
Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

І МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В

ЕКОНОМІЦІ

1 – 4 квітня 2009 р.

Чернівці
2009



УДК 330.4 (063)
М 34
ББК 65в612я431

М 34 Математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці. Матеріали І Міжнародної науково-
методичної конференції. – Чернівці: АртДрук, 2009. – 470 с.

У матеріалах конференції висвітлено результати наукових
досліджень в галузі економіко-математичного моделювання та
інформаційно-комп’ютерних технологій в економіці, а також їх
застосування в економічній і освітянській практиці.

Розраховано на науковців, викладачів навчальних
закладів, аспірантів, практиків – усіх, хто використовує методи
математичного моделювання та комп’ютерно-інформаційних
технологій у своїй професійній діяльності та при підготовці
студентів вузів.

© «АртДрук», 2009



3

Андруханенко Е.Э.
аспирант,

Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Некоторые идеи теории вейвлетов появились очень давно.
Например, уже в 1910 году А. Хаар опубликовал полную
ортонормальную систему базисных функций с локальной областью
определения (теперь они называются вейвлетами Хаара). Первое
упоминание о вейвлетах появилось в литературе по цифровой
обработке и анализу сейсмических сигналов (работы А. Гроссмана и
Ж. Морле). В последнее время возникло и оформилось целое научное
направление, связанное с вейвлет-анализом и теорией вейвлет-
преобразования. Вейвлеты широко применяются для фильтрации и
предварительной обработки данных, анализа состояния и
прогнозирования ситуации на фондовых рынках, распознавания
образов, при обработке и синтезе различных сигналов, например
речевых, медицинских, для решения задач сжатия и обработки
изображений, при обучении нейросетей и во многих других случаях.

Вейвлеты могут быть ортогональными, полуортогональными,
биортогональными. Эти функции могут быть симметричными,
асимметричными и несимметричными. Различают вейвлеты с
компактной областью определения и не имеющие таковой.
Некоторые функции имеют аналитическое выражение, другие –
быстрый алгоритм вычисления связанного с ними вейвлет-
преобразования.

В последнее время теория вейвлет-преобразования переживает
просто революционный рост. Появились и развиваются такие
направления, как биортогональные вейвлеты, мультивейвлеты,
вейвлет-пакеты, лифтинг и т.д.

Применение вейвлет-преобразования
Можно перечислить некоторые области, где использование

вейвлетов может оказаться (или уже является) весьма
перспективным:
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ü Обработка экспериментальных данных – дает наиболее
наглядную и информативную картину результатов эксперимента,
позволяет очистить исходные данные от шумов и случайных
искажений и даже «на глаз» подметить некоторые особенности
данных и направление их дальнейшей обработки и анализа. Кроме
того, вейвлеты хорошо подходят для анализа нестационарных
сигналов, возникающих в медицине, анализе фондовых рынков и
других областях.

ü Обработка изображений. Используя вейвлет-
преобразование, мы можем сгладить или выделить некоторые детали
изображения, увеличить или уменьшить его, выделить важные
детали и даже повысить его качество!

ü Сжатие данных. Особенностью ортогонального
многомасштабного анализа является то, что для достаточно гладких
данных полученные в результате преобразования детали в основном
близки по величине к нулю и, следовательно, очень хорошо
сжимаются обычными статистическими методами.

ü Нейросети и другие механизмы анализа данных.
Представляются весьма удобные и перспективные механизмы
очистки и предварительной обработки данных для использования их
в статистических и бизнес-приложениях, системах искусственного
интеллекта и т.п.

ü Системы передачи данных и цифровой обработки
сигналов. Благодаря высокой эффективности алгоритмов и
устойчивости к воздействию помех, вейвлет-преобразование
является мощным инструментом в тех областях, где традиционно
использовались другие методы анализа данных, например,
преобразование Фурье и позволяет существенно расширить и
дополнить возможности подобных систем.

Приведенный выше функционал вейвлет-преобразования будет
использоваться в дальнейших работах автора для исследования
природы и построения моделей поведения сложных
организационных систем.

Литература:
1. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. – М.: «РХД», 2001.
2. Воробьев В.И., Грибунин В.Г. Теория и практика вейвлет-

преобразования. – СПб.: ВУС, 1999.
3. Mallat S. A theory for multiresolutional signal decomposition: the

wavelet representation. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. –
1989. – N7. – Р. 674-693.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ

Инновационные процессы различных уровней направлены,
прежде всего, на повышение конкурентоспособности продукции.
Каждая страна и каждый регион имеют свои конкурентные
преимущества, обусловленные различными факторами, среди
которых исследователи отмечают как позитивные, так и негативные.
К позитивным факторам относятся: выгодное географическое
положение, наличие уникальных природных ресурсов, развитая сеть
вузов и государственных научных организаций, высокий
образовательный уровень населения, наличие научных достижений, а
также высокий уровень квалификации работников обрабатывающей
промышленности. Негативные факторы – это устаревшее
оборудование предприятий, «утечка мозгов», снижение темпов
роста, ухудшение инновационной активности и другие.

Причинами низкой инновационной активности являются
государственная пассивность в области содействия инновациям и
разрушение крупных производств. В свое время Й. Шумпетер
доказал, что самый большой прогресс достигается крупными
концернами на монопольном и олигопольном рынках. Западные
экономисты считают, что в условиях совершенной конкуренции
происходит следующее: мелкие фирмы не могут развернуть
крупномасштабное производство, получить экономию на масштабе и
достичь, таким образом, минимальных производственных расходов
на единицу продукции; нет достаточно стимулов для проведения
научно-исследовательских работ, они требуют больших финансовых
ресурсов и нет гарантии внедрения лучшей из технологий для
производства продукции; не всегда можно обеспечить достаточный
ассортимент продукции для потребительского выбора [1].

Роль государства в поддержке инноваций сводится к
следующему: государство содействует развитию науки, в том числе
прикладной, и подготовке научных и инженерных кадров как
творцов инновационных идей и технологий; в рамках большинства
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правительственных ведомств реализуется разнообразная программа,
направленная на повышение инновационной активности бизнеса;
государственные заказы, преимущественно в форме контрактов на
проведение научно-исследовательских и научно-конструкторских
работ обеспечивают начальный спрос на инновационную разработку,
которая потом широко применяется в экономике страны; фискальные
и другие элементы государственной регуляции формируют
стимулирующее воздействие внешней среды и предопределяют
эффективность и необходимость инновационных решений в
отдельной фирме;  государство выступает в роли посредника в деле
организации эффективного взаимодействия академической и
прикладной науки, стимулирует кооперацию промышленной
корпорации и университетов. Для реализации перечисленных
функций задействованы различные подсистемы государственного
управления: финансово-экономического обеспечения,
экологического устойчивого развития, государственного
регулирования, нормативно-правового обеспечения, трансфертов и
коммерциализации технологий, информационного обеспечения,
научно-технического и технологического обеспечения. Для
обеспечения инновационного развития предприятий, особенно
малого и среднего бизнеса, необходимо выработать механизм
охраны интеллектуальной промышленной собственности, особенно
это важно для предприятий с численностью работающих до 200
человек. Важной поддержкой со стороны государства должно стать
создание инновационной инфраструктуры, включающей сеть
центров распространения нововведений, а также консультационных
центров, оказывающих услуги инноваторам. Государство должно
способствовать созданию рынка инноваций, публикуя полезную
информацию в государственных изданиях, организуя выставки,
ярмарки, аукционы, а также выступать агентом данного рынка,
например, в случае покупки и продажи лицензий. Государственные
органы призваны осуществлять мониторинг и прогнозирование
инновационных процессов в стране и за рубежом, а также
осуществлять поиск передовых и наиболее эффективных технологий
для их последующего широкого внедрения.

Мировыми тенденциями, способствующими инновационному
развитию, являются интернационализация производства, создание
горизонтальных связей между предприятиями различных отраслей,
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свободный выход на внешний рынок, информатизация общества,
позволяющая создавать эффект масштаба в производстве,
распространении и использовании знаний.

Рассматривая перспективы инновационно-технологического
развития промышленности Украины, выделяют следующие
тенденции: 1) умеренные темпы роста капиталовложений, которые
отражают более низкую капиталоемкость новой экономики, влияние
ресурсосберегающей направленности научно-технологического
прогресса; 2) дальнейшее расширение менее капиталоемкой сферы
услуг; 3) усиление процесса технологической модернизации
производственного аппарата; 4) повышение эффективности
проектных решений. Осуществляя своевременную информационную
поддержку принятия решений органов управления местного и
регионального уровня, можно реализовывать научно-промышленную
политику, направленную на увеличение масштаба и расширение
состава перспективных технологий и ликвидацию потерь ресурсов, а
также изменять экономическую и инвестиционную политику в
направлении создания большей инвестиционной привлекательности
для завершающих стадий технологического цикла [2].

Инновационная модель социально-экономического развития
Украины имеет следующие характерные черты: 1) наличие
государственной политики и законодательства, направленного на
стимулирование инновационных процессов; 2) преобладание 5-го
технологического уклада и переход на 6-й; 3) наука и образование –
безусловные приоритеты государственной поддержки;
4) преобладание интеллектуального характера труда над
индустриальным; 5) интегрированные технологии; 6) высокая
стоимость рабочей силы [3]. Практически все исследования в
области инноваций и инновационного развития, в том числе и
Украины, в качестве основного фактора данного типа развития
рассматривают знания как новую экономическую категорию.

Новую экономику отличает от других социально-
экономических систем следующие признаки: 1) бурное развитие
рынка знаний, постоянно растущая роль наукоемкого сектора, рост
производства и сбыта современных наукоемких технологий, чему
способствуют процессы компьютеризации информационного
пространства экономики и всей общественной жизни;
2) стремительный рост капитализации рыночной стоимости
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компаний, осуществляющих прорывные исследования и разработки в
новейшей отрасли науки и техники; 3) система государственных
приоритетов развития науки и техники направлена на капитализацию
расходов,  вкладываемых в человека,  особенно в его образование и
здоровье; 4) высокие темпы обновления основного капитала,
инвестированного в жизнеобеспечивающие секторы материального
производства и обслуживающей инфраструктуры; 5) равные условия
для нормальной жизнедеятельности каждого гражданина страны,
независимо от местожительства [4]. В такой модели инновационного
развития возрастает роль государства, осуществляющего создание
законодательных и институциональных условий для позитивных
изменений в инновационной сфере, в совершенствовании
финансовой и кредитной политики, системе налогообложения,
обеспечении свободы предпринимательской деятельности.

Мировое развитие в современных социально-экономических
условиях зависит от институционального фактора, во многом
определяющего стратегию национального развития и его
приоритеты. Для внедрения в Украине модели инновационного
развития предлагается следующий комплекс институциональных
мер: 1) совершенствование законодательной и нормативно-правовой
базы; 2) разработка механизма финансирования научных
исследований; 3) урегулирование правовой и экономической основы
деятельности всех элементов инновационной инфраструктуры; 4)
создание в министерствах, других центральных органах
государственной власти и управления подразделы по охране
интеллектуальной собственности; 5) ознакомление руководителей и
специалистов предприятий научно-технической сферы с
особенностью соблюдения и использования прав интеллектуальной
собственности [5]. Сами институты, являясь одной из основных
компонент модели, также требуют инновационного подхода в своем
развитии и совершенствовании.

В условиях прогрессирующего кризиса 2009 года, связанного с
резким падением производства и сокращением финансовых потоков,
следует ожидать, во-первых, появления новых технологий,
призванных осуществить прорыв в мировом социально-
экономическом развитии, и, во-вторых, совершенствования
существующих форм управления, основанных на принятии решений
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при больших объемах данных и их обработке с использованием
информационных компьютерных технологий.
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центр «Київський університет», 2008. – Вип. 15. – С. 37-46.

5. Зянько В.В. Інституціональні механізми інноваційного розвитку
економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного
університету. – Серія: економічна. Вип. 34-2 (138). – Донецьк, ДонНТУ,
2008. – С. 62-66.

Бабій А.С.
викладач,

Харківський національний університет внутрішніх справ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ У СТРАХУВАННІ

Специфіка страхового ринку сприяє проявам злочинних дій,
спрямованих на обман страховика. Зважаючи на темпи розвитку
українського ринку страхування, можна припустити, що протидія
шахрайству у цій сфері буде суттєвим чинником конкурентної
боротьби.

Актуальність розвитку методик профілактики цього виду
злочинів також була відзначена в Європі, де 20 жовтня 1993 року
рішенням Європейського комітету страхування CEA була створена
програма протидії страховим махінаціям на території Європи. Як
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правило, здійснюється перевірка осіб з використанням широких баз
даних.

Ситуація в Україні відрізняється низьким рівнем розвитку
страхового ринку, що також уповільнює розвиток злочинних проявів
і дає можливість досить ефективно протидіяти такого типу злочинам,
вчасно впровадивши профілактичні заходи.

Створення та об’єднання страхових баз даних є дієвим заходом
протидії шахрайству, але аналіз даних виключно силами персоналу
недостатньо ефективний. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми
полягає в розробці методик автоматизованої оцінки добросовісності
клієнта на базі систем підтримки прийняття рішень з врахуванням
висновків експертів та зіставленням актуальної інформації,
отриманої з різних джерел.

Система підтримки прийняття рішень може бути застосована
як для стратегічного управління, так і для прийняття рішення на рівні
роботи з клієнтом щодо визначення умов страхування або
доцільності укладання угоди.

Наприклад, для обробки загальної статистики щодо страхових
випадків та страхувальників у системі розв’язуються такі завдання:

- Виявлення сезонності явища;
- Перевірка наявності тренда;
- Перевірка на наявність аномальних рівнів ряду;
- Побудова статистичної моделі;
- Прогнозування.
Досить часто інформація, яка потрібна для системи підтримки

прийняття рішення, не може бути отримана іншим шляхом, як від
експертів. У зв’язку з цим у запропонованій системі підтримки
прийняття рішень реалізована можливість узгодження та врахування
експертних оцінок щодо важливості факторів із точки зору їх впливу
на досліджуване явище.

Початковий аналіз, тобто завдання «Перевірка на наявність
аномальних рівнів ряду» і «Перевірка наявності тренда», мають як
самостійне значення, так є і складовими інших завдань, зокрема ці
завдання розв’язуються перед побудовою статистичної моделі явища
та її прогнозуванням з метою виявлення додаткової інформації,  що
може вплинути як на побудову моделі, так і на прогнозування й
виявлення чинників, які істотно впливають на рівень ризику
страхування в конкретному регіоні в конкретний проміжок часу.
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Так, наприклад, при наявності об’єктивних причин для появи
аномального рівня динамічного ряду в певний період у межах
України в деякому регіоні аномальний рівень відсутній.  Це може,
зокрема, говорити про непереборні обставини, що знайдуть своє
пояснення та підтвердження з незалежних джерел, або незадовільну
роботу відповідного відділу компанії.

Отже, інформаційна система, описана в роботах [1-3], може
бути застосована також і для аналізу проявів шахрайства на
страховому ринку.

Література:
1. Зацеркляний М.М., Бабій А.С. Автоматизація аналізу сезоних

коливань рівня злочинності // Право і безпека. – 2005. – № 4’3.
2. Бабій А.С. Програмна система аналізу злочинності // Вісник НТУ

ХПІ.– 2007. – № 19.
3. Зацеркляний М.М., Бабій А.С. Аналіз тенденцій розвитку

злочинності // Системи обробки інформації. – 2007. – № 4.

Балтовский А.А.
доцент, к.т.н.,

 Одесский государственный университет внутренних дел

МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕДИНИЧНЫХ

МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Задача календарного планирования процесса проектирования
формулируется как составление и корректировка расписания,
обеспечивающего минимизацию наибольшего значения
интенсивности использования отдельных видов трудовых ресурсов в
каждый момент планового периода [1-3]. В качестве исходных
данных задаются: плановый период; номенклатура объектов;
соответствующие технологические модели; временные и
стоимостные оценки этих моделей в натуральных единицах;
стоимости объекта, неотрицательные величины. Математическая

модель задачи имеет вид:
[ ]

( )
0

ˆ

,1
, minmax

m
m

m
t T Tm

R t Tg
Î=

®å , где mg  – весовой
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коэффициент относительной ценности ресурса m-го вида; ( ),mR t T  –
график использования ресурсов m -го вида в текущий момент t
реализации календарного плана T .

Ограничения модели: 1. Исходный план должен включать все
множества работ проектируемых объектов организации в
планируемый период k kP U P= , { }1 1 2 2

, ,...,
n nk i j i j i jP q q q= , ( )1, 2,...,k n= , где

kP  – k -тый объект производственного плана; kij Pq Î  – работа,
принадлежащая множеству работ технологической модели k -го
объекта. 2. Временные ограничения. Время наступления
завершающих событий моделей, не должно превышать
установленных директивных дат: ( )дир дир

j j jТ T е Е£ Î , где
дир
jТ  – заданное время наступления je ; дирЕ  – подмножество событий,

время наступления которых задано директивно. 3. Технологические
временные ограничения. Технологически допустимым календарным
планом назовем вектор T , компоненты которого удовлетворяют
ограничениям: ij ij jT t T+ £ ; jij TT ³ , где ijT , ijt  – соответственно время

начала и продолжительность выполнения работы. Вектор T
содержит N  компонент. 4. Ресурсные ограничения. В каждый
момент планового периода число сотрудников по каждой из
специальностей данной организации не должно превышать
имеющегося в наличии: ( ) ( )tRTtR mm

0, £ , [ ]TTt ,0Î ( )mm ˆ,...,2,1= . Время
принято в виде дискретной величины, поэтому плановый период
[ ]TT ,0  включает в себя конечное число промежутков ( ) å= m

ij
m rTtR , ,

ijijij
m

ij TttTYq +££Î , где m
ijr  –  количество ресурсов вида ijm ,

необходимое в каждый момент времени [ ]ijijij tTTt +Î ,  для
выполнения работы ijq , определяемое по формуле

ij
c

k
m

ij tvpCr
ij

××= 100 , где kC  – общая стоимость всех работ объекта

kP ; c
ijp  – относительный процент стоимости работы ijq ; v  – средняя

для планового периода выработка единицы ресурса m -той
специальности. Множество работ объекта kP  разбито на
подмножества k

m
k CPY . Фиктивные работы принадлежат
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подмножеству ( )00 =mYk . 5. Плановые ограничения на сметную
стоимость проектных работ. Для того, чтобы финансовый план
организации и ее подразделений в отчетный период был выполнен,
необходимо соблюдение условия: ( )ˆ1,2,...,v s

kC C s s³ =å ;
( ){ }s

v
ks TTTvk £<-1/, , где sC  – плановое задание по стоимости

проектных работ, выполняемых в s -том отчетном периоде [ ]ss TT ,1- ;
1-sT  –  время начала отчетного периода; sT  – время окончания

отчетного периода.
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Богданевич М.А.

доцент, к.е.н.,
Київський торговельно-економічний університет

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СПІЛЬНОГО БІЗНЕСУ
СПІВПРАЦЮЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Для того, щоб аналізувати, розвивати та поширювати спільне
бізнес-оточення, неможливо сьогодні обійтися без використання

· об’єктно-орієнтованих виробничих сервісів;
· фундаментальних відкритих Інтернет-протоколів;
· розподілених об’єктних бізнес-технологій;
· систем передачі повідомлень;
· інтелектуальних та мобільних агентів;
· систем управління виробничими процесами;
· віртуальних ринків;
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· засобів безпеки  та цифрової сертифікації;
· інтеграційних Web-технологій.
Аналізуючи подану вище динаміку розвитку бізнес-технологій,

легко бачити,  що немає жодної окремої моделі чи технології,  яка б
домінувала протягом останніх років і була б основою для побудови
відкритих розподілених бізнес-систем. Проблеми та вимоги
електронного бізнесу є настільки різні та комплексні, що постійно
примушують розроблятися та розвиватися різні технології.

Але на підставі наведеного переліку технологій можна виявити
певні тенденції. Ось деякі з них.

