту платежів, стан 

розрахунків тощо пропонується скористатись режимом роботи 

«Різне» інформаційної системи «Акцент». Режим роботи ІС «Різне» – 

це набір додаткових аналітичних ознак, які можна використовувати в 

проводках для більш детального їх опису. Стандартно для ІС 

«Акцент 7.0» в кожній господарській операції присутні три види 

аналітичного обліку, а саме: «Хто», «Кому», «Що». Однак досить 

часто для прийняття управлінських рішень цього буває недостатньо. 

Виникає потреба у створенні нових видів аналітичних ознак, що 

характеризують ту чи іншу господарську операцію. 

Правильність обліку витрат бюджету забезпечується єдністю 

системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну 

класифікацію, тому в меню «Різне» потрібно створити коди 

економічної класифікації витрат. У «Основному плані рахунків» 

створюються забалансові рахунки, де потрібно сформувати кошторис 

у розрізі всіх кодів економічної класифікації витрат. 

Щоб визначити виникнення касових видатків (кошти, отримані 

готівкою в касу організації або перераховані шляхом безготівкової 

оплати рахунків), потрібно у кожному документі створити додаткову 

проводку, яка буде віднімати суми по кожному коду економічної 

класифікації витрат із занесених сум у кошторисі. Побудувавши звіт 



 156 

по забалансових рахунках, можна визначити обороти і залишки сум у 

розрізі всіх кодів економічної класифікації витрат. 

Такі операції дозволяють визначити облік операцій з 

виконання кошторису видатків, визначення фактичних і касових 

видатків бюджетних установ, що у цілому дозволяє приймати 

правильні рішення щодо використання бюджетних коштів за 

цільовим призначенням. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ 

НЕРУХОМОСТІ 

 

Ринок нерухомості є складною системою, яка постійно 

змінюється у часі. Протягом останніх десяти років ми спостерігали 

протилежні тенденції: спочатку ціни на житло були досить низькими, 

а потім значно зросли, спочатку спостерігалася майже повна зупинка 

будівництва, яка потім переросла у справжній будівельний бум. 

Звичайно, це пов’язано з тим, що на ринок нерухомості здійснює 

вплив досить значна кількість економічних, соціальних та 

адміністративних факторів. Вони спричиняють підвищений ризик 

для суб’єктів ринку нерухомості, які прагнуть отримати прибуток: 

продавців, страхових компаній, рієлтерських фірм, будівельних 

організацій та ін. Якщо, крім того, врахувати недосконалість 

статистичної інформації про об’єкти нерухомості, їх нечіткість та 

недоступність, стає зрозумілою роль прогнозування як для 

державних установ, які розробляють законодавчі акти, так і 

приватних фірм, які прагнуть отримати максимальний прибуток.  

Одними з найпоширеніших методів при оцінці нерухомості є 

статистичні та економетричні методи. За допомогою 

економетричного аналізу на основі інформаційної бази агентства 

нерухомості «Атланта» міста Чернівці за даними 776 квартир, 

виставлених на продаж у жовтні 2007 року, в системі STATISTICA 

було проведено аналіз факторів, що впливають на вартість 

нерухомості у м. Чернівці й побудована модель, яка описує таку 

залежність. 

Проте складність задачі не дозволяє адекватно 

використовувати лінійний регресійний аналіз, тому розглянемо 

можливості використання нейронних мереж для аналізу ринку 

нерухомості.  

Будь-яка нейронна мережа складається з відносно простих 

однотипних елементів, що імітують роботу головного мозку. Кожний 

нейрон містить синапси (однонаправлені вхідні зв’язки з іншими 
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нейронами) та аксон (вихідний зв'язок з іншими нейронами). Коли 

нейрон отримує сигнал, що надходить до нього від взаємозв’язаних 

нейронів, то відповідно до нього виконує типову операцію – змінює 

свої параметри, так звані синаптичні ваги, за допомогою нелінійного 

перетворення та передає її далі по мережі. 

Оскільки ваги конкретних нейронів невідомі для спостерігача, 

то, по суті, нейронна мережа є «чорною скринькою», роботу якої 

можна оцінити на основі реакції на вхідні сигнали. Для цього дані 

множини спостережень ix  подають по одному на вхід і змінюють 

ваги нейрона до тих пір, поки не буде забезпечено необхідний вихід 

jy . Іншими словами, задають функцію похибки і змінюють 

структуру мережі до тих пір, поки похибка, яку видає мережа, не 

буде мінімізована.  