Найбільш загальною та сприятливою мовою програмування із
платформо-незалежними характеристиками є Java. Вона може
вважатися уніфікованою структурою з різноманітними основними та
допоміжними сервісами й відповідними компонентами бізнесового
сектора. Основним сітьовим протоколом для відкритих транзакцій
може бути ТСР/ІР.

Очікується, що Enterprise Java Beans буде стабільною та
захищеною технологією для розвитку розподілених бізнес-
застосувань з окремими адміністративними сферами діяльності.

У секторі систем потоків робіт є найбільш прийнятними та
конкретними концепції, структура, архітектура та інтерфейси
Workflow Management Coalition.

Завдяки появі XML створюються допоміжні системи передачі
повідомлень. XML застосовується також у специфікації відкритих
інтернет-протоколів з додатковими властивостями для застосувань
електронної комерції та віртуальних бізнес-зв’язків. Проте найкращі
із запропонованих стандартів на базі XML фокусуються на
ринковому впливі, адаптації та просуванні. Незважаючи на те, що є
два захищених протоколи SWAP та SOAP, проте й нині з’ясовується,
як XML, HTTP та внутрішні застосування  використовуватимуться
для можливих критичних бізнес-зв’язків з вільним визначенням
адресатів.

Нарешті, інтеграційні Web-технології відіграють важливу роль
у створенні майбутніх Web-застосувань електронного бізнесу. Наявні
технології, подібні до CGI, недостатні для адекватної підтримки
диференціації між презентаційним та функціональним рівнями. З
цією метою запропоновано чотири конкуруючі технології, якими є
ASP, JSP, Servlets та XSL. Можливості інтеграції між ними та шляхи,
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якими ці технічні сфери будуть розвиватися, є предметом окремих
досліджень.

З наведених даних видно, що відкриті, гнучкі, розподілені,
внутрішньогалузеві електронні бізнес-системи з вільними зв’язками
є новою і дуже цікавою темою досліджень завдяки тому,  що різні
технології з різними характеристиками будуть сприяти появі новій
генерації  економічних систем та застосувань.
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ПОБУДОВА СППР СИСТЕМ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ
СЕРВЕРІВ БАЗ ДАНИХ

ХХІ сторіччя відкриває великі можливості щодо накопичення,
зберігання та аналізу великих обсягів інформації. Адже вже на його
початку помітний швидкий темп росту обсягів збережених даних. У
2008  році на основі проведених компанією IDC  досліджень був
опублікований прогноз, за яким до 2010 року загальний обсяг
інформації, який зберігається на всіх цифрових носіях, в усьому світі,
перевищить 1800 екзабайт, що в 10 разів більше, ніж у 2006 році [1].
Щорічні темпи приросту обcягів даних, які зберігаються на
електронних носіях, у світі складають 60%, що більше, ніж
прогнозувалося ще 3 роки тому. Тому до 2011 року аналітики
прогнозують появу 20-квадрильйонного обсягу файлів [1].
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Великий обсяг інформації, з одного боку, дозволяє отримати
більш точні розрахунки, з другого – перетворює аналіз цих даних та
прийняття на основі цього виважених рішень у складне завдання. Як
наслідок, з’явився цілий клас програмних систем, які полегшують
роботу людей, що виконують аналіз цих даних. Такі системи
називаються системами підтримки прийняття рішень (СППР). В
англомовній літературі використовується термін Design Support
Systems (DSS). Основне завдання СППР – надати аналітикам
інструмент для зручного й ефективного проведення аналізу великих
обсягів даних. Також системи підтримки прийняття рішень
забезпечують вирішення таких трьох основних завдань: введення
даних, їх зберігання та аналіз.

Введення даних у систему забезпечується автоматизованими
системами, які використовуються на підприємстві. Такі системи
зазвичай базуються на використанні систем управління базами даних
(СУБД). Однак для аналізу даних ці системи не завжди підходять,
адже вони досить сильно нормалізовані, що ускладнює процеси
отримання підсумкових даних у різних розрізах. Тому для зберігання
даних у СППР-системах, як правило, використовуються спеціальні
програмні засоби, які називають сховищами даних (Data
Warehousing).

Аналіз даних у СППР-системах буває 3-х видів: інформаційно-
пошуковий, оперативний та інтелектуальний. Перший тип аналізу
передбачає використання стандартизованих показників, що
розраховуються на основі даних за стандартними алгоритмами. Для
цього зазвичай використовуються запити до баз даних, написані
мовою SQL. Оперативний аналіз призначений для перевірки
різноманітних гіпотез, які висуваються аналітиками. Для реалізації
підсистем, які виконують такий аналіз, використовується концепція
багатовимірного представлення даних (Online Analytical Processing –
OLAP) [2].

Відносно новою і перспективною є технологія
інтелектуального аналізу даних, яку закордонні фахівці називають
Data Mining [2]. Data Mining – це не одна програма чи технологія, це
набір методів, технологій та алгоритмів опрацювання великих
обсягів даних, які дозволяють отримувати нові, нетривіальні та
корисні рішення на основі накопичених даних. Технології Data
Mining, на відміну від OLAP-аналізу, дозволяють автоматично
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генерувати нові гіпотези, життєздатність яких потім перевіряє
аналітик: або враховує їх, або відкидає.

Сучасний ринок програмного забезпечення пропонує велику
кількість програм класу СППР,  більшість з яких вбудовано в
корпоративні сервери баз даних, що значно збільшує ефективність
від їх використання. Одним із найефективніших прикладів такого
поєднання є компоненти аналізу даних, вбудовані в СУБД Oracle 11i,
зокрема, надзвичайно ефективним є компонент Oracle Data Mining.
Наявність ефективного API дозволяє не тільки проводити аналіз
напряму з використанням цих компонент, а й вбудовувати засоби
аналізу в прикладні рішення, з якими працюють кінцеві користувачі.

Література:
1. Общие объемы информации превысят 1800 экзабайт в 2011.

[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://itnews.com.ua/38640.html. –
Загол. з екрану. Мова рос.

2. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И.
Методы и модели анализа данных:  OLAP  і Data  Mining.  –  СПб.:  БХВ-
Петербург, 2004. – 331 с.: ил.

Барасюк Я.М.
доцент, к.ф.-м.н.,

Назаренко В.М.
асистент

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВІРТУАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT VISIO

В останні роки почала інтенсивно розвиватися нова форма
економічних організацій – віртуальні підприємства (ВП). Вони
являють собою групу економічних суб’єктів, що об’єднують зусилля
для надання певної послуги, яка традиційно надавалася одним
підприємством [1]. Головна перевага ВП, порівняно з іншими
формами ведення бізнесу,  в тому,  що такому підприємству значно
легше вийти на ринок з новим товаром чи послугою,  в першу чергу
завдяки об’єднанню капіталів дрібних підприємств. Діяльність
віртуальних підприємств зазвичай не є тривалою – вони існують

http://itnews.com.ua/38640.html
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доти, доки їх товар чи послуга користується попитом. З огляду на це
бізнес-планування в діяльності віртуального підприємства набуває
першочергового значення.

Сьогодні Internet у поєднанні з новітніми інформаційними
технологіями фактично є потужними засобами, які не тільки дають
змогу функціонувати (ВП), але й роблять віртуальний бізнес
прибутковим, у першу чергу за рахунок мобільності. Завдяки своїй
здатності створювати та експлуатувати більш новаторські і
ціленаправлені служби при менших капіталовкладеннях, у більш
стислі строки і зі значно меншим фінансовим ризиком, ВП
складають серйозну конкуренцію крупним традиційним корпораціям
[2].

Складові частини ВП в більшості випадків є територіально
розподіленими. З огляду на це, для забезпечення ефективного
менеджменту створення ВП розпочинається з опису структури
бізнес-процесів (БП) і їх взаємодії [2].  Одним з ефективних методів
описання бізнес-процесів підприємства є технології, що зазвичай
використовуються при проектуванні інформаційних систем, зокрема
мова UML (Unified Modeling Language). Ця технологія проектування
підтримується рядом програмних засобів: Microsoft Visio, Rational
Rose, BPWIN, ARIS-Toolset, однак найефективнішим для розв’язання
такої задачі є MS Visio.

Однією з найважливіших переваг MS Visio  в нашому випадку
була можливість інтегрування даних у схеми за допомогою майстра
відбору даних, який надає поетапну інструкцію для процедури
підключення до MS  Excel,  MS  Access,  MS  SQL  Server  [3].  Дана
можливість була застосована при проектуванні ВП, що працює в
галузі текстильної промисловості. Головною причиною такого
вибору предметної області є те, що багато європейських підприємств
цієї галузі переносять своє виробництво в Україну і віртуалізація
діяльності таких спільних підприємств дала б можливість
зекономити підприємству значні кошти, що дуже важливо в часи
світової економічної кризи.

Для проектування організаційної структури компанії
інформацію про співробітників було експортовано з MS  Excel  та
згенеровано в організаційну діаграму. Організаційні діаграми наочно
зображають інформацію про співробітників (прізвище, телефон,
e-mail  тощо)  та їх відносини в компанії.  Фігури в діаграмах було
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оптимізовано та створено синхронізовані копії відділів. Крім
проектування організаційної структури компанії верхнього рівня,
було розподілено відповідальності за бізнес-процеси першого рівня.

Отже, розроблені організаційні діаграми є графічним
відображенням структури керування ВП та змін в його
організаційній формі. За допомогою Microsoft Visio не потрібно
починати з нуля створення діаграми, а потрібно лише оновити дані в
джерелі даних та імпортувати їх в Microsoft Visio.

Література:
1.  Громов А., Каменова М. Технологии для виртуального

предприятия // Открытые системы – № 4, 16/04/200 (http://www.osp.ru/os
/2000/04 /177994/).

2.  Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А. Козак,
Ф.А. Левченко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.

3.  Лемке Джуди. Microsoft Office Visio 2007. Шаг за шагом. Практ.
пособ. Серия «Шаг за шагом» / Пер. с англ. – М.: «СП ЭКОМ», 2008. –
368 с.

Барна О.В.
викладач,

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА»

Надто складно передбачити майбутнє наших студентів,
покладаючи на вищу освіту завдання забезпечити їх знаннями і
вміннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність
соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу
вчитися впродовж життя. Тому одним із найважливіших завдань є
розвивати мислення студентів, виховувати в них здатність до
самонавчання, що забезпечить формування майбутнього
конкурентоспроможного фахівця. Метою даної роботи є побудова
моделі організації вивчення студентами дисципліни «Економічна
інформатика» на основі технології сприяння розвитку умінь
самостійного навчання. Визначальною ідеєю, на основі якої
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створюється модель, є побудова чіткої системи діагностичних та
операційно заданих цілей, в середині якої виділені категорії цілей і
послідовні рівні (ієрархія). Такі системи цілей отримали назву
педагогічних таксономій.

Автором однієї з перших схем педагогічних цілей був
американський вчений Бенджамін Блум, професор Чиказького
університету, який запропонував теорію «Систематика освітніх
цілей»  [1].  Блум визначив шість рівнів освітніх цілей,  які
використовуються освітянами для визначення розвитку в учнів та
студентів навичок мислення високого рівня.

Використання педагогічних таксономій дозволяє:
· концентрувати зусилля на головному, оскільки викладач не

тільки виділяє та конструює цілі,  але й упорядковує їх,  визначаючи
першочергові завдання, порядок та перспективи подальшої роботи;

· внести ясність у навчальні
орієнтири, обговорити їх із студентами
для формування спільної роботи.

Організація викладання курсу
«Економічна інформатика»
здійснюється за схемою:

1) в запланованому для
вивчення навчальному матеріалі
визначені навчальні структурні
елементи (явища, величини,
закономірності). Їх перелік задається
концептуальними картами знань,
розробленими засобами Веб 2.0,
доступ до яких студенти отримують на початку вивчення курсу;

2) по кожному структурному елементу визначені дії, якими
студенти мають оволодіти на кінець навчального модуля з
відповідною шкалою оцінювання. При цьому передбачається
різнорівневе представлення цілей-дій у формі діяльнісних карт, при
якому на певному рівні застосовуються відповідні дієслова;

3) по кожній із виділених дій дібрано та складено
різнорівневі питання та завдання, з допомогою яких можна
однозначно стверджувати, чи засвоїв студент певну дію чи блок
матеріалу. Сукупність запитань та завдань складає підсумковий
модульний контроль.

Оцінювання

Синтез

Аналіз

Використання

Розуміння

Знання
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Визначено роботу, яка буде виконана студентом по кожному
навчальному елементу, щоб досягти мети його засвоєння. При цьому
студентам пропонується сітковий графік проходження кожного
модуля.

Розробляється відповідний навчально-методичний супровід
викладання модуля навчальної дисципліни з можливістю
дистанційного доступу із застосуванням технології блогів.

Пропонована модель організації самостійної роботи студентів
над опануванням програмних завдань курсу «Економічна
інформатика»  не тільки полегшить роботу викладача,  але й
сприятиме, безсумнівно, формуванню у вузі технології підготовки
конкурентоспроможного випускника, здатного самостійно
формулювати та приймати рішення, нести за них відповідальність і
бути готовим до всіх змін економічного, законодавчого та
соціального характеру, які можуть чекати на нього у найближчій та
далекій перспективі.

Література:
1. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The

classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York:
Longman.
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викладач,

Львівська комерційна академія

ПОБУДОВА МОДЕЛІ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВНИМ СУПЕРМАРКЕТОМ

Гармонізація роботи кооперативного торговельного
підприємства типу «супермаркет» нами сформульована у вигляді
наступних виразів:

РГД + РФД = 0 (1)
1,00 ££

ДВ
РГД (2)

1,00 ££
ДВ

РФД (3)
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5,175,0 ££
ВЗ
ПЗ (4)

Таблиця 1
Початкові дані для розрахунку меж (показників коридору) збалансованого

розвитку супермаркету «ЛеОКС», м. Стрий

Показник (в тис. грн.) Позначення

Значення
за

попередній
період

за
звітний
період

150000 160000
Дивіденди працівників за
участь у статутному фонді ДП 75300 82400

Виплати різним інвесторам ВРІ 20600 22400
Виробничі інвестиції ВІ 4000 4600
Заробітна плата і платежі ЗПП 30000 42500
Податок на прибуток ПнП 30000 32000
Платежі державі ПД 6400 8400
Продаж майна ПМ 12000 9000
Ставка процента за коротко-
строковий кредит, % СКК 18 18

Ставка процента за середньо-
строковий кредит, % ССК 21 21

Ставка процента за довго-
строковий кредит, % СДК 36 36

Короткостроковий кредит КК 5000 4200
Середньостроковий кредит СК 10000 12000
Довгостроковий кредит ДК 25000 30000
Заборгованість підприємства за
попередній період

ЗПП 12000 15000

Власні засоби ВЗ 10000 20000
Заборгованість
постачальникам

ЗП 1500 800

Клієнтська заборгованість КЗ 4000 6000
Засоби, іммобілізовані в
запасах

ЗІЗ 2500 1700

Фінансово-експлуатаційні
витрати за попередній період

ФЕПП 35000 48000
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Кредиторська заборгованість КЗ 40000 46200
Запозичення, які не повернуті в
термін ЗНТ 2000 3500

Розділ 3 бухгалтерського
балансу ЗРББ 180000 210000

Короткострокові запозичені
засоби КЗЗ 5000 4200

Довгострокові запозичені
засоби ДЗЗ 25000 30000

Амортизаційні відрахування АВ 24100 27300
Джерело: Розраховано за результатами власних досліджень

результатів господарської та фінансової діяльності супермаркету
«Леокс», м. Стрий

Використовуючи умовні позначення показників наведених у
таблиці 1, одержимо:

РГД = ПД + СДК*ДК + ССК*СК + СКК*КК + ВРІ + ПВК –
ЗІЗ – КЗ + ЗПП + ФЕПП + ПМ – ВІ (5)

РФД =ДК + СК + КК +ЗНТ + РББ + КЗЗ + ДЗЗ – ЗПП –
СДК*ДК – ССК*СК - СКК*КК – ЗНТ – ДП (6)

ДВ = ПД. + СКК*КК + ССК*СК + СДК*СД + ВРІ + ПВК +
ЗПП (7)
ПВК АВ ПМРЗ

ДК СК КК ЗРББ КЗЗ ДЗЗ
+ +

=
+ + + + +

(8)

ЗЗ = ДК + КК + СК + ЗНТ + АВ + КЗЗ + ДЗЗ (9)
Наявність у формулах 5-9 середньострокових кредитів

пояснюється суттєвою різницею між ставкою процентів, яка
встановлена на ці два види кредитів. Ця різниця значно впливає на
збалансований стан торговельного підприємства. Середньостроковий
кредит є в певній мірі,  яку можна точно розрахувати залежно від
минулої «історії роботи» торговельного підприємства, умовним
показником і у випадку невеликої різниці між ставками процентів за
кредит може вважатися як такий, що дорівнює нулю.

Досягти урівноваженого стану торговельного підприємства, на
нашу думку, можна правильною політикою залучення засобів
(інвестицій і кредитів): так, якщо при залученні засобів РФД
позитивний, це свідчить про те, що саме на таку величину можна
спромогтися при від’ємному РГД. Оскільки залучення будь-яких
кредитів передбачає їх оплату, тому цілком природно буде виглядати
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цільова функція, яка відображає мінімізацію плати із залучення
засобів:

СДК*ДК + ССК*СК→min (10)
Якщо довгострокові кредити позначимо через Х1,  а

середньострокові – Х2, переписавши цільову функцію (10),
отримаємо:

СДК*Х1 + ССК*Х2→min (11)
Введення невідомих Х1 і Х2 дозволяє спростити обмеження

наступним чином. Згрупуємо складові, що залежать від невідомих, в
одну групу, незалежні – в іншу і позначимо ці групи яким-небудь
символом.

Отримаємо:
РГД = Х1*СДК+ Х2*ССК + В; (12)

РФД = Х1 + Х2 +А – СДК*Х1 – ССК*Х2; (13)
ДВ = СДК*Х1 + ССК*Х2 + С (14)

ЗЗ = Х1 + Х2 + d (15)
Таким чином, ми одержимо оптимізаційну модель:

СДК*Х1 + ССК*Х2→min (16)
при обмеженнях:

Х1 + Х2 + А + В = 0 (17)
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Х1 , Х2 ≥ 0 (22)
Така задача буде розв’язуватися знаходженням багатогранника,

де одна з крайніх точок на ньому й буде рішенням.  Відсутність
короткострокових кредитів та інших видів заборгованості серед
шуканих величин, що зазвичай впливають на рівноважний стан
підприємства, потребує ще введення в цільову функцію додаткових
невідомих, а саме:

Х1 + Х2+ Х3+ ІЗЗ→min, (23)
де Х1 – довгострокові кредити; Х2 – короткострокові кредити;
Х3 – середньострокові кредити; ІЗЗ – інші запозичені засоби.
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Така цільова функція є більш повною в порівнянні з (16)
дозволяє отримати обґрунтоване визначення рівноважного стану
торговельного підприємства. При цьому автор вважає, що
обмеженнями можуть слугувати оптимальні значення таких
показників, як коефіцієнт автономії, коефіцієнт покриття інвестицій,
рамбурсна здатність, співвідношення фінансових витрат і
економічного ефекту, співвідношення РГД і ДВ.

Одержані результати для кожного торговельного підприємства
типу «супермаркет» слугують нормативами при розробці бізнес-
планів їх діяльності в ССК і утворюють специфіковану інформаційну
базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо їх
подальшого функціонування та розвитку.

Берсуцкий А.Я.
доцент, к.э.н.,

Университет экономики и права, г. Донецк

КОМПЛЕКС ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСНЫМ

ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Совершенствование экономического механизма управления
потенциалом промышленных комплексов с использованием
автоматизированных информационных систем является одним из
надежных путей повышения эффективности принятия решений в
рыночных условиях. Вопросам методологии проектирования и
организации функционирования автоматизированных
информационных систем, разработанных на базе комплекса
экономико-математических моделей, достаточного внимания не
уделяется, при условии, что отсутствие целостной концепции
обеспечения хозяйствующих субъектов достоверной и качественной
информацией в процессе принятия решений не может не оказывать
затормаживающего воздействия на конечные результаты их
производственно-финансовой деятельности. Таким образом, в
данных условиях актуализируется задача разработки комплекса
экономико-математических моделей, учитывающих специфику
промышленных предприятий и обеспечивающих эффективность
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принятия решений по управлению потенциалом производственных
систем.

Ресурсный потенциал предприятия является трехуровневой
системой: на первом уровне осуществляется согласование
производственного потенциала с потенциалом снабжения и сбыта; на
втором - балансировка производственных возможностей с
производственными ресурсами; на третьем - согласование
ресурсных возможностей с технологическими ресурсами [1].
Поскольку компоненты данной системы имеют объектно-
ориентированную вертикально-горизонтальную интеграцию, что
обеспечивает возможность ее системной реструктуризации, то
комплекс экономико-математических моделей принятия решений в
управлении ресурсным потенциалом предприятия можно
представить в виде многоуровневой иерархической структуры.
Первым двум уровням соответствует последовательная
декомпозиция ресурсного потенциала предприятия по видам,
последующие уровни представляют процедуру моделирования
многоэтапного процесса принятия решений (рис .1):

Рис. 1. Комплекс экономико-математических моделей принятия решений в
управлении ресурсным потенциалом предприятия
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Разработанный комплекс экономико-математических моделей
позволяет создать информационный базис управления ресурсным
потенциалом предприятия в условиях нестабильной среды
функционирования.

Литература:
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общ. ред. д.т.н., проф. В.В. Герасимова. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. –
56 с.

Бишовець П.М.
аспірант,

Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана

ПОВЕДІНКОВИЙ СКОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗМЕНШЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО

БАНКУ

Останніми роками комерційні банки України активно
використовували кредитні ресурси для надання позик населенню,
прагнучи сформувати високодохідні та диверсифіковані серед
великої кількості клієнтів кредитні портфелі.  Робота з великою
кількістю клієнтів вимагає як зменшення витрат часу на їх
обслуговування, так і індивідуального підходу, що є можливим за
рахунок застосування сучасних засобів реалізації бізнес-процесів,
серед яких важливе місце посідають скорингові системи.

Кредитний скоринг можна визначити як метод класифікації
позичальників, коли необхідна характеристика невідома, однак
відомі інші параметри, які певним чином корелюють із тією, яка
цікавить [5]. На практиці скоринг використовують у багатьох
напрямах, зокрема – для оцінки динаміки стану кредитного рахунка
позичальника (behavioral, або поведінковий скоринг) [4].
Поведінковий скоринг передбачає використання інформації про
«поведінку» клієнта для оцінки ризику неповернення позики. Це –
інформація про платіжну дисципліну клієнта, рух грошових коштів
та використання платіжних карт. В основі поведінкового скорингу
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лежить статистична або інша модель (наприклад, нейронної мережі),
що за набором поведінкової інформації дає клієнту оцінку.

В умовах кризової економічної ситуації перед банками постає
ряд важливих завдань із оцінки ризиків по кредитному портфелю та
здійснення кроків для покращення його якості. Використання
поведінкового скорингу дає змогу визначати позичальників,
найбільш схильних до прострочення платежів; виявляти найменш та
найбільш “прибуткових” клієнтів; визначати клієнтів, схильних до
придбання інших банківських продуктів. Отже, поведінковий
скоринг дає можливість управляти ризиками неплатежів та
недоотримання доходів від кредитного портфеля, а також – впливати
на якість кредитного портфеля.

На ринку існує ряд компаній,  що пропонують засоби для
здійснення поведінкового скорингу (Experian, Scorto, SAS, KXEN,
SPSS,  EGAR  тощо).  На теренах СНД такі системи успішно
використовуються у ряді крупних російських («ВТБ 24», «Альфа-
Банк» [1]) та українських банків.

З точки зору зменшення ризиків кредитування фізичних осіб
ми пропонуємо застосування поведінкового скорингу для пошуку
серед позичальників тих, які потенційно були б зацікавлені у
відкритті депозитних рахунків. Визначення таких клієнтів
пропонується за результатами проведення поведінкового скорингу на
основі даних про платіжну дисципліну (прострочення платежів,
випередження графіка платежів, дострокові погашення), рух коштів
по поточному рахунку, а також анкетних даних позичальника
(доходи та витрати, наявність кредитів у інших банках) тощо.

Застосування результатів поведінкового скорингу у даному
випадку створює передумови для підвищення рівня забезпеченості
кредитів (це знижує кредитний ризик) та підвищення ліквідності (це
сприяє зменшенню ризику ліквідності). Так, певна частина
зобов’язань позичальника буде забезпечена коштами його ж
депозитного рахунка. Позичальник із депозитним рахунком у банку-
кредиторі напевно буде більш сумлінно ставитися до виплати
кредиту,  не буде «переховуватися»  від працівників банку в разі
проблем із виплатою кредиту. Для клієнта банку (позичальника) така
пропозиція може бути цікавою,  адже дає змогу паралельно до
виплати кредиту сформувати «подушку безпеки», або ж ресурси для
здійснення майбутніх витрат. Крім того, уже будучи клієнтом банку,
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клієнт має підстави сподіватися на спрощення процедури взаємодії з
банком та отримання вигіднішої відсоткової ставки за депозитом.

Література:
1. Веретенников Д. Скидка за поведение // D`. – 2007. – № 4 (19)
2. Добриднюк С.Л., Пищулин А.С. Использование скоринговых

систем в российских банках (Редакционная статья «DiasoftINFO»
17.01.2008).

3. Пичугин И., Царевская-Дякина Н. Прогностическая сила // Секрет
Фирмы. – 2008. – № 35 (267).

4. Пищулин А.C. Система кредитного скоринга: необходимости и
преимущества // Финансовый Директор. – 2008. – № 10.

5. Румянцев А.  Скоринговые системы:  наука помогает бизнесу //
Финансовый Директор. – 2006. – № 7.

Білоскурський Р.Р.
доцент, к.е.н.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО
МОНІТОРИНГУ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ

СИСТЕМАХ

З розвитком науково-технічного прогресу, глобалізаційними
процесами, постійним зростанням конкуренції, управління
підприємством без використання сучасних корпоративних
інформаційних систем і технологій неможливе. Такі системи
впроваджуються, щоб об’єднати усі підрозділи компанії та всі
необхідні функції в одній системі управління, яка буде
обслуговувати поточні вимоги цих підрозділів.

Зауважимо, що складність, динамічність, керованість,
цілісність, емерджентність автоматизованих корпоративних систем у
певний спосіб збігаються з властивостями, які характерні для
кібернетичних систем. Указані системи є специфічними моделями
економічних систем, адекватно відображають увесь виробничий
цикл і логіку бізнес-процесів, які відповідають досліджуваному
підприємству. На нашу думку, перспективним видається доповнення
корпоративних систем новими модулями, які б розширювали низку
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управлінських та облікових функцій принципово новими чинниками.
Актуальним є формування еколого-економічного блоку, основним
завданням якого була б реалізація функцій спостереження за
впливом виробництва на навколишнє середовище й управління ним,
зокрема контроль переробки шкідливих відходів і постійний
еколого-економічний моніторинг [1].

Впровадження вказаного модуля забезпечило б:
· можливість формування баз даних виробництва, переробки та

викидів промислових забруднювачів;
· проведення постійного екологічного моніторингу та

контролю за рівнем забруднень довкілля;
· постійним контролем за дотриманням підприємством норм

викиду шкідливих речовин у навколишнє середовище;
· громадське спостереження за екологічним станом та

соціальну безпеку;
· забезпечення інформаційною базою цілої низки наукових

еколого-економічних моделей, що, безперечно, дало б позитивний
поштовх для подальших досліджень.
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ЗАСТОСУВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО АЛГОРИТМУ DWARF
ПРИ РОБОТІ З OLAP ДАНИМИ

Сучасний рівень розвитку апаратних і програмних засобів
зробив можливим ведення баз даних оперативної інформації на
різних рівнях управління. В процесі своєї діяльності промислові
підприємства, корпорації, відомчі структури, органи державної влади
та управління накопичили великі об'єми даних. Вони зберігають у
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собі великі потенційні можливості по витягуванню корисної
аналітичної інформації, на основі якої можна виявляти приховані
тенденції, будувати стратегію економічного розвитку, знаходити нові
рішення.

Технологія багатовимірних баз даних – ключовий чинник
інтерактивного аналізу великих масивів даних з метою підтримки
ухвалення рішення. Подібні бази даних трактують дані як
багатовимірні куби, що дуже зручно саме для їх аналізу.

Багатовимірні моделі розглядають дані або як факти з
відповідними чисельними параметрами, або як текстові
вимірювання, які характеризують ці факти. У роздрібній торгівлі,
наприклад, покупка – це факт, об'єм покупки і вартість – параметри,
а тип придбаного продукту, час і місце покупки – вимірювання.
Запити агрегують значення параметрів по всьому діапазону
вимірювання,  і в результаті отримують такі величини,  як загальний
місячний обсяг продажів даного продукту. Багатовимірні моделі
даних мають три важливі сфери застосування, пов'язані з
проблематикою аналізу даних:

1) Сховища даних, або Склади даних (Data Warehouse) [1; 2];
2) Оперативна аналітична обробка (On-Line Analytical

Processing, OLAP) [3;4];
3) Інтелектуальний аналіз даних – ІАД (Data Mining) [4].
При зберіганні даних у багатовимірних структурах виникає

потенційна проблема «розбухання» за рахунок зберігання порожніх
значень.  Адже якщо в багатовимірному масиві зарезервовано місце
під всі можливі комбінації міток вимірювань, а реально заповнена
лише мала частина, то велика частина куба буде порожньою, хоча
місце буде зайнято.  Таким чином,  розробка алгоритмів для
скорочення розміру куба – актуальне завдання розробників OLAP-
додатків.

Синтаксичний алгоритм DWARF розпізнає два типи
надмірності зберігання даних і усуває їх під час створення й
підтримки куба. Ключовими поняттями алгоритму є префіксна
надмірність і суфіксна надмірність. На користь практичного
використання алгоритму DWARF говорить автоматичне
знаходження префіксних і суфіксних надмірностей, що не потребує
яких-небудь знань про розподіл даних, типів, значень. При цьому
ефективність стискування однаково висока як і для «розріджених»,
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так і для «щільних»  кубів.  Не менш важливим є скорочення часу

Рис.1. Структура стислого куба
створення і розрахунків куба. Кожен надмірний суфікс
ідентифікується до його обчислення, що веде до істотних зменшень
часу створення. Більше того, внаслідок зменшення загального
розміру куба пропорційно зменшується і час обробки запитів.
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ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНТРОЛЕРІВ ІНТЕРФЕЙСІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Сучасні економічні інформаційні системи реалізуються як
багаторівневі системи з розподіленими обчислювальними ресурсами
на базі поширених інтерфейсів (Ethernet, CAN, LIN, 1-Wire та ін.).
Традиційно програмований логічний контролер (ПЛК) реалізують на
базі промислових комп’ютерів, що дозволяє забезпечити одночасну
реалізацію цілого ряду функцій. Однак кінцева вартість таких ПЛК є
достатньо високою. Перспективним напрямком є реалізація ПЛК на
базі мікроконтролера (МК), вартість яких постійно зменшується
одночасно із розширенням їх функціональних можливостей. Однак
більшість недорогих МК підтримують обмежений набір інтерфейсів.
Тому на практиці необхідний інтерфейс реалізують програмно або
апаратно.

При апаратній реалізації інтерфейсу використовують
спеціалізовану мікросхему контролер інтерфейсу (КІ), що дозволяє
забезпечити високу швидкість обміну та достовірність прийому
даних, а також низький рівень завантаження. Однак при цьому
зростає апаратна складність, енергоспоживання, габарити та вартість
обладнання.

Програмний метод реалізації інтерфейсів є ефективним щодо
мінімізації апаратних витрат та підвищення гнучкості системи, однак
не забезпечує високу достовірність прийому даних. Її підвищення
шляхом ускладнення алгоритмів обробки не завжди можливе через
обмежену продуктивність дешевих МК.

У багатьох випадках при реалізації КІ доцільно
використовувати переваги як апаратного, так і програмного методів,
що дозволяє оптимізувати витрати  на розробку системи.
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До ухвалення рішення про реалізацію проекту необхідно
розглянути всі його аспекти, в тому числі використання типових
проектних рішень як для окремих вузлів,  так і системи в цілому.  Це
дає можливість знизити трудомісткість проектування, зменшити
вартість системи та підвищити її надійність.

Метою даних досліджень є аналіз співвідношення витрат
апаратних та програмних ресурсів при реалізації КІ та вироблення
проектних рішень для їх подальшого використання при розробці
конкретних проектів. Це вимагає проведення попереднього аналізу
витрат на реалізацію КІ та вибору оптимального варіанту реалізації
КІ для кожного конкретного випадку залежно від вибраної умови: 1)
мінімізації апаратних витрат; 2) мінімального завантаження МК; 3)
оптимізації апаратно-програмних витрат; 4) скорочення витрат часу
на проектування системи.

Сумарні витрати при реалізації системи є функцією апаратних
(zап ) і програмних (zпр ) витрат zсум = f(zап, zпр ).

При цьому апаратні витрати є функцією використаних
апаратних ресурсів на реалізацію МК та КІ:

КІМККІМКап NNNNfz +== ),(1 ,

де 1
1

К

КІ ШД ЦА i
і

N R N N N
=

= × + +å , NМК – апаратні витрати на реалізацію

мікроконтролера, NКІ – апаратні витрати на реалізацію макрокомірки.
У випадку програмної реалізації КІ 0=КІN , оскільки цифровий

автомат (ЦА) та всі функціональні вузли КІ реалізуються програмно.
Програмні витрати визначаються обсягом прикладної програми

та програми, що реалізує підтримку КІ:

ІПППІПППпр ООOОfz +== ),(2 , де
1

,
M

ІП ЦА i
і

О О О
=

= +å
де OПП – обсяг прикладної програми, байт; OІП – обсяг програми
підтримки інтерфейсу, байт; ОЦА – обсяг  програми,  що реалізує ЦА
контролера інтерфейсу, байт (у випадку апаратної реалізації КІ

0ЦАO = ).
Розроблена узагальнена структурна схема експериментальної

системи, проведено відповідні дослідження та аналіз отриманих
результатів.

Література:
1. Майків І.М, Кочан В.В Оптимізація послідовних інтерфейсів,

реалізованих на ПЛМ // Вісник Хмельницького національного університету. –
2007. – Т. 1, № 2. – С. 117-122.



35

Бобровський О.В.
аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ В

СЕРВІСНІЙ КОМПАНІЇ

Сервісна компанія має виробничий процес, притаманний лише
сфері обслуговування, що обумовлює використання імітаційного
моделювання як найбільш підходящого для визначення чисельності
обслуговуючого персоналу.

При моделюванні враховуються наступні умови: сервісній
компанії вигідно тримати такий штат обслуговуючого персоналу, що
б зменшити до 0 кількість втрачених замовлень; сервісне
підприємство оплачує простої обслуговуючого персоналу, тому йому
вигідно зменшувати кількість обслуговуючого персоналу для
зменшення кількості простоїв до 0.

Таким чином можна визначати чисельність обслуговуючого
персоналу з умови мінімізації функції втрат:

1 2
1

( ) min
K

i ri K
i

F C W C L L
=

= + - ¾¾®å ,

де C1 – вартість обслуговування; W – кількість втрачених замовлень;
K – чисельність обслуговуючого персоналу; С2i – оплата праці i-тому
обслуговуючому працівнику; L – фонд робочого часу; Lri –
продуктивний фонд робочого часу i-того обслуговуючого
працівника. C1W – визначає недоотриманий прибуток сервісної

компанії, а 2
1

( )
K

i ri
i

C L L
=

-å – оплату простоїв.

Це задача безумовної оптимізації,  яка має єдиний розв’язок.  Зі
збільшенням числа K значення функції C1W зменшується,  в той час

як значення функції 2
1

( )
K

i ri
i

C L L
=

-å  збільшується, та навпаки. Тому

існує єдина точка мінімуму функції F, вона і буде визначати
оптимальну чисельність обслуговуючого персоналу.
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Продуктивний фонд робочого часу i-того обслуговуючого

працівника Lri =
1

in

ij
j
u

=
å , де iju – витрати часу і-тим працівником на

обслуговування j-того замовлення, визначається функцією розподілу
випадкової величини часу обслуговування ie ; ni – кількість
замовлень, що обслуговувались і-тим працівником, причому

1

K

i
i

n N
=

=å – загальна кількість замовлень, що були обслуговані.

Кількість втрачених замовлень W =  (M  –  N), де M – загальне
число замовлень, що потрапляє в систему, і визначається функцією
розподілу випадкової величини надходження замовлення h .

За результатами моделювання необхідно визначити загальне
число замовлень,  що потрапляє в систему – M, кількість замовлень,
що обслуговувались і-тим працівником ni, для 1,i K=  та
матрицю{ }iju , що визначає витрати часу і-тим працівником на
обслуговування j-того замовлення. Це можна зробити з наступної
схеми (див. рис. 1).

Рисунок 1. Загальний вигляд імітаційної моделі

На основі отриманих розрахунків обирається мінімальне
значення функції F та визначається, при якому значені К воно
досягається. Число К і буде визначати оптимальну чисельність
обслуговуючого персоналу сервісної компанії.
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1. Черняк О.І. Оптимизация численности персонала с помощью

ММО. – «Математическое программирование и АСУ». – №32 (1989 г.). –
С. 18-24.

2. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по
кадровой работе. – М.: Юристъ, 1998 г. – 495 с.



37

Бурачек В.Р.
доцент, к.ф.-м.н.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОГО
ЛАНЦЮГА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Навчальні плани підготовки сучасних фахівців економічної
галузі містять чимало дисциплін, пов'язаних із вивченням проблем
використання математичного апарату при обробці даних
економічного характеру. Особливо важливим перелік таких
дисциплін є у випадку, коли майбутній фахівець працюватиме в
галузі проектування та використання сучасних інформаційних
систем, зокрема, навчаючись за спеціальністю «Економічна
кібернетика».

Розглянута проблема не нова [1],  однак від того вона не стала
меншою.  Якщо не брати до уваги загальні курси «Математики для
економістів» та «Теорії ймовірностей і математичної статистики», то
в подальшому студенти вказаної спеціальності вивчають ще цілий
ряд дисциплін математичного циклу («Моделювання соціально-
економічних систем», «Моделювання економіки», «Моделювання
економічної динаміки» та ін.) [2-4]. Враховуючи тенденцію
зменшення кількості аудиторних годин при викладанні дисциплін у
вищих навчальних закладах України, такий насичений перелік є
важливим фактором всебічного ознайомлення студентів з апаратом
математичного моделювання економічних процесів. На жаль, при
цьому зовсім не врахована тематична наповненість цих дисциплін.

Ще однією проблемою є відносно низька якість, а інколи й
повна відсутність навчальної літератури для студентів, яка сприяла б
самостійному вивченню дисципліни. Багато таких підручників радше
нагадують наукові трактати або докторські дисертації. Значний обсяг
математичних викладок, які надзвичайно рідко пояснені з точки зору
економіко-смислового навантаження, робить такий посібник
складним джерелом вивчення матеріалу студентом, тим більше,
якщо таке вивчення відбувається самостійно чи дистанційно.
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Викликає подив наявність навчально-методичної літератури,
виданої викладачами українських навчальних закладів недержавною
мовою (наприклад, видання Харківського видавництва «ИНЖЭК»).
Насиченість їх матеріалу великою кількістю термінів та означень
призводить до утрудненого сприйняття матеріалу студентами.