Структура нейронної мережі має надзвичайно важливе 

значення. Залежно від поставленої задачі можна побудувати мережі з 

прямими або зворотними зв’язками. Останні дозволяють нейронам 

безліч разів брати участь в обробці інформації і – як наслідок – 

виконувати глибоку й різнопланову обробку інформації. Проте, у 

цьому випадку динаміка мережі може бути непередбачуваною і 

потрібно застосовувати заходи для запобігання зацикленню мережі.  

Важливе значення для побудови ефективної мережі має 

розмірність множини даних. Вважають, що кількість навчальних 

прикладів повинна бути в десять разів більшою від кількості зв’язків 

мережі. Крім того, розмірність вибірки залежить від складності 

моделі, яку потрібно відтворити. Найчастіше використовують кілька 

сотень або тисяч навчальних прикладів. Якщо їх кількість є малою 

(меншою від кількості невідомих параметрів), то може виникнути 

ефект перенавчання, тобто ситуація, коли мережа добре відтворює 

навчальні і погано – тестові дані. В деяких випадках можливий ефект 

перенасичення, коли нейрони реагують тільки на множину даних, що 

містяться в обмеженій області.  

При проектуванні мереж завжди існує багато невизначеностей 

– скільки шарів необхідно для даної задачі, яка кількість нейронів 

має бути в кожному шарі, який розмір вибірки необхідний для 

ефективного навчання мережі та ін. Тому в кожному конкретному 

випадку мережа вибирається методом проб і помилок. Проте моделі, 

побудовані на основі нейронних технологій, мають велику кількість 
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переваг, основними серед яких є можливість використання при 

моделюванні не тільки кількісної, чіткої експериментальної 

інформації про закономірності як в економетричних моделях, а й 

нечіткої, якісної, яка подається експертами на природній мові, 

моделювання при відносно малих (у порівнянні з економетричними 

підходами) експериментальних вибірках, відтворення складних 

нелінійних залежностей при великій кількості вхідних параметрів та 

здатність моделей до навчання.  

І хоча використання нейронних мереж не дозволяє отримати 

аналітичну залежність між параметрами, проте дозволяє розв’язати 

задачі аналізу та прогнозування. Побудовані моделі можна 

використовувати для розрахунку прогнозного значення ціни об’єктів 

нерухомості, аналізу впливу зміни макро- і мікроекономічних 

факторів на рівень розвитку іпотечного кредитування, прогнозування 

рівня кредитного ризику для банків, визначення діапазонів 

фінансових показників, при яких рівень кредитного ризику 

залишається прийнятним для банку та ін.  

 
Література: 

1. Любунь З.М. Основи теорії нейромереж. Текст лекцій. – Львів.: 

Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 140 с. 

2. Маханець Л.Л., Ярошенко О.І. Застосування нейронних мереж до 

моделювання факторів ризику в іпотечному кредитуванні // Труды 

международной школы-симпозиума «Анализ, моделирование, управление, 

развитие экономических систем», – Севастополь, 2007. – С. 129-133. 

 

 



 160 

ЗМІСТ 
 

Андриенко В.М., Самисько М.Н.   

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  3 

Апатова Н.В.   

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  6 

Барасюк Я.М., Назаренко В.М.   

АУТСОРСИНГ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  7 

Білоскурський Р.Р., Русков В.В.   

ПАКЕТ EXTEND – ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО  

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ     10 

Бойчук М.В., Шмуригіна Н.М.   

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  

З ЛАГАМИ  12 

Будорацкая Т.Л., Журавлева Н.М.   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  15 

Бурачек В.Р., Галочкін О.В., Довгунь А.Я.   

ВИКОРИСТАННЯ ІС «АКЦЕНТ» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО–ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ  18 

Буяк Л.М.   

СТОХАСТИЧНИЙ РЕЗОНАНС ПРИ ПЕРЕХОДІ ЕКОНОМІКИ  

У ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ СТАН  20 

Верстюк Г.П.   

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИРОСТУ ВАЛОВОГО 

ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ ВІД ПРИРОСТУ ПРЯМИХ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  22 

Верстяк А.В.   

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ НА РИНКУ  

ОДНОГО ТОВАРУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ   25 

Верстяк А.В., Гріндей О.І.   

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ  

ТОРГІВЛІ В ІНТЕРНЕТ  27 

Верстяк А.В., Маніліч О.В.   

СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ–ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ  29 



 161 

Верстяк А.В., Шелифіст Ю.А.   

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ  31 

Вінничук І.С.   

ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ  33 

Гетьман О.М.   

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ  35 

Голик Н.В.   

ВИКОРИСТАННЯ PROJECT EXPERT, AUDIT EXPERT І FORECAST 

EXPERT У РОБОТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА  39 

Горбачук В.М., Гудима А.В., Кондратенко В.В.    