З огляду на сказане, вирішення проблеми пропонується шляхом
акцентування уваги Науково-методичного центру вищої освіти
України на двох напрямках. По-перше, формування кількох (2-3)
комплексних курсів, пов’язаних з вивченням питань економіко-
математичного моделювання (на зразок курсу «Моделювання
економіки» для студентів четвертого курсу спеціальності
«Економічна кібернетика»). По-друге, рівномірний розподіл таких
курсів упродовж терміну навчання студентів та дотримання
умотивованого структурно-логічного ланцюга тем всього комплексу
дисциплін (з урахуванням доступності для студентів фахово-
економічного матеріалу).
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МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Застосування алгоритмів моніторингу динаміки приростів в
адитивній стохастичній моделі розглянемо на прикладах
використання процедур моніторингу середнього і дисперсії для
дослідження динаміки конкретного фінансового показника, а саме –
індексу Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС). Результати
виконання процедури моніторингу для ряду приростів,
розрахованого по середньотижневих значеннях індексу ПФТС (на
момент закриття) за 2002-2007 рр., наведені на рис. 1. Зокрема, він
містить графік динаміки Т-дробу. Також на рис. 1 показана лінія, яка
відповідає значенню êðèòT  для рівня значущості 0.05b =  і

( )2 1 36kn = - =  степенів свободи.  За результатом числа її
перетинів, графіком ковзного Т-дробу ми можемо сказати про
принципово важливі характеристики параметра: ступені мінливості,
тривалості інтервалів стабільності, кількісного розподілу «моментів
розладу» на різних етапах розвитку української економіки.

Початкові ділянки графіків на рис.  1  і рис.  2,  виділені за
допомогою кіл, репрезентують той часовий проміжок, протягом якого
процедура моніторингу не може початися (відсутні дані для
формування базової вибірки).

Рис. 1. Моніторинг середнього для приростів
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Рис. 2. Моніторинг дисперсії для приростів
Процедура моніторингу дисперсії середньотижневих значень

індексу ПФТС, яка наведена на рис. 2 (на ньому є графік ковзного
F-дробу, а також критF  (для рівня значущості 0.05b = ,

( )2 1 18kn = - =  степенів свободи)  і 1 критF ), дозволяє уявити
коридор для F-дробу.  Вихід за його межі сигналізує про зміни в
значенні дисперсії і про те, що настав момент розладу.

Структура діаграми дозволяє фахівцю, що займається
моніторингом фінансового показника, оперативно одержувати
інформацію як про розташування тієї або іншої точки щодо
відповідного інтервалу однорідності, так і про характеристики самої
системи інтервалів у цілому. За наслідками проведених процедур
моніторингу можуть бути зроблені якісні висновки щодо
закономірностей, іманентних динаміці даного показника.

Чітко простежується тенденція до збільшення середньої
тривалості інтервалів однорідності як для середнього, так і для
дисперсії, з погляду частоти настання моментів розладу дисперсія
поводиться менш стабільно, ніж середнє; відносне збільшення
числа моментів зміни параметрів приростів незмінно припадає на
тижні, що є початком року.
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СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

Подолання економічної та енергетичної нестабільності
потребує невідкладних дій щодо реформування економіки,
спрямованих на інноваційний розвиток, технічне оновлення галузей,
обсягів виробництва, всіляку підтримку вітчизняного виробника,
збереження наукового, технічного, виробничого і трудового
потенціалу. Необхідною умовою таких дій є підвищення
інвестиційної активності та ефективності використання
інвестиційних ресурсів.

Незважаючи на достатній обсяг публікацій з інвестування,
енергетики, та регіонального розвитку, проблема комплексного
підходу до інвестування в енергетичну галузь у загальному випадку
залишається нерозв’язаною. Причиною цього, очевидно, є
відсутність єдиної методології у розробці теоретичних аспектів
інвестування енергетики, недосконалість деяких концептуальних та
економіко-математичних гіпотез, що відображають інвестиційний
процес, недостатнє поширення практики регіональних програм
соціально-економічного розвитку.

Далі запишемо рівняння інвестування в енергетику з
урахуванням випадкових інвестиційних надходжень.

Власники інвестують кошти в основні фонди залежно від
розмірів своєї інвестиційної спроможності щодо них Vkl kl vkg u p
( Ek KÎ , Rl LÎ ). Вони вкладають основні фонди залежно від їх
розміру vkl, чи капіталозабезпечення Rkl kl kg u p  на одне робоче місце
на одиницю виробленого енергоносія. Тоді швидкість зміни розмірів
основних фондів підприємств l-тої групи ( Rl LÎ ) k-тої енергетичної
галузі ( Ek KÎ ) описує диференціальне рівняння:

( ) ( )kl
vk v kl v Vkl kl vk

dv p Q v Q g u p
dt

= é - ùë û . (1)
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Якщо швидкість зміни розмірів основних фондів підприємств
залежить від капіталозабезпечення, тоді динаміку основних фондів
описує таке диференціальне рівняння:

( ) ( )kl
Vkl k v Rkl kl k vk v Vkl kl vk

dv p Q g u p p Q g u p
dt

g= é - ùë û , (2)

де γVkl – параметр інерційності, який залежить від цін енергоносіїв,
основних фондів та швидкості реакції ринку на зміну попиту й
пропозиції на основні фонди, Рмк – інвестиційна ціна або показник
інвестиційної привабливості основних фондв (інвестиційна ціна) к-ої
галузі, який має сенс вартості.

Це дає підстави, абстрагуючись від окремої енергетичної
галузі, записати рівняння (1), (2) у такому виді:

( ) ( ). .V v вл v інв
dv Q r Q r
dt

g= é - ùë û , (3)

де .вл Rr g u p= , .інв V vr g u p=  – інвестиційна спроможність
відповідно власника та інвестора щодо одиниці основних фондів на
одне робоче місце.

Якщо в регіоні відбувається багато операцій інвестування,
описаних формулою (3), тоді величина r –  є випадковою функцією
часу, і рівняння набуває вигляду :

( )VR
V v v

v

ggdv Q u Q u t
dt p p

g V
é ùæ öæ ö

= - +ê úç ÷ç ÷
ê úè ø è øë û

 , (4)

де ς(t)  –  випадкова функція часу з нульовим математичним
сподіванням, яка показує розмір випадкового доходу або випадкових
видатків при придбанні основних фондів.

Рівняння (4) описує розмір основних фондів v,  які в момент
часу t належать деякому власнику з величиною заощаджень u. Тобто
кількість власників енергетичних підприємств регіону описано
деяким статистичним розподілом ρ(u),  у якому величина ρ(u) вказує
кількість власників енергетичних підприємств, які мають
заощадження розміром [u, u+du].

Виразивши заощадження u через вартість основних фондів
(вважаючи ліквідність сталою), рівняння (4) набуває вигляду:

( ) ( )v
V v R v V

pdv Q g v Q g v t
dt p

g V
é ùæ ö

= - +ê úç ÷
è øë û

. (5)

Це рівняння еквівалентне рівнянню
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( )2( ) ( ) 1( ) ( )
2

v B v v G v
t v v v

r r r¶ ¶ ¶ ¶æ ö= + -ç ÷¶ ¶ ¶ ¶è ø
,

де G – параметр, який відповідає інтенсивності торгових операцій з
основними фондами, величину B(r) називають потенціалом

( )
0

( )
v

v
v R v V

pB r Q g Q g d
p

u u u
æ öæ ö

= -ç ÷ç ÷
è øè ø

ò . (6)

Величина )(vr  – розподіл кількості підприємств за величиною
основних фондів

2

0 2

( )( ) exp B vv
G

r r
æ ö

= -ç ÷
è ø

.

Розміщення мінімумів величини B(v) важливе для вибору
стратегічного напряму інвестування. Якщо інвестор планує
мінімальні капіталовкладення, тоді йому доцільно купувати основні
фонди в тій галузі енергетики, в якій координата мінімуму B(v) дещо
правіше. Якщо інвестор прагне розвивати найпередовіші технології,
тому йому необхідно вкладати кошти у ті галузі енергетики,  де
абсциса й ордината точки мінімуму B(v) мають найбільше значення.
Легко зауважити, що точка мінімуму B(v) логістично зростає.
Схематично це показано на рис. 1.

Рис. 1. Схематичне зображення зміщення потенціалу B(v) енергетичного під-
приємства з часом внаслідок зростання капіталозабезпечення виробництва

На рис.  1  лінією Bmin показано зміщення точки мінімуму
потенціалу внаслідок переходу до фінансово-затратніших і технічно
складніших джерел енергії (використання сонячної енергії замість
викопних енергоресурсів). Це основний напрям майбутнього
розвитку енергетики.

Отримані висновки щодо розвитку капіталозабезпечення
енергетики дозволяють встановити рекомендації щодо планування
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інвестицій в окремі її галузі.  Так,  інвестуванням з періодом роботи
обладнання 50-70 років доцільно охоплювати існуючі галузі.
Триваліші інвестиційні плани мають бути спрямовані на підготовку
масового споживання енергії, добутої з допомогою технологічно
складнішого обладнання, яка вимагатиме вищого
капіталозабезпечення й вищої купівельної спроможності споживачів.

Буяк Л.М.
доцент, к.е.н.,

Шинкарик М.І.
доцент, к.ф.-м.н.
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МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКО-ВИРОБНИЧОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Глобальна фінансово-економічна криза, що почалася 2008
року, в кожній країні проявилася окремими фінансово-економічними
процесами. У зв’язку з цим важливо з’ясувати, як криза позначилася
на економіці України.  Для розв’язання цієї задачі застосовано метод
економіко-математичного моделювання [1].

Розглянемо спрощену модель взаємодії виробничих і
банківських секторів економіки. Нехай один агрегований товар
ціною p і один кредит «ціною» (нетто-ставкою) μ набувають
робітники виробничого й банківського секторів (їх кількість n1),
котрі мають заощадження розміром u1. Власники виробничих
підприємств (n2)  і банкіри (n3) мають заощадження розміром
відповідно u2, u3, котрі витрачають на особисте споживання (частку
g2, g3) та виробничі потреби. Вважатимемо, що товар купують члени
всіх груп, а кредити беруть робітники й власники виробничих
підприємств.

Кількість спожитого продукту описує функція Q(r), залежна від
купівельної спроможності r = u/p. Обсяг виробництва описує
виробнича функція F(z), залежна від питомого капіталозабезпечення
виробництва z = u/p. Обсяг позичених кредитів описує функція
кредитування L(x), залежна від кредитоспроможності на одиницю
вартості товару x = u/(μp).  Спрямуванням кредитів (на побутові чи
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виробничі потреби) знехтуємо. При таких припущеннях динаміку
заощаджень описують наступні рівняння:

( )

( )

( )

1 2 2 1 1
0

3
2 2 2 2

1 2 0 1 2
12

2
3 3 3

1 3 0 1 3
13

(1 ) 1

(1 )( )

(1 )

i i
i e

i

i
i

i

du g u u up S L Q
dt p p p

du p g u u g un Q Q t L n D F
dt n p p p

du p u g un L n D S
dt n p p

k m
m

m k k l
m

m k k l
m

=

=

é ùæ ö æ ö æ ö-
= - - -ê úç ÷ ç ÷ ç ÷

è ø è ø è øë û
é ùæ ö æ ö æ ö-

= + - - + +ê úç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è øë û

é ùæ ö æ ö-
= - + +ê ç ÷ ç ÷

è ø è øë

å

å ( ),remisf t-ú
û

(1)
де S – розмір зарплати робітників (залежний від капіталовитрат
власника), D2, D3 – частки робітників, зайнятих відповідно у
виробничому й банківському секторах; κ0, κ1 – відповідно податок на
дохід і на фонд заробітної плати; g1=1; λ2, λ3 – накладні виробничі
витрати у відповідно виробничому й банківському секторах;
fremis – функція ремісії банківського капіталу, що імітує зовнішній
кризовий вплив на банківський капітал в Україні; Qe – експорт,
приведений до внутрішньої ціни.

Ціна продукту залежить від балансу попиту й пропозиції:
3

2 2
1 2 2

1

(1 )i i
i

i

g u g udp n Q n D n F
dt p p

g
=

é ùæ ö æ ö-
= -ê úç ÷ ç ÷

è ø è øë û
å , (2)

де γ1 – коефіцієнт інерційності.
Емпіричні спостереження за діями банків в Україні, починаючи

з серпня 2008 року, показують, що ефективна процентна ставка μ
(приведена до ціни продукту p), змінюється так, щоб загальний обсяг
банківського капіталу залишався неспадною величною. Отже,
поведінку власників (розпорядників) банківського капіталу описує
таке рівняння

2 2
1 max min

3.0 3
1 1

i i
i i

i i

u ud U n L n L U
dt p pm
m g m m

m m= =

é ù é ùæ ö æ ö
= - × -ê ú ê úç ÷ ç ÷

è ø è øë û ë û
å å , (3)

де 1
mg  – коефіцієнт інерційності (що має сенс купівельної

спроможності), max
3.0U  – величина капіталу, якої планують достягнути

банки шляхом підвищення ставки за кредити; min
3U  – мінімальний

капітал, при якому банки здатні функціонувати. Ці параметри
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відповідають умові max min
3.0 3 0 3( )U u t U³ ³ , де t0 – початковий момент

часу.
Рівняння (3) відображає динаміку ефективної нетто-ставки за

кредити, тобто в ньому враховано як одностороннє підвищення
кредитної ставки баками, так і одностороннє підвищення
конвертаційних курсів для іноземних валют стосовно валютних
кредитів резидентам. Якщо min

3 3( )u t U<  (це означає банкрутство
банків), тоді 3 0du dt = .

Якщо б ставка за кредити була вибрана не монопольно
банками, а через баланс пропозиції та попиту на кредити, тоді б
динаміку ставки описувало б таке рівняння:

( )
2

2
3 3 3

1

1 i
i

i

ud n g u n L
dt pm
m g m

m=

é ùæ ö
= - -ê úç ÷

è øë û
å ,

де 2
mg  – коефіцієнт інерційності (що має сенс кредитоспроможності

відносно одиниці плати за кредит, вираженої через ціну товару).
Проте така ситуація не відповідає сучасному стану економіки
України. Це показує значне порушення паритетності прав банків та
позичальників.

Функція fremis ремісії банківського капіталу відображає
швидкість його зменшення внаслідок перерозподілу фінансових
ресурсів іноземними банками,  що діють в Україні,  на користь своїх
національних економік. Також ця функція легко імітує скорочення
фінансових ресурсів банку, утворених тимчасово вільними
спекулятивними (оборотними) коштами виробничих підприємств.
Функція експорту Qe відображає скорочення продажів товару
(переважно металу) за кордон.

Наявність ненульової функції ремісії fremis показує надзвичайно
ризиковану структуру банківського капіталу. Особливо важливо, що
цей ризик мав бути виявлений до моменту початку фінансової кризи
в іноземних банках.

Розв’язки рівнянь (1)-(3)  показують,  що фінансова криза в
Україні приводить до банкрутства позичальників, котрі всі свої
доходи видають на покриття кредитів за сильно підвищеними
ставками, а пізніше – до банкрутства (в дійсності – деяких) банків,
котрим після погашення всіх небезнадійних кредитів все ж бракує
фінансових ресурсів для продовження роботи. Модель показує, що
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криза в Україні почалася через монопольну, неконтрольовану
державою діяльність банківської складової економіки, сильно
залежної від іноземного капіталу, і через орієнтоване на експорт
«виробництво» одного виду сировини (металу).
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКО-

МНОЖИННОГО ПІДХОДУ

Cьогодні існує доволі багато підходів до визначення та аналізу
такої характеристики підприємств, як інвестиційна привабливість.
Більшість з них розглядає предмет дослідження як складну системну
категорію,  що має тісні взаємозв’язки з зовнішнім середовищем,  в
ролі якого виступають регіон, галузь та ринок, в яких функціонує та
чи інша юридична особа.

Слід зазначити, що в сучасних умовах невід’ємною частиною
процесу аналізу інвестиційної привабливості є наявність неповноти
та нечіткості даних. Зважаючи на це, а також на неоднорідність та
різний формат інформації, яку необхідно врахувати в процесі
моделювання інвестиційної привабливості, ми пропонуємо покласти
в основу моделі оцінювання цієї характеристики нечітко-множинний
підхід (Fuzzy Logic), поєднавши його з методом аналізу ієрархії
(Analytic Hierarchy Process).
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Основними перевагами такої комбінації є легкість сприйняття
та наочність представлення даних; змога побудувати нечітко-
логічний апарат пошуку рішення, оперуючи змінними, які мають
лінгвістичну форму, тобто їх назва і значення описуються виразами
природної чи штучної мови [2;  3].  В свою чергу,  ієрархічна будова
моделі дозволить аналізувати динаміку всіх складових інвестиційної
привабливості підприємства на кожному етапі прийняття
інвестиційних рішень.

Рис. 1. «Вхід-вихід» ієрархічної логіко-лінгвістичної моделі оцінювання
інвестиційної привабливості підприємства

У загальному вигляді механізм нечіткого логічного виведення,
покладений в основу запропонованої моделі оцінювання, можна
подати в такому вигляді:

Рис. 2. Загальна схема нечіткого логічного виводу
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І МЕХАНІЗМІВ
ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ціноутворення і ціни – одна з найскладніших проблем, в якій
перехрещуються більшість економічних, соціальних і політичних
проблем держави. Ціна – найважливіший стратегічний критерій, що
характеризує кон’юнктуру ринку, оскільки, з одного боку, вона
впливає на її стан,  а з другого –  є результатом її розвитку.  Адже
динаміка руху ціни пов’язана зі змінами в якості й обсязі
виробництва товару та пропозиції його на ринку, з
платоспроможністю споживачів і рівнем споживання ними даного
товару, обсягом товарних запасів, із загальним економічним станом
підприємств тощо.

Ціна в ринковій економіці є важливим регулятором її розвитку.
Для виробників і споживачів – це той орієнтир, який дає змогу
приймати правильні рішення: що саме виробляти, коли виробляти і
скільки, що і скільки купувати. Так, зростання ціни стимулює
виробника збільшувати виробництво товару, задовольняючи тим
самим зростаючий попит споживачів. Якщо кількість споживачів, які
хочуть і можуть купити цей товар за підвищеною ціною,
стабілізується, настає рівновага на ринку між попитом і пропозицією.

Значення цін в умовах ринкової економіки полягає в тому, що
саме вони визначають структуру виробництва, суттєво впливають на
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рух матеріальних і грошових ресурсів, розподіл товарної маси, рівень
добробуту населення [1].

Ціна зумовлює всю систему суперечностей, пов'язаних з
проблемами ринку, втілює всі суперечності економічних інтересів, їх
погодження, гармонійне поєднання. У ній закладені умови
виробництва та споживання. Ціна впливає на ефективність і є
інструментом, за допомогою якого оцінюють результати діяльності
господарюючих суб'єктів та їх матеріальне винагородження. Вона є
стимулом праці й економії витрат за одночасного підвищення якості
створюваних благ і послуг. Водночас ціна є інформаційним
сигналом, який господарюючі суб'єкти отримують у процесі купівлі-
продажу товарів стосовно визнання суспільної корисності їх праці.
Тобто ціна –  це інформація про зв'язок між вартістю та споживчою
вартістю товару. Вона також вказує, від чого необхідно відмовитися,
щоб отримати бажані товари і послуги, примушує покупців
враховувати ціну альтернативних благ, коли приймаються рішення
про спосіб використання власного обмеженого доходу.

Діюча система цін в економіці України зорієнтована на
врахування особливостей підприємницької діяльності суб’єктів
вітчизняного ринку, але аналіз її використання виявив ряд проблем
[2]:

· в умовах розбалансованості внутрішнього ринку досить
висока частка вільних цін;

· недостатньо уваги приділено механізму «відпуску цін».
Лібералізація процесу ціноутворення призвела до того, що владні
структури «відпустили» практично всі ціни за одним махом. Це
негативно вплинуло на економіку і викликало інфляційні процеси;

· простежується організація вітчизняних цін на рівень
світових. Враховуючи, що вітчизняна економіка до цього не готова,
орієнтація на рівень світових цін певною мірою підриває економічну
незалежність України.

Усе це впливає на ефективність цінової діяльності підприємств
в умовах кризової ситуації. Подальший розвиток ринкових відносин
у вітчизняній економіці призведе до розширення прав підприємств
стосовно процесу ціноутворення.

Також слід відзначити негативний вплив посередників, про що
свідчить багатократне перевищення середніх цін придбання над
цінами виробника. В таких умовах необхідно скоротити шлях від
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виробника до споживача за рахунок зменшення кількості
посередників.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є
доцільним вдосконалення державної цінової політики та системи її
регулювання й координування з урахуванням особливостей
вітчизняного ринку. Необхідним є введення на основі постійного
моніторингу цін жорстких санкцій до порушників при проявленні
монополізму, демпінгу, неправдивої інформації. Цінова політика має
ґрунтуватися на засадах динамічного поєднання вільного
ціноутворення з обмеженим державним регулюванням цін
переважно на продукти природних монополій. Контроль має
здійснюватися на основі аналізу даних результатів перевірок
контрольними органами регулювання цін, а також декларування
зміни цін підприємствами-виробниками. Щоб запобігти
неконтрольованому підвищенню цін, держава їх регулює переважно
за допомогою економічних важелів: податкової, фінансово-
бюджетної, кредитної, валютної і митної політики – а також
встановлює ціни на продукцію підприємств-монополістів.

Ціна як складова ринкового механізму є тим унікальним
явищем, в якому зустрічаються інтереси окремих людей, груп людей
і всього суспільства. Тому сьогодні надзвичайно важливим є
дослідження процесу її формування, оскільки він є системою, що
забезпечує узгодження інтересів усіх суб’єктів ринку.

У самій сутності функціонування ринкової економіки діє
принцип гармонізації суспільних, колективних та особистих
інтересів, реалізація якого підтримується постійним
функціонуванням економічних механізмів і, зокрема, механізму
ціноутворення. За допомогою механізму ринкового ціноутворення
відбувається поєднання інтересів споживачів і продавців
(виробників) товарів та суспільства в цілому, забезпечується
розв’язання суперечностей у їхніх взаємовідносинах. Так, загально-
суспільний економічний інтерес полягає в ефективному розвитку
виробництва з метою найповнішого задоволення потреб суспільства,
суб’єктів господарювання та окремих індивідів. Від рівня його
розвитку значною мірою залежить зростання добробуту суспільства
в цілому, кожного колективу і кожного індивіда. Водночас загально-
суспільний інтерес не може виражатися у централізації надмірної
частини чистого доходу, що не стимулює виробничу діяльність.
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На сучасному етапі ціновий механізм (рис. 1) зокрема в
аграрній економіці функціонує на засадах прямого регулювання
ринку через державну підтримку та бюджетні дотації законодавчо
визначених видів продуктів (зерно, худоба, молоко тощо) і
комплексу ринкових інструментів. У процесі реалізації цінової
політики беруть участь держава та механізми ринкового
саморегулювання (взаємодія попиту та пропозиції), але вагоме місце
серед інструментів цінового регулювання аграрної економіки
належить державній підтримці системи цін.

Рис. 1. Ціновий механізм регулювання економічних процесів
у аграрній сфері

В цілому, механізм ринкового ціноутворення функціонує не
ізольовано, а в спільній взаємодії з іншими складовими
господарського механізму. Тому було б помилкою у відображенні
суспільних інтересів і стимулюючого впливу на суспільне
виробництво покладатися лише на ціновий механізм. Забезпечення
інтересів суспільства через ціни надзвичайно важливе. Але повною
мірою дієвість механізму цін виявляється лише тоді,  коли його
функціонування пов’язується та узгоджується з усіма складовими
господарського механізму [2].

Таким чином, ринкове ціноутворення можна визначити як
систему цілеспрямованих заходів економічного впливу суб’єктів
ринку (продавців, покупців та держави) на формування цін з метою
забезпечення виконання поставленої перед ними мети.
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Функціонування механізму ринкового ціноутворення зумовлене
такими принципами:

·  вільного волевиявлення продавців (виробників) і покупців
(споживачів) товарів;

·  поєднання інтересів усіх суб’єктів ринку;
·  одночасності взаємодії складових ринкового механізму

(попиту, пропозиції та ціни) в процесі ціноутворення;
·  доповнення ринкового саморегулювання цін державним

регулюючим впливом через нормативно-правове забезпечення
ціноутворення.

Отже, підвищення дієвості механізму ціноутворення потребує
подальшого дослідження не лише окремих елементів цього
механізму та їхньої сукупної взаємодії,  а й визначення сфери
державного втручання в цей процес.

У свою чергу, ефективне використання ціни в умовах
вітчизняного ринку з урахуванням економічної кризи потребує
глибокого дослідження ціноутворення як на міжнародному, так і
державному рівнях. Найбільш повно і достовірно проаналізувати
процес ціноутворення з врахуванням ціноутворюючих чинників
можна за допомогою економіко-математичних моделей
ціноутворення.
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МОДЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦІНИ ГАЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ

Перехід на ринкові та обґрунтовані ціни на російський
природний газ і послуги з транзиту є питанням не лише
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економічного розвитку України та її міжнародних відносин, а й
національної гідності.

Існують різні варіанти [1] для визначення ціни на газ.
Розглянемо їх детальніше.

Політична. Чим міцніша дружба з Кремлем,  тим дешевше
паливо. Так Росія працює з братньою Білоруссю. За подібною
схемою до останнього часу купувала газ і Україна.

Світова.  Залежить від вартості нафти і визначається на 9
місяців наперед.

Ринкова. Залежить від вартості альтернативних енергоносіїв
(мазуту й вугілля), і має розраховуватися для кожної країни окремо.

Середньоєвропейська. За основу береться вартість блакитного
палива для Німеччини і віднімається транзит. Є і протилежний
варіант: до вартості середньоазійського газу додається транзит.

Останній варіант, який пропонувався українською стороною
(ціна в Німеччині мінус вартість транспортування від кордону РФ до
кордону Німеччини), не є оптимальним для України, і він не
відповідає європейським принципам ціноутворення [2].

Більш економічно обґрунтованим, що відповідає справжнім
європейським принципам довгострокових контрактів, є визначення
ціни на імпортований газ за формулою,  яка б враховувала ціни на
альтернативні енергоносії на ринку імпортера, тобто України.

Така ціна становить 134$ за тис. куб. м [2]. У майбутньому вона
індексується відповідно до зміни ринкових цін на альтернативні
енергоносії – компоненти «формули» (мазут та вугілля).

Отже,
в м

n г в в г м м
в м

P P
P Y D k Y D k

Y Y
= × × × + × × × , (1)

де nP  – ціна газу в Україні, вP  і мP  – відповідно середня ціна вугілля і
мазуту у певному періоді, гY  – калорійність російського газу, вY  і мY

– відповідно калорійність вугілля та мазуту, вD  і мD  – відповідно
частки ринку, розраховані, виходячи із співвідношення вугілля та
мазуту в енергетичному балансі України, вk  і мk  – відповідно
коефіцієнти коригування 1 калорії природного газу відносно вугілля
та мазуту.

Деякий час «Газпром» був проти застосування такого підходу у
ході обговорення з «Нафтогазом». Його аргументи стосувалися
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«неринковості» цін на мазут і вугілля в Україні. Наразі цей аргумент
не є вагомим – у формулі застосовуються експортні ціни на
енергетичне вугілля,  а ринок нафтопродуктів в Україні якщо й
монополізований, то російськими нафтовими компаніями.

Питання ціни на послуги з транзиту газу територією України не
лише пов'язане з ціною на імпортований природний газ, а є набагато
важливішим та гострішим [3].

Розрахунок економічної собівартості транзиту на 2009 рік
наведено в [3],  вона становить 5,11$  за тис.  куб.  м на 100  км з
використанням такої формули:

/100T T
Т Т

FC A KCS R
Q V

+ +
= +

+
, (2)

де TS  – ставка транзиту; FC  – скориговані постійні грошові

операційні витрати, А  – амортизація: ГТС

ГТС

W
А

T
= , де ГТСW  – вартість

ГТС, ГТСT  – середній термін експлуатації ГТС; KC  – витрати на
капітал: ( )WK ГТС ЗKC S W W= + , де WKS  – необхідна середньозважена
ставка вартості капіталу до податку на прибуток, ГТСW  – вартість
ГТС, ЗW  – вартість землі під ГТС; ТQ  – обсяг транзиту, ТV  – середня

відстань транзиту; TR  –  рентна плата за транзит: R
T

SR
K

= , де RS  –

ставка рентної плати за транзит, K  – обмінний курс.
На даний час, згідно з контрактом, який було підписано

19.01.2009 р. і опубліковано в «Українській правді», маємо такий
результат [4].

Конкретна ціна на природний газ, який має базову нижчу
теплотворну здатність 8050 Ккал/куб.м, розраховується
щоквартально за такою формулою:

0
0 0

0,5 0,5n
G MP P k
G M

æ ö
= × + × ×ç ÷ç ÷

è ø
, (3)

де nP  –  конкретна ціна в $  за тис.  куб.  м газу; 0P  –  базова ціна в
розмірі 450$  за тис.  куб.  м газу; 0G  – параметр, який чисельно
дорівнює середньоарифметичному значенню цін на газойль 0,1 в $ за
метротонну за звітний період 9  місяців з квітня до грудня 2008  р.
(Ціни на газойль публікуються в щоденному виданні «Platt’s Oilgram
Price  Report»  і є середньоарифметичним значенням між вищою і
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нижчою котировками, в даному випадку 0G = 935,74$ за метротонну);
0М  – параметр, який чисельно дорівнює середньоарифметичному

значенню цін на мазут із вмістом сірки 1%  в $  за метротонну за
звітний період 9  місяців з квітня до грудня 2008 р.  ( 0М = 520,93$ за
метротонну); G  – параметр, який чисельно дорівнює
середньоарифметичному значенню щомісячних цін на газойль 0,1 в $
за метротонну за 9 місяців, що визначається за певними умовами;
М  – параметр, який чисельно дорівнює середньоарифметичному
значенню цін на мазут із вмістом сірки 1%  в $  за метротонну за 9
місяців,  що визначається за такими умовами,  як і параметр G ;
k  – коефіцієнт, який у 2009 р. дорівнює 0,8, а з 2010 – 1.

Отже, остаточна ринкова формула ціни прив’язана до базових
енергоносіїв – сумішу газойля і мазуту, в той час як для українського
ринку базовими енергоносіями є вугілля та мазут.  Якщо
використовувати у формулі саме його, то вже на сьогодні ціна
становила б 140-160$. За умови річних постачань у 50$ млрд
економія становила б 5$ млрд.

Згідно з прогнозами [5] експертів, ціна газу змінюватиметься в
2009 р. для України ($ за тис. кубометрів) так (табл. 1):

Таблиця 1
Період Середньоєвропейська ціна Ціна для України

І квартал 450 360
ІІ квартал 250 200
ІІІ квартал 180 144
ІV квартал 175 140

Отже, найбільш ринковою та економічно обґрунтованою була б
ціна імпортного газу, розрахована за формулою (1), відповідно до
європейської практики на основі енергетичного балансу України.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ
СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

Науково обґрунтованою та перспективною формою
відшкодування екологічних витрат є всебічне урахування еколого-
економічних факторів у механізмі ціноутворення. Ціни дозволяють в
єдиній грошовій формі виразити характеристики різноманітних за
своєю натурально-речовинною формою природних ресурсів, витрати
та результати природоохоронної діяльності, а також багаточисельні
еколого-економічні показники, що використовуються в
господарській практиці.

Розглянемо один з підходів до моделювання цін в еколого-
економічній системі ввівши такі позначення:

( )1
jx%  – вартість основної продукції галузі j,
( )2
sx%  – вартість знищеного забруднювача s,
( )1
jz%  – вартість умовно-чистої продукції галузі j основного

виробництва,
( )2
sz%  – вартість умовно-чистої продукції галузі s допоміжного

виробництва,
( )11 (1) (11)( , )ij j ijx Aj%  – функція вартісних витрат продукції і на випуск

( )1
jx  одиниць продукції j;

(12) (2) (12)( , )is s isx Aj%  – функція вартісних витрат продукції і на
знищення ( )2

sx  одиниць забруднювача s;
(21) (1) (21)( , )lj j ljx Aj%  – функція вартісних випуску забруднювача l під

час випуску ( )1
jx  одиниць продукції j;

(22) (2) (22)( , )ls s lsx Aj%  – функція вартісних випуску забруднювача l під
час знищення ( )2

sx  одиниць забруднювача s.
Тоді один з варіантів двоїстої моделі [1] у вартісній формі («по

стовпцям» для першого і третього квадрантів) формалізується
системою співвідношень:
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(1)

Cистему (1)  можна використати для розв’язання задач
знаходження цін у багатогалузевій еколого-економічній системі, які
базуються на використанні детермінованих узагальнень моделей
балансового типу та їх стохастичних модифікацій. Знаходження цін
дозволяє контролювати рівновагу цін, вчасно реагуючи на зміну
вартості будь-якої складової в структурі умовно-чистої продукції, що
частіше всього відбувається в реальній дійсності. З точки зору особи,
що приймає рішення, це дає можливість оптимізувати процес
ціноутворення та його динаміку, а також здійснювати у разі
необхідності адекватні кроки для забезпечення економічної
рівноваги.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У ПРОЦЕСІ
ПРИСКОРЕННЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ У ЄС

Ефективне функціонування зовнішньоекономічної діяльності
залежить від великої кількості чинників, яким складно надати
ґрунтовну оцінку експертними методами. Тому при вивченні
функціональних залежностей у міжнародній діяльності України
великого значення набуває апарат економіко-математичного
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моделювання, який надає можливість дати кількісну оцінку
зазначеним факторам.

Українські економісти запропонували модель зовнішнього
сектора економіки України, яка включає головні тотожності та
регресійні рівняння, пов’язані з міжнародною торгівлею та
обмінними курсами. У формалізованому запису блок зовнішнього
сектора має вигляд [1]:

( )1, 2, , , , , ;t t t t t trUU F rUU M CHR rCRED DOL WI CPI-=       (1)
( )1$ , , 1, 4, $ , , ;t t t t t tIMEN F RGDP rUU Q Q IMEN OP CPI-=     (2)

( )1$ $ , , , , ;t t t t t tIMNONEN F IMNONEN RGDP CPI WI rUU-=    (3)
( ), , , , , ;t t t t t t tEÕPORT F GDP rUU GDPDEF WI OP IMEN=      (4)

$ $ $ ;t t tIMPORT IMNONEN IMEN= +                      (5)
$ / ;t t tÅÕÐÎ RT ÅÕÐÎ RT rUU=                          (6)

$ ;t t tIMEN IMEN rUU= ´                             (7)
$ ;t t tIMNONEN IMNONEN rUU= ´                     (8)

;t t tIMPORT IMNONEN IMEN= +                         (9)
$ $t t tBOT EÕPORT IMPORT= - ;                        (10)

;t t t tCA BOT BI BT= + +                                (11)
;t t t tKA FDI FPI CR= + +                             (12)

( ) ,t t t tCHR CA KA EO= - + +                          (13)
де rUU  –  обмінний курс (UAH/USD),  M2  –  грошовий агрегат М2
(млрд. UAH), CHR – зміна в резервах (млрд USD), rCRED – зважена
ставка з комерційних банків (%),  DOL  –  рівень доларизації (%),
WI – індекс світової інфляції, наближений через US CPI, CPI – індекс
споживчих цін, 1998 = 100, IMEN$ – імпорт енергетичних товарів і
послуг (млрд USD),  RGDP  –  реальний ВВП (млрд UAH),
Q1  –  фіктивна змінна,  що дорівнює 1  в першому кварталі та 0  в
протилежному випадку, Q4 – фіктивна змінна, що дорівнює 1 в
четвертому кварталі та 0 в протилежному випадку, OP – світові ціни
на нафту (USD/барель), IMNONEN$ – імпорт неенергетичних товарів
і послуг (млрд USD),  IMPORT$  –  імпорт (млрд USD),  EXPORT  –
експорт товарів і послуг (млрд UAH),  GDPDEF  –  дефлятор ВВП,
1998=100, EXPORT$ – експорт товарів і послуг (млрд USD), IMEN –
імпорт енергетичних товарів і послуг (млрд UAH), IMNONEN –
імпорт неенергетичних товарів і послуг (млрд UAH), IMPORT імпорт
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(млрд UAH),  BOT  –  торговельний баланс та баланс послуг (млрд
USD),  CA  –  рахунок поточних операцій (млрд USD),  BI  –  баланс
відсоткових платежів (млрд USD), BT – баланс поточних трансфертів
(млрд USD), KA – рахунок капіталів та фінансових операцій (млрд
USD), FDI – прямі іноземні інвестиції (млрд USD), FPI – іноземні
портфельні інвестиції (млрд USD), CR – баланс кредитів (млрд USD),
EO помилки і упущення (млрд USD).

Виходячи зі складності знаходження параметрів
запропонованої вище моделі, відсутності інформації, а також з того,
що в даній моделі дублюються показники, запропонуємо
модифікований варіант:

( )2, , , , , ;t t t t trUU F M CHR rCRED DOL WI CPI=             (14)
( )$ , , , , ;t t t t t tIMEN F RGDP rUU OP CPI WI=                       15)

( )$ , , , ;t t t t tIMNONEN F RGDP CPI WI rUU=                     (16)
( ), , , , , .t t t t t t tEÕPORT F RGDP rUU GDPDEF WI OP IMEN=  (17)

Авторами побудовано і здійснено аналіз моделі (14-17)  на
реальних статистичних даних за кожною залежністю як лінійної
моделі множинної регресії зі стандартними відхиленнями.
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ НОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Особливість сучасної економічної системи полягає у розвитку в
Україні ринкових відносин, швидкій мінливості економічних умов,
неперервному виході на ринок нових товарів та послуг і підвищенні
їх якості.
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Всі методи ціноутворення можуть бути поділені на 4 групи:
витратні методи; ринкові методи; параметричні методи; методи і
моделі прогнозування кон’юнктури ринку.

Витратні методи дозволяють знайти оптимальне
співвідношення обсягів виробництва, цін реалізації та витрат
виробництва. Однак він використовується тільки тоді, коли всі
витрати переносяться на ціни.

Ринкові методи ціноутворення ґрунтуються на співвідношенні
попиту і пропозиції. При визначенні ціни основою служить
інтегральна оцінка корисності товару, що пропонується потенційним
споживачам.

З допомогою параметричних методів ціноутворення
встановлюються ціни на товари, які доповнюють вже існуючі на
підприємстві і які складають параметричний ряд.

Економетричний метод використовує побудову та вимірювання
техніко-економічних показників і здійснюється з допомогою
багатофакторної регресії.

Методи і моделі ціноутворення вивчали П. Котлер,
В.В. Герасименко, А.К. Казанцев, А. Маршалл, П. Друкер та ін.
Однак проблеми, пов'язані з формуванням, розвитком та
удосконаленням ціноутворення на інноваційну продукцію вивчені
ще недостатньо, що й зумовило вибір теми дослідження.

Проблема ціноутворення – це одна з економічних проблем,
дослідження якої без економетричних методів і моделей не може
бути ефективним.

Розглянемо встановлення ціни на мобільні телефони.
Теоретична регресійна модель матиме вигляд:

,...2211 ebbba +++++= nnxxxy
де y  – ціна, nxx ,...,1  – фактори, що впливають на вартість телефону,

, ia b  – теоретичні коефіцієнти кореляційної залежності, що
характеризують ступінь впливу фактора ,ix 1..i n= , e  – теоретичне
випадкове відхилення.

Тоді вибіркова регресійна модель матиме вигляд:
,5544332211 d++++++= xbxbxbxbxbay  (1)

де 51,..,bb  – вибіркові параметри регресії, 1x  – діагональ дисплея
(дюйми), 2x  – фотокамера (мегапікселі), 3x  – наявність WLAN, 4x  –
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фірма-виробник, 5x  –  наявність модуля GPS, d  – вибіркове
випадкове відхилення.

В моделі використаємо такі фіктивні змінні: 3x  (0  –  відсутній
WLAN, 1 – наявний), 4x  (1 – Nokia, 2 – Sony Ericsson, 3 – Samsung),

5x  (0 – відсутній GPS, 1 – наявний).
На основі інформаційної бази сайту www.rozetka.com.ua за

даними 30 мобільних телефонів оцінимо параметри моделі (1),
скориставшись методом найменших квадратів.

За результатами регресійного аналізу отримано модель:
1 2 3 4 529,01 48,28 22,96 121,21 6,77 28,68y x x x x x= + + + + + .