ФОРМУЛА ДЛЯ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ НА ОСВІТУ БЮДЖЕТУ 

МІСТА ЧИ РАЙОНУ – ТЕПЕР І СПОЧАТКУ  42 

Григорків В.С., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В.   

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ  45 

Григорків В.С., Григорків М.В.   

АНАЛІЗ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТА МАРЖИНАЛЬНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТИПОВИХ ФУНКЦІЙ ВИПУСКУ  48 

Григорків В.С., Стефанчук С.В.   

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНУ  51 

Григорків В.С., Якутова О.Ю.   

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ  54 

Данильчук Г.Б., Сердюк О.А., Триус В.Ю.   

НЕЕКСТЕНСИВНА ЕНТРОПІЯ ТСАЛЛІСА ДЛЯ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ 

З ПАМ’ЯТТЮ  56 

Друзін Р.В.   

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА  

В УКРАЇНІ  59 

Дубіщев В.П., Іщук В.І., Малинський С.М.   

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  61 

   



 162 

Євдокименко В.К. 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ    

ВИЗНАЧЕННЯ ВЕКТОРІВ МЕРЕЖЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  63 

Заньковська В.Г., Дронь Е.В.   

ОПТИМІЗАЦІЯ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ СХЕМ ЯК МЕТОД 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОВ’ЯЗАНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  66 

Золотарьова І.О., Плеханова Г.О.    

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ»  68 

Іларіонов О.Є., Іларіонова Н.М.   

НЕЧІТКО-МНОЖИННЕ МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ ТА 

ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ  70 

Іщенко С.В.   

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ  73 

Клименко О.В.   

З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ В EXCEL  76 

Коваленко О.О.   

ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  79 

Коляда Ю.В., Пертен С.І.   

АНАЛІЗ ДІЄВОСТІ РІВНЯННЯ ФІШЕРА В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ  81 

Копчинська В.В.   

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  83 

Королев О.Л.   

ТЕХНИКО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ  86 

Королюк Ю.Г.Ю, Барасюк Я.М.  

ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» ЧЕРНІВЕЦЬКОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ 87 



 163 

Костинчук Л.В.   

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  90 

Косяченко С.В.   

ВПЛИВ FLOSS НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  93 

Марзан С.А., Санюк Н.В., Царенков Е.Б.   
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ-АНАЛИТИКОВ  
В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  95 

Маханець Л.Л.   

ОЦІНЮВАННЯ КРАЇННОГО РИЗИКУ  98 

Маханець Л.Л., Атаманюк Л.В.   
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  101 

Маханець Л.Л., Мінасян Л.Л.   

INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ  103 

Нетребчук Л.О.   
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО БАНКУ У ПІДГОТОВЦІ 
БАНКІВСЬКИХ ФАХІВЦІВ  105 

Олійник А.В.   
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА 
ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  107 

Петрюк О.І.   

ПОНЯТТЯ МАНЕВРЕНОСТІ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ  110 

Савко О.Я.   
СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК» ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМУ 
ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  113 

Савченко Г.О., Ходирєв О.І.   
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 116 

Середюк В.Б.   
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ СКОРИНГОВОГО 
МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ 
КРЕДИТУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  118 

Сігаєва У.М.   

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО БАНКУ  121 



 164 

Сигал А.В., Линь Сэнь   
МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ  123 

Скрипник Н.Я.   
ARIS TOOLSET: МОЖЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ  126 

Степаненко О.П.   

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

І ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ  129 

Сторощук Б.Д.   

РОЛЬ КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЙ У МЕТОДОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ  132 

Сушко Н.М.   

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

КІБЕРНЕТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ  135 

Хмельницкая И.В., Ахрамейко А.А., Косенков О.А.   

РАЗВИТИЕ СППР ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  137 

Чалапчій Ю.Ю., Кушнір М Я.   

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «КАСКАД»  140 

Чеснокова Г.Г.  

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ MS PROJECT 

В УПРАВЛІННІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ   142 

Ходаковська Н.Й.   

МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ БІЗНЕСУ  

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ «АКЦЕНТ»  145 

Шиш І.М.   

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕТИВНОСТІ  

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  149 

Якутова О.Ю., Баканова Є.В.   

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІС «АКЦЕНТ»  

В УМОВАХ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ  151 

   



 165 

Якутова О.Ю., Бекетова К.В. 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ  153 

Якутова О.Ю., Ходаковська Н.Й.   

ОБЛІК ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАСОБАМИ 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «АКЦЕНТ 7.0»  155 

Ярошенко О.І.   

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ  157 

 


	титулка.pdf
	_01
	_02
	_03
	_04
	_05
	ЗМІСТ