Було встановлено, що коефіцієнт детермінації 2R  становить
0,6254. Це означає, що вартість мобільного телефону на 62,54%
обумовлена варіацією факторів, що були враховані. За допомогою
статистичних критеріїв Стьюдента та Фішера було виявлено
значущість коефіцієнтів регресії та моделі в цілому відповідно.

Також з допомогою тесту Фаррара-Глобера ми переконалися у
відсутності мультиколінеарності незалежних змінних.
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В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Як відомо, проведення будь-яких розрахунків у
машинобудуванні, будівництві, військовій, космічній техніці та
інших технічних галузях здійснюється за допомогою математичного
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апарату теоретичної механіки. Економісти неодноразово намагались
застосувати деякі положення теоретичної механіки, однак ці спроби
були безрезультатними [1]. Розрахунки, проведені на цій основі, не
давали доброго узгодження з реальними даними. Виходом з цієї
ситуації може бути теоретична епіоніка – наука про взаємодію та
вплив у нематеріальному світі речей [2;  3].  Як зазначено в даних
роботах, епіоніка ділиться на три частини: статика, аноматика та
динаміка.

Сьогодні з’являється все більше статей, присвячених
застосуванню фізичних законів у задачах економіки, моделюванні
поведінки соціуму та інше. Зокрема, робота [4] присвячена розгляду
умов та принципів функціонування ВНЗ як самоорганізованих
систем на основі трьохпараметричної моделі Лоренца.  В роботі [5]
екосистеми та соціально-економічні системи досліджуються за
допомогою законів термодинаміки. Показано, що ці системи є
термодинамічно-відкритими. Для дослідження останніх використано
закон зростання ентропії. Оцінці ентропії та ризиків при
моделюванні поведінки соціально-економічної системи присвячена
робота [6]. Методи моделювання управління містами за допомогою
термодинамічних законів розглядались у роботі [7].

У серії робіт [8-11] пропонується методологія аплікації
фрактального росту кристалів для моделювання динаміки росту
соціально-економічних систем різних рівнів. Ріст кристалів
моделюється в нечіткому потенціальному полі.

Слід відзначити, що основний наголос у цих роботах ставиться
на математичний апарат. Як функції правдоподібності виступають
геометричні форми периферії та сегменти отриманих кристалів.
Однак питання внутрішньої структури атракторів, фрактальна
розмірність, стійкість, насиченість, яка моделюється за допомогою
теорії Випадкового дощу (ВД)  [10;  11],  залишились не
дослідженими. Актуальність вивчення цих характеристик не
викликає сумніву, адже саме атрактори є центрами інвестиційної
привабливості та тяжіння для розвитку інфраструктури. І саме вони є
основними джерелами фінансових надходжень як до самої системи,
так і до бюджету країни.

Тому метою даної роботи є визначення ефектів самоорганізації
на часову динаміку фрактальної розмірності, насиченості, стійкості
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та внутрішньої структури атрактора залежно від емпіричних
параметрів моделі Випадкового дощу.

В роботі запропоновано метод моделювання випаровування в
процесі росту кристала. Обґрунтована аналогія основних процесів,
які спостерігаються в процесі росту кристала (випаровування,
дифузія та інші) в соціально-економічних системах.

У ході комп’ютерних експериментів доведено, що явище
випаровування є обов’язковим процесом у динаміці розвитку
соціальних систем. Тому нехтування цим явищем призводить до
неправильних результатів.

Доведено, що монополізована система розвивається значно
повільніше інвестиційно- та конкурентно-відкритої. Розрахунки
показали, що планування та втручання в процеси росту ТРС
призводять до насичення системи, що в подальшому формує явище
«застою».

Врахування процесу випаровування дозволило пояснити
основні економічні явища, які спостерігаються в реальних соціально-
економічних системах. Зокрема, в процесі еволюції спостерігається
точка стагнації, після якої зменшується рівень загальної конкуренції
відкритої системи при незмінній загальній кількості елементів. Отже,
з часом спостерігається збільшення рівня спеціалізації та зростання
монополії складових системи. Тобто система, залишена сам на сам, –
монополізується. З другого боку, це підтвердження того факту, що
система є самоорганізованою.

В роботі показано, що початкова структура базової
інфраструктури – підйомник, готель, комплекс, завод тощо, в процесі
розвитку практично не змінюється. Навколо нової соціально-
економічної системи швидкими темпами, хаотично наростає
середній і малий бізнес.  Згодом,  у процесі занепаду та зародження
елементів бізнесу навколо атрактора з’являються вулиці, квартали,
дороги та інші елементи інфраструктури, що впорядковують цю
систему, мінімізуючи хаос і конкуренцію.
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ПОРТФЕЛЯ

Последние годы явились периодом глубоких изменений в
банковском деле, многочисленных новаций в организации и формах
обслуживания клиентов, в методах управления банком.
Одновременно наблюдается существенное возрастание рисков,
связанных с банковской деятельностью, что выводит в ряд
первостепенных задач любого банка решение проблемы
предотвращения рисков и снижения их уровня до минимума.

В структуру кредитного риска входит риск конкретного
заемщика и риск кредитного портфеля [1]. Для оценки степени риска
кредитного портфеля должна применяться система показателей,
учитывающая множество аспектов.

Оценка кредитного риска – это математическая процедура
структуризации показателей, которые определяют фактический
уровень риска и предоставляют возможность выбрать эффективные
методы его регулирования [2].

Предполагаемая величина убытка по кредитному портфелю
служит центром распределения его вероятностей и рассчитывается
по формуле:

1

n

L i i
i

A a r= ×å ,

где i  – группа заемщиков, 1i ,n= ; ia  – кредит, предоставленный i -й
группе заемщиков; ir  – кредитный риск относительно i -й группе
заемщиков.

Для принятия решений относительно выбора метода
регулирования кредитного риска необходимо определить меру
изменчивости риска кредитного портфеля, для вычисления которой
целесообразно применить числовые характеристики дисперсии и
среднеквадратического отклонения [3].



67

В качестве математического ожидания для вычисления
дисперсии целесообразно использовать средневзвешенный риск
кредитного портфеля:
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Тесноту связи результативного и группировочного факторного
признака позволяет определить среднеквадратическое отклонение
кредитного риска относительно соглашений по i -й группе
заемщиков, имеющее следующие пределы:
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При 0rs =  группировочный признак не влияет на
результативный.

При 1rs =  изменение результативного признака обословлено
изменением группировочного.

Чем больше значение показателей дисперсии и
среднеквадратического отклонения кредитного риска, тем больше
степень диверсификации кредитного портфеля относительно
кредитного риска.

Числовые характеристики дисперсии и среднеквадратического
отклонения позволяют оценить значение риска кредитного портфеля
банка при нормальном законе распределения.

Таким образом, для проверки соответствия исследуемых
значений нормальному закону распределения целесообразно также
рассчитать коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса.
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ПІДХОДИ ДО ДЕФІНІЦІЇ ЯВИЩА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Функціонування ефективної конкурентоспроможної економіки,
поєднання соціального та економічного розвитку суспільства
неможливі без суттєвого зниження рівня тінізації української
економіки, що за останні роки набув загрозливих масштабів
розвитку. Така ситуація вимагає здійснення більш глибокої оцінки
змісту й розмірів тіньових форм господарювання.

Визначення та обґрунтування концептуальних форм і методів
легалізації тіньової економіки можливе тільки при всебічному
вивченні основних аспектів економічної політики держави. Оскільки
розквіт тіньової діяльності в Україні залишається  однією з ключових
проблем соціально-економічного розвитку, то її розв’язання має
стати об’єктом зусиль усіх гілок державної влади та науковців.

Для того, щоб охарактеризувати причини і наслідки
функціонування тіньової економіки, потрібно визначити сутність
тіньової економіки.

На сьогодні не існує єдиної дефініції тіньової економіки,
структури тіньової економіки, її об’єктів та суб’єктів тощо. При
розгляді поняття «тіньова економіка» у сучасній науковій літературі
домінують три основних підходи: обліково-статистичний,
формально-правовий та оптимізаційно-позитивістський [1; 2; 3].

Зокрема, Ю.В. Латов [4], використовуючи обліково-
статистичний підхід, визначає сутність тіньової економіки як
сукупність усіх видів економічної діяльності, які офіційно не
враховані і не відображені в офіційній статистиці (тобто це
економіка, яка прихована від статистичного обліку).

Л.М. Тимофеєв [3], використовуючи обліково-статистичний
підхід, дає наступне визначення: тіньова економіка є сукупністю
прихованих від органів державного управління і контролю
економічних відносин між суб’єктами господарства в процесі
виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ і
підприємницьких здібностей.
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З позиції формально-правового підходу тіньовою економікою
можна назвати економічні процеси, які вступають у протиріччя з
правовими нормами. Саме цей підхід домінує в економіко-
кримінологічних дослідженнях, в яких під тіньовою економікою
розуміється такий устрій економічних відносин, який складається у
суспільстві всупереч законам, правовим нормам, формальним
правилам господарського життя, тобто знаходиться поза рамками
правового поля.

В [3]  зазначено також,  що розуміння розбіжності між
існуючими нормами права і потребами розвитку суспільства
приводить вчених до використання оптимізаційно-позитивістського
критерію, у відповідності до якого тіньовою називають економічну
діяльність, яка об’єктивно заважає оптимальному розвитку
економіки та суспільства.

Хоча перераховані визначення по-різному окреслюють межі
тіньової економіки, однак усі відзначають головну ознаку –
прихований характер. У першому випадку йдеться про економічну
діяльність, приховану від державного регулювання, у другому – від
обліку, у третьому – від морального засудження.

Узагальнюючи дані визначення, для обговорення проблем
тіньових економічних систем можна використовувати наступне
визначення:

тіньова економіка – це розгалужена, всепроникна та
всеохоплююча система взаємопов’язаних відносин, які існують поза
рамками діючих законів і недоступні прямому та регулярному
статистичному обліку й податковому контролю.
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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Для більшості українських підприємств при прийнятті рішень у
практиці постає питання про задачу прийняття рішень, яка полягає у
створенні моделі управління бізнес-процесів. Ця задача є складною і
абсолютно новою у сучасних умовах ведення управління, що вимагає
конкретної методологічної платформи.

При класичному підході впровадження моделі бізнес-процесів
управління необхідно створювати дві моделі: вихідну («що є і як є») і
цільову («як повинно бути»). Для створення моделей характерні
проблеми, що пов’язанні з умовами невизначеності (неповнота і
недостовірність інформації, багатоманіття і складність впливу різних
факторів соціального, економічного, політичного та іншого
характеру). Тому ефективне створення вказаних моделей неможливе
без використання сучасних технологій в інформаційному
забезпеченні управлінської діяльності, що передбачає необхідність
створення інформаційної системи управління підприємством. У
цьому контексті під інформаційною системою розуміється комплекс
процедур і методів, який спрямований на забезпечення керівництва
системи управління інформацією, що необхідна для прийняття
управлінських рішень. Основним підходом при формуванні
інформаційної системи підприємства виділимо орієнтацію на
управління інформаційних потоків підприємства та аналіз розподілу
рішень і процесів їх прийняття.

Отже, необхідно організувати інформаційний менеджмент
підприємства, який включає в себе:

· управління функціонуванням і розвитком інформаційної
системи підприємства;

· управління користувачами і персоналом інформаційних
служб та інших підрозділів у аспекті інформації діяльності;

· організацію та управління інформаційними ресурсами
підприємства.

Як приклад, моделювання бізнес-процесів на підприємстві в
сучасних умовах ведення бізнесу можна реалізувати з використанням
інформаційної системи «Акцент».
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Можливість передбачити обсяги продажу товарів підприємства
на близьку чи далеку перспективу належить до категорії
найважливіших проблем торговельних підприємств. Така проблема
прогнозування внаслідок швидких, деколи погано передбачених змін
зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо
складною. З урахуванням цих труднощів і критичності помилок у
прогнозах деякі фахівці були вимушені заговорити про марність
прогнозування, але прогнозування – це обов’язок, який у явній або
неявній формі неминуче повинні виконувати всі фірми.

Досліджуючи тенденції обсягу продажу товарів на прикладі
продажу жалюзі та тканинних ролет фірми «Світ жалюзі» на основі
економіко-математичних методів, можна спрогнозувати подальші
управлінські дії.

Одним із часто застосовних статистичних методів
прогнозування обсягу продажу є метод експоненціального
згладжування. На основі згладжених оцінок спрогнозовано продаж
жалюзі. Даний метод використовується для короткострокового
прогнозу і заснований на середньозваженому значенні продажу по
певному числу минулих періодів. При цьому найбільші вагові
коефіцієнти додаються пізнішим продажам.

На основі використання реальних статистичних даних
побудовано мультиплікативну модель обсягу продажу жалюзі із
врахуванням циклічної, випадкової та сезонної складових. Оцінені
параметри побудованих економетричних моделей та визначено їх
економічний зміст. Побудовані економетричні моделі можна
використовувати для управління обсягом продажу фірми, що є
актуальним в сучасних умовах ведення бізнесу.

Отже, актуальність проблеми підвищення ефективності
функціонування торговельних підприємств в умовах ринкової
економіки шляхом використання економіко-математичних методів
прогнозування обсягу продажу та подальшого моделювання на цій
основі маркетингової стратегії підприємства обумовили необхідність
проведення такого роду досліджень.
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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ

СТРУКТУР

Нестабільні перехідні процеси економіки характеризуються
складними залежностями між параметрами функціонування,
параметрами управління та умовами функціонування, а також
нестаціонарністю структурно-функціональних зв’язків між ними,
інтенсивними та швидкоплинними перехідними процесами внаслідок
слабкої організації, недостатньої структурованості економік і
некоректності управлінських рішень. За таких умов стає все
складніше робити аналіз функціонування господарських структур.
Задачі подібного зразка можна розв’язати за допомогою різних
методів дослідження. Одним із найбільш поширених методів можна
виділити факторний аналіз.

Під факторним аналізом розуміється методика комплексного
системного вивчення і вимірювання дії факторів на величину
результативних показників [1]. Задача факторного аналізу полягає в
представленні досліджуваних показників у вигляді лінійної
комбінації відносно невеликого числа гіпотетичних, безпосередньо
неспостережуваних параметрів-факторів. Встановлення факторів і їх
числових значень означає формування гіпотези, яку необхідно
змістовно інтерпретувати.

В цілому можна виділити наступні основні етапи проведення
факторного аналізу:

1. Постановка мети аналізу.
2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні

показники.
3. Класифікація та систематизація факторів з метою

забезпечення комплексного і системного підходу до дослідження їх
впливу на результати господарської діяльності.

4. Визначення форми залежності між факторами і
результативним показником.
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5. Моделювання взаємозв'язків між результативним і
факторними показниками.

6. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у
зміні величини результативного показника.

7. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для
управління економічними процесами).

Потрібно також зазначити, що фактори, які входять у факторну
систему, повинні бути не тільки складовими елементами формули,
але й знаходитися в причинно-наслідковому зв'язку з
досліджуваними показниками.

Застосовуючи факторний аналіз при розв’язанні задач, ми не
тільки отримуємо необхідний нам результат,  але й виявлямо,  як
кожен з факторів  впливає на досліджуваний об’єкт,  з’ясовуємо,  на
які фактори потрібно більше звертати увагу.  Ця інформація дає нам
можливість краще проаналізувати поставлену перед нами задачу і
прийняти доцільні управлінські рішення.

Отже,  перехід від великого числа факторних ознак до
узагальнених факторів або головних компонентів дозволяє зберегти
значний обсяг інформації, і, в окремих випадках, головні компоненти
можуть відображати властивості початкових факторних ознак
безпосередньо статистично не вимірюваних, але таких, що роблять
вплив на результат. У цьому й полягає перевага факторного аналізу.
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ
МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Розвиток методології та інструментарію математичного
моделювання складних систем, пристосованих до особливостей
економіки як складної системи, був і залишається актуальним.

Формування адекватних моделей складних економічних
об’єктів, процесів, явищ на підґрунті традиційних (класичних)
технологій моделювання стає дещо обмеженим.

Вихід полягає в адекватному застосуванні як класичного, так і
сучасного інструментарію, системної парадигми та системного
моделювання як її складової.

Різноманіття людей та асоціацій, з яких складається
суспільство,  є тим ключем,  який допомагає дещо глибше зрозуміти
сутність економічних явищ та процесів. Зокрема, людський чинник і
суб’єктивність необхідно адекватно враховувати в моделях, у
діалогових процедурах моделювання та відповідних інформаційних
технологій. Важливо також брати до уваги наступне:

· реальні процеси в економіці й управлінні відбуваються за
неповної узгодженості цілей й інтересів суб’єктів господарювання та
управління;

· за неповноти, асиметрії, викривлення та несвоєчасного
надходження необхідної інформації виникає конфліктність,
невизначеність та породжений ними ризик;

· дія слабо структурованих чинників, зокрема, ментальність,
політична складова тощо, які мають якісну (вербальну) природу,
можуть вимірюватись у порядкових шкалах з використанням
інструментарію нечіткої логіки.

З урахуванням цього, моделювання економічних об’єктів,
процесів, явищ має здійснюватись переважно на підґрунті нових
методологічних підходів, найважливішими з яких є системна
парадигма. Формами системної парадигми є: системний аналіз,
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загальна теорія систем, теорія організації (як спеціалізована теорія
систем), теорія управління, кібернетика, синергетика.

Важливими системними характеристиками, які мають
ураховуватись у разі застосування цієї парадигми у процесах
цілепокладання, аналізу, моделювання, в управлінні економічними
процесами є, зокрема, такі: стійкість, маневреність, гнучкість, ризик,
адаптивність тощо.

Моделюючи економічні процеси та здійснюючи прогнозні
оцінки і передбачення майбутнього в економіці та підприємництві,
не варто інтерпретувати їх лише як генетичне продовження
тенденцій, що існували в минулому. Ця концепція породила такі
наукові напрямки у моделюванні економічних процесів та явищ, як
нелінійна економічна динаміка та синергетика.

Водночас розповсюдження набула методологія, що отримала
назву «сценарний аналіз», яка визначає послідовність застосування
окремих методів якісного (вербального) та кількісного системного
аналізу й встановлює зв’язки між ними.

Методи сценарного аналізу в комплексі досліджень щодо
прогнозування та передбачення економічних явищ застосовуються,
зокрема, на таких етапах: попереднє вивчення проблеми, побудова
сценаріїв, оцінювання реалістичності сценаріїв та пов’язаних з цим
ризиків.

Одним із перспективних напрямків системного моделювання є
агрегатний підхід (синтез-аналіз-синтез).

Необхідно наголосити, що, поряд з концепцією ймовірності, в
моделюванні економічних об’єктів, процесів в економічних системах
усе ширше використовується теорія нечітких множин, оскільки
умови для оцінювання ймовірностей у сфері економіки далеко не
завжди виконуються.

У технологію та інструментарій моделювання економіки
проникають моделі та методи теорії експертних систем, штучного
інтелекту, зокрема такі, як нейронні мережі (здатні до самонавчання),
генетичні алгоритми (для класифікації та знаходження глобальних
екстремумів), нечітка логіка. Формується теорія інтелектуальних
систем прийняття управлінських рішень в економіці та
підприємництві.

Поряд з аналітичними моделями усе більшого значення
набувають імітаційні моделі, в яких використовуються як
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математична статистика, так і нечітка логіка, а також комбіновані
моделі та методи.

У межах даного підходу модель створюється як система блоків
(окремих моделей) із заздалегідь визначеними зв’язками (вхід-вихід)
між ними.  Входи та виходи стикуються між собою,  а параметри,  що
їх пов’язують, моделюються на підґрунті побудови імітаційних
моделей, та узгоджених у часі процесів надходження інформації.

Отже, системна парадигма створює дієву методологію,
технологію та інструментарій системного математичного
моделювання об’єктів, процесів та явищ у сучасній економіці.
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ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СИНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ
ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

Відома [1] в фізичній економіці система нелінійних

диференціальних рівнянь: FQQ +-=
·

; QpFF +-=
·

s ;

QFppp e --=
·

)(d ,  будучи записаною в безрозмірному вигляді в
координатах «попит Q – виробнича функція F – умовна ціна p», де
коефіцієнти 1, <<ds , а величина ep  – купівельна спроможність,
заміною змінних Qx = , Fy =  і ppz e -=  набуває вигляду

знаменитої моделі Лоренца, а саме yxx +-=
·

; xzxpyy e sss
111

-+-=
·

;

xyzz
dd
11

+-=
·

. Структура рівнянь дійсно збігається, але

спостерігається відмінність у коефіцієнтах, особливо це стосується
другого рівняння та останнього доданка третього рівняння моделі.
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Вибором безрозмірного часу t  у вигляді ts ×=t  така вада усувається
й остаточно отримується математична модель (ММ)

yxx ss +-=
·

; xzxpyy e -+-=
·

; xyzz )()( d
s

d
s +-=

·
,  (* )

структура якої в точності відповідає моделі Лоренцо, лише біля
доданка xy  стоїть коефіцієнт )( d

s . Але тепер принципово інший
зміст мають числові параметри ММ (* ), формально збігаючись з
коефіцієнтами моделі Лоренцо ( ))(; d

s== bpr e .
Властивості синергетичної моделі (* ) економічної структури

суспільства: виконується умова симетрії змінних; відбувається

значна дисипативність об’єму
þ
ý
ü

î
í
ì ++-= t

ds
)111(exp)( 0VtV  фазового

простору; особливі точки – )0;0;0(O ; ( )1;1;11 --- eee pppO  є

розв’язками алгебраїчної (при 0===
···
zyx ) системи рівнянь.

Для лінійного аналізу стійкості стаціонарних точок ММ (* )
виписується матриця Якобі
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характеристичне рівняння якої для точки )(2 ×O  записується

0)1(2)()1( 23 =-×++++++ ee pp
d
ssls

d
sl

d
ssl . Якісний аналіз

синергетичної моделі (* ), результатом якого є сценарії поведінки
економічної структури суспільства в часі та фазовому просторі
(також у проекціях на фазові площини), передбачає вивчення коренів
характеристичного рівняння, їх приналежностей – дійсні чи
комплексні. Воно здійснюється, використовуючи викладену в [3]
техніку дослідження.

При сталих величинах s  і d  та керуючому параметрі ep  в ММ
(* ) хоча й спостерігаються візуально вже відомі графічні результати,
але вони наповнені іншим предметним тлумаченням. Разом з тим
багато що (в розумінні якості особливих точок, фазових портретів і
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настання моменту біфуркації та її характеру) зумовлюється
функціональною взаємозалежністю між величинами s  і d .
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МАЛИЙ БІЗНЕС У СТРУКТУРІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Соціально-економічна системи регіону охоплює всі процеси,
що існують у ньому, і в першу чергу процеси виробництва,
розподілу,  обміну,  споживання благ і послуг.  Через це вона є
складною, імовірнісною, динамічною. Малий бізнес як підсистема
такої складної соціально-економічної системи регіону, в свою чергу,
можна вважати такою системою зі всіма властивостями системи
вищого рівня. Її відкритість полягає у її взаємодії із зовнішнім
середовищем. Ця взаємодія визначає рівень адаптації системи малого
бізнесу до змін, що відбуваються в соціально-економічній системі.
Кількість чинників, що через них зовнішнє середовище впливає на
систему, визначає складність середовища. А швидкість зміни цих
чинників характеризує його динамічність. Рівень достовірності
інформації про силу впливу зовнішнього середовища та
інтенсивність цього впливу характеризує рівень визначеності чи
невизначеності наявного зовнішнього середовища.
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Складність та організація системи повинна відповідати рівню
складності та організації зовнішнього середовища. Ця відповідність
визначає можливість адаптації системи до зовнішнього середовища.
Показник рівня адаптованості системи може бути прийнятий у
вигляді параметра, що належить інтервалу [0,1]. Очевидно, що цей
параметр при значенні рівному нулю свідчить про повну відсутність
адаптації системи до зовнішнього середовища і навпаки,  якщо він
дорівнює одиниці, то існує абсолютна адаптація системи.
Визначення числового значення цього параметра є окремою і зовсім
непростою задачею,  в якій повинні враховуватися як кількісні,  так і
якісні чинники. Якщо апарат управління системою дійшов висновку
про незадовільний рівень адаптації цієї системи до зовнішнього
середовища, то подальші дії для забезпечення необхідного рівня
адаптації можуть бути наступними:

- забезпечити необхідні зміни у системі;
- вплинути на зовнішнє середовище з метою домогтися

необхідних змін з його боку;
- домогтися зустрічних змін у системі і в зовнішньому

середовищі.
Вплив з боку системи на зовнішнє середовище є не зовсім

реальним і на ньому в нашому випадку зупинятися не будемо.
Нашою метою є створення науково обґрунтованої методики
знаходження ефективних розв’язків актуальних для малого бізнесу
задач, що існують на регіональному рівні. Об’єктивність таких
методик можуть забезпечити методи економіко-математичного
моделювання і сучасні комп’ютерні технології.

Окремою проблемою виступає забезпечення системи
прийняття рішень необхідною і достовірною інформацією. Адже
далеко не в усіх випадках дані,  отримані з господарської
інформативної документації, можна використовувати у модельних
експериментах. Аналогічно, результати економіко-математичного
моделювання також не завжди можливо використати як готові
управлінські рішення. Вони радше виступають як допоміжні,
консультуючі засоби в системах підтримки управлінських рішень.
Вироблення і прийняття управлінського рішення покладаються на
суб’єкта рішення, що несе повну відповідальність за наслідки даного
рішення.

Система малого бізнесу на регіональному рівні є сама по собі



80

дуже складною як в економічному плані, так і в інформаційному, тим
більше, коли велика частка економіки знаходиться з різних причин у
тіні. Чекати на створення досконалої і завершеної системи
управління малим бізнесом зовсім невиправдано. Великою
допомогою в цьому плані є створення методик пошуку рішень
локальних, але дуже актуальних задач. Нами пропонується
інструментарій математичного моделювання для пошуку ефективної
структури виробничої діяльності малого чи навіть середнього
підприємства.

Немає заперечень проти того, що кожна локальна задача
повинна розв’язуватись з точки зору використання її розв’язку в
системі регіонального управління малим бізнесом. Бо в першу чергу
потрібно враховувати і використовувати прояв цілісності системи.
Ця властивість є результатом виникнення так званих синергічних
зв’язків між елементами системи, які забезпечують збільшення
загального ефекту до величини, що перевищує суму ефектів
елементів системи, якби вони функціонували незалежно один від
одного. Тому варто досліджувати з точки зору їх цілісності.
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МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

У другій половині ХХ сторіччя з’явилась велика кількість
математичних моделей соціально-економічних процесів, успіх
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застосування котрих, однак, є незрівнянним з практичними
досягненнями у використанні моделей «неживої природи».
Економічні, фінансові, політичні, техногенні та екологічні кризи
притаманні як окремим країнам, регіонам, політико-економічним
системам, так і всій цивілізації в цілому.

Виникає запитання – чому сучасні досягнення математичного
моделювання, теорії прийняття рішень застосовуються в практиці
дослідження соціально-економічних явищ вельми обмежено?
Відповідь очевидна – тому, що вони мають дуже низьку адекватність
реальності, дуже високий ступінь невизначеності результату.
Причому це стосується як «нормативних» моделей (які відповідають
на питання «як слід діяти,  щоб досягти бажаного?»),  так і
«позитивних» («чому маємо те, що маємо?» і «що буде?»).

В рамках парадигми, що розвивається протягом останнього
десятиліття під керівництвом доповідача, для подолання вказаних
недоліків при дослідженні соціально-економічних явищ необхідно,
по-перше, враховувати якомога більшу кількість факторів, котрі
впливають на результат (що веде до «прокляття розмірності»), по-
друге, враховувати неточність та нечіткість значень параметрів
моделі, які пов’язані як з «об’єктивною» невизначеністю (яка
притаманна самій організації нашого буття), так і з «суб’єктивною»
невизначеністю (котра характерна людській природі в цілому).

Стандартні підходи, які орієнтуються на розробку методів, що
гарантують збіжність (у класичному розумінні) до точного розв'язку,
не стільки розв’язують задачу, скільки створюють ілюзію її
розв’язання. Проблема ж полягає не в знаходженні з будь-якою
точністю розв’язку (при неточних даних!), а в його «локалізації» –
визначенні інтервалів зміни компонент розв’язку (котрі залежать,
звичайно, від точності представлення даних). Усі особливості
суб’єктивного сприйняття вибору в «класичному» підході
«заганяються» в аксіоми, і задача дослідника зводиться лише до
тестування їх «реальності».

Щодо економіко-математичних моделей великої розмірності
процес «локалізації невизначеності» логічно назвати «кількісним
аналізом». Друга ідея, яку пропонується використовувати при аналізі
моделей великої розмірності, – врахування їх структури, оскільки
розробка універсальних алгоритмів для конкретних прикладних
задач не має сенсу (ця обставина, на наш погляд, є другою причиною
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неуспіху застосування соціально-економічних моделей на практиці).
Сукупність методів, що базуються на цій ідеї, логічно назвати
«якісним аналізом».

Означені методи аналізу застосовуються,  як приклад,  до
економіко-екологічної статичної моделі Леонтьєва-Форда.
Пропонуються алгоритми її розв’язання,  що базуються на схемах
послідовного аналізу варіантів, започаткованих академіком
В.С. Михалєвичем у 60-х роках ХХ століття. Наводяться результати
теоретичних та експериментальних досліджень їх ефективності.

Методи «кількісного» прогнозування, такі як методи числових
рядів,  регресійного аналізу тощо,  в основі яких лежить
«продовження минулого», дають погані результати при
прогнозуванні нестабільних процесів, в основі яких лежать
стрибкоподібні зміни, не характерні для розвитку процесу в
минулому, котрі, однак, є притаманними соціально-економічним
явищам. Проблема полягає у репрезентуванні майбутнього, яке не
може інтерпретуватись як звичайне продовження минулого, оскільки
майбутнє може набувати принципово нових форм. В основі
концепції, що пропонується, такого прогнозування («якісного»
прогнозування, «передбачення») наслідок визначається сукупністю
взаємопов’язаних причин (об’єктивних і суб’єктивних, зокрема,
діяльністю суб’єкта,  котра,  в свою чергу,  визначається його
можливостями, бажаннями, перевагами тощо. Такий підхід,
безумовно, не є оригінальним – подібні погляди висловлювались
Нобелівським лауреатом В. Леонтьєвим, який зробив спробу
створити власну методологію «розуміння історії»: «Ні економічний,
ні антропологічний, ні, скажімо, географічний аналіз не можуть при
сучасному стані розвитку відповідних наук привести до єдиного
правильного рішення». Звичайно, як з іронією відзначає В. Леонтьєв,
простіше всього буде, коли науки зіллються в єдину галузь знань.
Але, оскільки «золотий вік» наук ще не настав, необхідно
створювати методи «міждисциплінарної кооперації». В. Леонтьєв
пропонує використовувати для пояснення (прогнозування) того чи
іншого явища одразу декількох спеціалістів, які працюють незалежно
один від одного, після чого «керівник проекту» повинен зіставити
представлені аналізи і скласти з них деяке максимально повне й
об’єктивне дослідження.  Якщо в 1948  році можна було лише
декларувати подібний «плюралістичний» метод прогнозування, то
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через 60 років розвиток обчислювальної техніки, методів
математичного моделювання та інформаційних технологій дозволяє
подібний підхід значною мірою реалізувати. Більше того, розвиток
соціально-психологічних дисциплін, зокрема теорії групового
мислення дозволяють об’єктивізувати «суб’єктивну невизначеність»
шляхом врахування, наприклад, належності суб’єкта до одного з
соціонічних типів, схильності до ризику, ступеня незалежності тощо.
Виникнення в 60-х роках минулого століття «нечіткого аналізу»
також є підтвердженням необхідності безпосереднього використання
знань суб’єкта при побудові та аналізі моделей соціально-
економічних процесів.

У доповіді пропонується технологія «якісного прогнозування
на основі багатопараметричних залежностей, що представляються
нечітким деревом рішень», котра застосовується до прогнозування
економічних макропараметрів, зокрема, індексу інфляції.
Враховуються як «об’єктивні» (економічні та фінансові) фактори, так
і «суб’єктивні» (політичні та соціально-демографічні). Описується
програмне забезпечення у вигляді експертної системи. Наводяться
результати прогнозування індексу інфляції в Україні за останні роки.
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ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ КВОТ ЗА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ

Серед глобальних екологічних викликів, що загрожують
цивілізації на початку ХХІ століття, на перше місце, безперечно,
необхідно поставити проблему зміни клімату.

Зміни кліматичної системи нашої планети вчені пов’язують, у
першу чергу, з аномальним зростанням концентрації в атмосфері так
званих парникових газів (ПГ), насамперед СО2.

З огляду на це, світова спільнота розпочинає низку узгоджених
заходів. Кіотський протокол (КП) – перший міжнародний документ,
який використовує ринковий механізм для вирішення глобальних
екологічних проблем. Він юридично зобов’язує розвинені країни та
країни з перехідною економікою (в т.ч. Україну) обмежити викиди
ПГ в атмосферу.  В Україні дозволений рівень викидів ПГ на 2008-
2012 рр. складає 100% від рівня 1990 р., в країнах ЄС в цілому – 92%,
у Японії – 94%, у США передбачалося 93%.

Розвинені країни та країни з перехідної економікою можуть
спільно здійснювати проекти із зниження викидів ПГ на території
однієї з країн, а потім «поділити» отриманий у 2008-2012 рр. ефект,
передаючи один одному отримані «одиниці зменшення викидів».

Передбачено механізм «торгівлі квотами» на викиди. Кожна
країна має квоту на викиди,  що дорівнює її зобов’язанням за
Кіотським протоколом. Якщо країна не витрачає свою квоту
повністю, вона може продати її вільну частину іншій країні. До
такого співробітництва з Україною вже виявила інтерес Японія.

За різними оцінками, щорічні перевищення викидів ПГ над
зобов’язаннями для країн ЄС оцінюються  у 150 млн тонн СО2.

Торгівлю квотами можна розглядати як кооперативну гру в
забруднення довкілля [1]. При цьому слід встановити такі правила
гри, щоб всі учасники цієї кооперації прийняли ці вимоги
(формально: розподіли витрат повинні вибиратися з ядра гри і
задовольняти умові Неша [2] – від обраного розподілу витрат
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невигідно відхилятися жодному з гравців). Можна розглянути
кооперативну гру на прикладі Європейського Співтовариства (ЄС).

Нехай C, C>0,  –  плата країн ЄС за перевищення викидів ПГ
згідно з КП.  Нехай I – множина індексів країн, що перевищують
обсяги викидів, задані КП (напр., Швеція – 111%, Іспанія –53% ), J –
множина індексів країн, викиди яких вкладаються в зобов’язання за
КП внаслідок активної політики щодо зменшення викидів, чи
внаслідок економічної кризи (напр., Латвія – 207%, Литва – 60%).

Виникає проблема розподілу величини С між всіма країнами
кооперації (ЄС). Відзначимо, що країни з другої множини мають
також робити свій внесок в покриття цієї суми. У прикладі з ЄС – це
колишні соціалістичні країни. Ці плати стимулюватимуть їх до
збільшення ВВП, змін структури виробництва та зменшення
енергоємності окремих галузей.

За критерій розподілу пропонується вибрати ВВП на душу
населення. Зрозуміло, що плата за викиди зменшує величину ВВП, а
з іншого боку, збільшення викидів відбувається за рахунок
збільшення обсягів виробництва, отже, може бути вигіднішим
одночасно платити за викиди і нарощувати виробництво.

Якщо плата за додаткові викиди буде меншою за обсяги
приросту ВВП, то це означатиме, що для країни краще платити за
збільшення викидів ПГ.

Країна може також встановлювати максимальну межу на плату
(% від ВВП=G),  αG,  0<α<1.  Оскільки дія КП сягає 2012  р.,  країна
може також встановлювати верхню межу плати за перевищення від
величини зобов’язань. Так, якщо США приєднуються до КП, вони
повинні платити суму, що в 4 рази перевищує їх «пропорційну
частку» у викидах [1]. Нехай Ci – «пропорційна плата» i-ої країни.
Тоді Ci*=βCi,  β≥1,  –  верхня межа плати.  Як «дохіду» i-ої країни
пропонується величина bi=Ci–γCi=(1-γ) Ci,  де γ,  0<γ<1,  –  коефіцієнт
«позитивного ефекту» від плати за викиди. Тоді дохід i-ої країни
bi*=min{αG, Ci*}. У результаті отримуємо таку задачу «колективного
розподілу витрат» [2]: C – спільні витрати n гравців, n≥2, bi – дохід
i-го гравця, x=(x1, x2,...,xn) – розподіл витрат, xi≤ Ci* ,i=1,2,...,n. Для її
розв’язання застосовуються алгоритми з [2, розд. 6.3].

Література:
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1360 с.
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ПРО КОНЦЕПЦІЮ АНАЛІЗУ СЛАБКО ЗБУРЕНИХ
ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ У ДОСЛІДЖЕННІ МОДЕЛІ

ЛЕОНТЬЄВА

Відомо, що модель Леонтьєва (МЛ) описує задачу прогнозу
затрат-випуску продукції на основі відомої статистичної інформації
про значення елементів технологічної матриці. Більш адекватний
опис моделі досягається врахуванням: неточностей при поданні
математичної та машинної моделей: нечіткостей задання параметрів
моделі (введення в розгляд нечітких множин, функцій належності,
осіб приймаючих рішення (ОПР) та нелінійних залежностей (слабких
збурень) у поданні її елементів [1]. Слід зазначити, що слабко
збуреними функціями деякого вигляду можливо представляти
функції належності при описі нечітких множин значень параметрів.
Суттєвим ускладненням МЛ, яка подається у вигляді системи
лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), з квадратною матрицею, є
включення нечітких обмежень на межі змінних. Нерідко МЛ
описуються у класі систем лінійних алгебраїчних нерівностей
(СЛАН), а також лежить в основі ряду оптимізаційних задач,
зокрема, лінійного програмування (ЗЛП). Це обумовлює розробку
математичного апарату аналізу впливу неточностей, нечіткостей та
«слабких збурень» на вихідну модель. Наведемо типові МЛ [2]:

1. СЛАР Au C= ,
2. СЛАН Au C£ ,
3. ЗЛП - СЛАН при наявності цільової функції вигляду

max
mu R
Bu

Î
,

де { } 1,

1,

i mij

j m

A a -

-
=

=

=  – квадратна матриця розмірності ( )m m´ ,
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1 2( , ,..., )T
mu u u u=  − вектор змінних, 1 2 1 2( , ,..., ), ( , , .., )T

m nB b b b C c c c= =  −
вектори градієнта цільової функції та обмежень моделі.

Фаза побудови МЛ (проведення якісного аналізу моделі)
повинна доповнюватись фазою кількісного аналізу несуперечливості
її структурних елементів. Відомо, що за своїми структурними
властивостями згадані лінійні моделі можуть бути некоректними.
Одним із проявів некоректності є властивість поганої обумовленості.

Запропоновано схему застосування методології послідовного
аналізу варіантів (ПАВ) [1], методу базисних матриць (МБМ) [2] для
проведення кількісного аналізу розв’язності за сумісністю та
встановленню властивостей обмежень (активності, пасивності,
породжувать нерозв‘язність тощо) в ході уточнення (слабких
збурень,  нечіткостей)  у заданні значень параметрів на фазі якісного
аналізу моделі.

Наведено нові результати з дослідження регулярних
(зберігаючих властивості) та нерегулярних (порушуючих
властивості) моделі збурень. Такі дослідження проводяться в
припущенні, що встановлені властивості лінійної системи з
постійними елементами, тобто «породжуючої» задачі. Розглянуто
задачу дослідження властивостей «збуреної» лінійної системи, що
зазнала змін в елементах, які подаються нелінійними функціями,
залежними від параметра. При дослідженні збурень будемо вважати
відомими наступні елементи МБМ: вектори розвинення градієнта
цільової функції та нормалей обмежень за рядками базисної матриці,
ведучий елемент, рядок та стовпець симплексної ітерації, відносні
оцінки базисних та небазисних обмежень [2].

Досліджено межі значень параметра з нерегулярними
збуреннями з області допустимих значень, при яких змінюються
властивості системи, перехідні значення параметрів (точки
вітвлення) від регулярності (збереження) до нерегулярності
(порушення) чи навпаки, з регулярними збуреннями, при яких
зберігаються властивості регулярності моделі.
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РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОЛЕКТИВНОГО
ПРОДУКТУ В УМОВАХ РЕГУЛЬОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглядається модель виробництва колективного продукту [1]:

{ }
1

( , ) max, 1, , 2, ( ),
n

i i i i
i

u M x y i N n n x c y
=

- ® Î = ³ =å  (1)

де iM  – початковий запас грошей у i -го агента, ix  його внесок у
виробництво y одиниць колективного продукту вартістю ( )c y , iu  –
його функція корисності.

На функції c  і iu  накладаються звичні для моделей
мікроекономіки обмеження [2]: (0) 0c = , c не спадає і угнута; iu
зростають по кожній змінній iii xMm -=  та y  і квазіугнуті за їх
сукупністю для всіх і; функції c  та iu  диференційовані.

Якщо розглянути адитивну згортку критеріїв
1

n

i
i

u u
=

=å  (що

відповідає утилітарній функції корисності [3]), то оптимальні за
Парето розподіли в припущеннях задачі (1) можна знайти із
наступної необхідної та достатньої умови оптимальності (рівняння
Самуельсона [1]):

)(
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ycuu
n

i
imiy i

¢=å
=

. (2)

Розглядаються три принципи розподілу витрат між агентами
[3]:

1. Рівність витрат ( ( )ix c y n=  для всіх і);
2. Рівність прибутків (вільних грошей, ( ) nycMxi )(-= , де

1

n

i
i

M M
=

=å );
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3. Пропорційність витрат (початковим запасам грошей,
( ) )(ycMMx ii = ).

Підставляючи значення ix  в рівняння Самуельсона, отримуємо
рівняння відносно змінної у, з якого знаходиться оптимальний рівень
випуску колективного продукту у* [4].

Розглядаються квадратичні та логарифмічні функції
корисності:

T
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i
i

T
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i
ii ymBymymaymu ),(),(5,0),(),( += ,

де ),( 21
iii aaa =  – вектор коефіцієнтів, 2х2 матриця iB  від’ємно

визначена, вектор 0),( >+ ii
i Byma , ni ,1= ;

ybMmaymu iiiii ln)ln(),( ++= ,

де ),1(, niba ii =  додатні сталі,
і степенева та логарифмічна функції витрат:

]1,0(,)( Î= aayyc  та yyc ln)( = .
В деяких випадках (наприклад при логарифмічній функції

корисності та степеневій функції витрат) оптимальний рівень
виробництва колективного продукту у* можна знайти аналітично:

( ) ( )
a

a

1

1

1

11 ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+= ååå

=

-

==

n

i
ii

n

i
ii

n

i i
ii abnabMa

Mby

(в припущенні, що витрати діляться порівну між агентами).
В загальному випадку розв’язок рівняння (2) знаходиться

чисельно [4].
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ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ФІРМИ

Неокласична теорія поведінки однопродуктової фірми за
певний проміжок часу полягає у максимізації прибутку при заданій
виробничій функції, заданих цінах випуску продукції та цінах
факторів виробництва [1].

Розв’язується довгострокова задача щодо можливості придбати
ресурси. Така задача має вигляд:

max,)()( ®-= xwxpFxp 0)( ,1 ³= = niixx ,                (1)
де )(xF  – виробнича функція, w –  вектор цін на фактори
виробництва, x  –  попит на об’єм факторів, p  –  ціна готової
продукції.

Оскільки ціни на фактори виробництва при прогнозуванні
прибутку фірми (скажімо,  через рік)  точно не визначені,  то для їх
опису будуть використовуватись «нечітко» задані ціни, тобто ціна на
i -ий фактор знаходиться в діапазоні ];[ 21 ii ww , ni ,1= , із заданням
пріорітету (функції  належності) [2].

Крім цього, враховується залежність )(wfp = , де )(wf  –
функція, що належить деякому класу (наприклад, лінійна,
логарифмічна тощо), для якої оцінювання невідомих параметрів
проводиться методом найменших квадратів.

Для побудови «більш адекватної» моделі (1) використовується
математичний аппарат теорії нечітких множин. Нечіткі інтервали

iW , ni ,1=  визначаються як множина аргументів, на яких функція
належності має рівень не нижчий за l . Існують різноманітні
механізми формування рівня l .  Наприклад,  якщо є множина
експертів },...,2,1{ pP = ,  кожен з яких формує свою неперервну

функцію належності )( ii
p wm , ni ,1= , Pp ,1= , і встановлює рівень

значення ]1,0[Îpl , Pp ,1= . Тоді при заданих рівнях pl
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))(1( p
ii
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i WW
1=

= . Якщо =iW ø  хоча б для одного i , то

процес узгодження продовжується.
Означення 1. Множиною рівня l  нечіткої множини iW , ni ,1=

зветься множина )( iWLl , для якої ступінь належності всіх елементів
не нижчий за величину l , тобто:

},1,)(|{)( niwWWWL iiii =³Î= lml .
Для заданого ступеня l  отримуємо наступну задачу:

max,)()( ®-= xwxpFxp )(wfp = , )(wLw lÎ 0)( ,1 ³= = niixx .  (2)
Процедура розв’язання задачі полягає в наступному [3]:
Крок 1. Обчислити максимум для цільової функції при заданих

обмеженнях для 0=l  та .1=l
Крок 2. ОПР обирає узгоджене експертами значення l ,
]1,0[Îl , для якого розв’язується задача (2).

Крок 3. Аналіз отриманого розв’язку. Для відповідного
значення l  обраховується «ймовірність» %100)1( ´-= llP , з якою

],[)( maxmin
* pppl Îx , де minp  відповідає Bw , Hw-maxp .  Якщо ОПР

задовольняє величина «інтервалу невизначеності» для )( *xlp та
значення lP , то кінець. Інакше задається новий рівень l .

При побудові нечіткої моделі фірми використовуються різні
функції належності – трикутна, трапецеїдальна, дзвіноподібна [3].

Наводяться результати обчислюваного експерименту.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗАЛЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

Як відомо, для економіки України характерна досить сильна
залежність майже усіх галузей економіки від енергосировини, велика
частина якої імпортується ззовні за визначеними цінами (зазначимо,
що надалі не будемо поділяти енергосировину на газ, нафту, а
розглядатимемо її в загальному). В сучасних кризових умовах ця
проблема отримала ще більшу актуальність. В принципі, якісний
вплив зміни ціни імпортованої енергосировини на макроекономічні
показники є відомим, скажімо, збільшення ціни енергосировини
призведе до збільшення ціни продукції і т.п. Проте кількісний вплив
потребує чіткого визначення.

Для дослідження залежності зміни економіки від змін цін на
імпортовану енергосировину розглянемо двохсекторну економіку із
виділенням енергетичного сектора [1]. В першому секторі економіки
виробляється кінцевий продукт, а в другому – енергія, необхідна для
виробництва кінцевого продукту. Для простоти не описується галузь,
що добуває енергетичну сировину; просто вважається, що вона
імпортується ззовні в потрібній кількості за заданими цінами. Після
проведення системного аналізу такої економіки, тобто повного опису
всіх економічних агентів, зв’язків між ними та рівнянь балансів,
отримано систему із 12 функціонально-диференціальних рівнянь для
потужностей секторів, капіталу, заробітної плати, цін на продукцію
обох секторів складного виду [2]  (її не будемо наводити через
громідзкість).

Потужність першого та другого економічних секторів залежить
від ціни одиниці продукції у цьому секторі, коефіцієнта зношення
відповідного обладнання, а також від капіталу у першому та другому
економічних секторах. Капітал першого економічного сектора
прямопропорційно залежить від потужності цього економічного
сектора. Ріст капіталу першого економічного сектора гальмують
амортизаційні відрахування у цьому секторі. Подібна динаміка
спостерігається і для капіталу другого економічного сектора. Зміна
запасу продукту першого економічного сектора має досить складну
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залежність від потужності і ціни одиниці продукції у цьому секторі,
кількості активних працівників у цьому секторі та значення
виробничої функції першого економічного сектора. Динаміка зміни
ціни одиниці продукції у першому економічному секторі залежить
від потужності цього сектора а також від запасу цього продукту.
Динаміка зміни ціни одиниці продукції в енергетичному секторі
залежить від потужностей першого і другого економічних секторів,
рівня споживання продукту цього сектора для виробництва товарів
першого економічного сектора, заробітної платні у першому секторі,
а також від значення виробничої функції другого економічного
сектора. Оскільки отримана система є системою неявних
функціональних рівнянь, то у явному вигляді розв’язати їх
неможливо, тому пропонується комп’ютерне моделювання
(використання модифікованого методу Ейлера [3]).

Моделювання враховує вплив наступних параметрів: ціни на
електроенергію, темпу списання виробничого устаткування, норми
банківського резервування, величини нарахування відсотків на
кредити, споживання енергії працівниками на одиницю продукту 1-
го сектора, темпу вибуття потужності внаслідок зношення основних
фондів, темпу зростання пропозиції робочої сили, частки експорту у
випущеній продукції (деякі з цих параметрів є відомими, інші треба
підбирати).

За результатами комп’ютерного моделювання отримано такі
закономірності: збільшення ціни енергосировини приводить до
збільшення потужностей першого із секторів, до зменшення
потужності другого із секторів, а також до збільшення ціни одиниці
товару, однак збільшення ціни енергосировини негативно
позначається на кількості випуску товарів як першого, так і другого
економічних секторів. Даний ефект можна пояснити тим, що при
збільшенні ціни енергосировини відбувається стрибок ціни
продукції, внаслідок чого може знизитись рівень їхнього
споживання, що, в свою чергу, призведе до зменшення випуску
продукції або заміни їх на більш економні та продуктивні
(енергосировина стає дорогою і це призводить до збільшення
кількості залученої робочої сили, а отже, до росту зарплати для
приваблення працівників). Це особливо помітно у випадку різкого
стрибка ціни енергосировини через 50 кроків після початку
моделювання.
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Отже, проведено системний аналіз економіки, отримано
замкнуту систему диференціальних рівнянь для основних
макропоказників, здійснено чисельне моделювання
макроекономічних показників енергозалежної економіки.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗМЕЩЕНИЕМ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ СТРАХОВОЙ

КОМПАНИИ C НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Целью инвестиционной деятельности страховой компании
является получение инвестиционного дохода, достаточного и для
выполнения страховых обязательств, и для собственного развития
страховой компании. Ввиду заинтересованности страховщика в
создании оптимального инвестиционного портфеля, учитывающего
особенности финансовых ресурсов, условия их инвестирования в
финансовые инструменты, вопрос формирования инвестиционного
портфеля и оптимального управления им является актуальным для
каждой страховой компании.

В данной работе исследуется динамическая модель управления
инвестиционным портфелем страховой компании при размещении
страховых резервов по договорам смешанного страхования жизни.
Динамические модели являются более привлекательными для
практики, поскольку учитывают возможность будущей перестройки



95

портфеля. Согласно [1], размещение средств осуществляется только
в установленные активы. При построении инвестиционного
портфеля выбраны активы следующих категорий: а) банковские
вклады (депозиты); б) акции (двух эмитентов); в) кредиты
страхователям-гражданам, которые заключили договоры
страхования жизни, в пределах выкупной суммы на момент выдачи
кредита и под залог выкупной суммы. Построенная модель
учитывает особенности инвестиционной деятельности страховой
компании на финансовом рынке, а именно: законодательное
регулирование размещения страховых резервов, обеспечение
страховых обязательств, динамическое развитие компании
(поступление премий и страховые выплаты), контролирование
уровня инвестиционного дохода, удовлетворение условиям
формирования инвестиционного портфеля страховщика (надежность,
прибыльность, ликвидность, диверсификация). В качестве модели
финансового (B,S) рынка выбрана модель Блэка-Шоулса.

Задача оптимального стохастического управления портфелем
заключается в таком распределении средств, чтобы максимизировать
капитал портфеля, учитывая затраты на управление и желаемое
минимальное превышение относительно предыдущего шага.
Критерием качества управления системой является функционал,
который обеспечивает максимизацию капитала на текущем шаге,
минимизирует затраты на управление и учитывает желаемое
увеличение капитала.

0
( ) ( ( ) ( ) ( ) ( 1)) max,

T T

u
J K T u t R t u t K t dta= - + - ®ò

здесь K(t) – капитал управляемого портфеля, ( )R t  – симметричная
положительно определенная матрица размерности 3х3,
регулирующая затраты на операции управления вложениями, a  –
желаемый минимальный уровень превышения капитала
относительно предыдущего шага.

Фазовые ограничения регулируют объемы вложений согласно
законодательным нормам:

( ) ( )i ix t V tg£ , 1,4i = .
Смешанное ограничение регулирует перераспределение средств

таким образом, чтобы суммарный объем перераспределенных средств
из банковского счета не превышал заданной доли q  средств на этом
счету.
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Решение ищется с помощью метода динамического
программирования в виде стратегии управления, позволяющей
перераспределять капитал между рисковыми и безрисковыми
активами с течением времени за счет изменения доли средств,
помещенных в безрисковые активы.
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Украины от 26.11.2004. – № 2875 с изменениями от 16.05.2006 г. – № 5770).
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ДИНАМІЧНОГО ХАОСУ
ПРИ ПЛАНУВАННІ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Висока мінливість параметрів вексельних операцій, яка
залежить як від зміни умов ринку, так і економічних взаємовідносин
сторін вексельної угоди, дає підстави припустити, що для опису
параметрів великої кількості вексельних операцій придатні методи
теорії динамічного хаосу [1; 2].

Тобто, для аналізу великих масивів даних, які описують
вексельні операції, проведені в минулому придатні алгоритми й
методи ідентифікації хаотичних параметрів часових рядів –
визначення максимального показника Ляпунова, статистичної
розмірності даних ряду, розмірності фазового простору породжуючої
їх динамічної системи.

В [5] описано метод моделювання операцій кредитування на
основі функціональних ітерацій, які цілком придатні для
адаптаційної оптимізації параметрів вексельної операції.
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Нехай банк виконує операції вексельного кредитування. При
цьому експертним шляхом встановлено величину мінімального
капіталу банку cmin, величину максимального капіталу банку cmax і
величину бажаного капіталу сz.

Значення величини капіталу змінюється дискретно, відповідно
до методів, прийнятих в теорії функціональних ітерацій, тобто в n-
ний відрізок часу дорівнює cn.

Введемо замість cn нормовану величину:

xn =
u

M

m
u

CC
CC
-
- , (1)

яка лежить в межах 0 < xn < 1.
Модель адаптаційного оптимального управління величиною

капіталу виберемо у вигляді узагальненого логістичного
відображення:

xn+1 = λ xα (1 - xγ). (2)
При цьому значення оптимального бажаного капіталу:

х2 = (с2 - сm) / (см - сz) (3)
має бути нерухомою точкою ітерації, тобто має виконуватись умова
xn+1 = xn.

Вибравши γ = 1, отримуємо функціональну ітерацію з
параметром:

X = ( )
a

a

a
a 11 ++´zx α = xz. (4)

При реальних значеннях сm, сM, які відповідають економічній
стратегії банку, функціональна ітерація з параметром (4) дає
адаптаційні значення величини капіталу, який необхідно
акумулювати банком на кожній ітерації управління для стабілізації
капіталу на бажаному рівні.

Зрозуміло, що метод функціональних ітерацій придатний для
вибору параметрів вексельних операцій. Зокрема, за допомогою
логістичного відображення, записаного для коштів, залучених і
розміщених через вексельний індосант, легко знаходити значення
відсотків,  які мають бути виплачені й отримані за вексельною
операцією у даний дискретний відрізок часу.

Хоч методи функціональних ітерацій дозволяють ефективно
стабілізувати параметри вексельних угод, які укладає банк, проте
самих тільки цих методів недостатньо. Адже перед застосуванням
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адаптаційного алгоритму необхідно за допомогою експертного
економічного аналізу встановити, які мають бути бажані значення
капіталу банку чи його частини, яка стосується вексельного
обслуговування.

Знаючи ці, стратегічно визначені напрямки для кожного
окремого відрізку часу (виробничо-планового періоду), можливо
вирахувати бажані величини капіталу використаного і залученого
через вексельний індосамент.

Тобто методи моделювання динамічного хаосу з допомогою
функціональних ітерацій, записаних у формі узагальненого
логістичного відображення, придатні для адаптаційного планування
граничних або орієнтованих показників вексельної операції. Проте
реальне її укладення потребує як уточнених, вирахуваних при
визначенні надходжень та виплат, так і додаткових її елементів,
таких як страхування вексельних ризиків кредитування.

Адаптаційна оптимізація граничних значень параметрів
вексельної операції – не єдине можливе застосування теорії
динамічного хаосу у цій фінансовій галузі.

В [1] показано, що каскадність самоподібності фондового
ринку описують складні методи сучасної математики. Також оцінено
швидкість передачі енергії між каскадними взаємоподібними
структурами (які відрізняються масштабом за різними параметрами).
Показано, що в квазістаціонарній системі вихрових динамічних
структур у межах ітераційного інтервалу часу існує єдиний для всіх
параметрів об’єкта масштабний коефіцієнт самоподібності, який
дорівнює α = 1/3 [2].

Загалом дослідження з теорії хаосу відкривають шлях до
практичного розв’язання двох важливих задач – прогнозного
оптимального пошуку значень різноманітних параметрів вексельних
операцій, а також – раннього виявлення тенденцій на цьому сегменті
ринку, які проявляються, наприклад, через зміну масштабних
коефіцієнтів самоподібності каскадних вихрових структур або зміни
статистичних показників хаотичного процесу, наприклад, моментів
високого періоду, вирахуваних за статистичними вибірками
хаотичного часового ряду [3].

Методи теорії динамічного хаосу відкривають шлях до
вдосконалення управління фінансовими операціями, які
відбуваються у великій кількості в реальному масштабі часу.  Проте,
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безпосереднє їх застосування виходить за рамки поставленої задачі –
розробки алгоритмів оптимізації вексельних операцій в системі
автоматизації банку.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ЕКОНОМЕТРІЇ

(ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ)

Викладання курсу економетрії як складової частини предмета
економіко-математичного моделювання вимагає, з одного боку,
представлення економетричних моделей згідно із загальними
принципами моделювання, з другого – потребує акценту на їх
особливостях, чому аж ніяк не сприяє чергове скорочення виділених
на вивчення курсу годин.

Особлива увага в організації навчального процесу повинна
бути зосереджена на проведенні лабораторних занять, оскільки вони
служать своєрідним індикатором умінь студентів перенести
засвоєний теоретичний матеріал разом з необхідним рівнем
опанування прикладного пакету на практичний рівень спочатку
формального використання, а згодом застосування в аналізі та
прогнозуванні соціально-економічних процесів.
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Підготовка фахівців за напрямом «Економіка та
підприємництво» передбачає зосередження уваги на практичному
спрямуванні викладання економетрії [3], для чого при використанні
електронних таблиць MS Excel для виконання лабораторних робіт
пропонуємо проводити наступне.

Прив’язку до статистичного розвідувального та графічного
аналізу даних, особливо якщо вивчення базових дисциплін теорії
ймовірностей та математичної статистики, статистики не включало
виконання практичних та (або) лабораторних робіт з допомогою
програмних пакетів.

Поступове розширення використання вбудованих функцій з
тим, щоб кожна наступна розширювала результати попередніх, що
стане основою усвідомленого застосування інтегрованих
інструментів аналізу (див., наприклад, схему).

Виконання короткотривалих (10-15 хв) контрольних робіт на
умовних вибірках з 5-6 одноцифрових даних для перевірки засвоєння
структурних частин лабораторної роботи.

Оцінювання виконаної роботи за складовими:
· робота на занятті;
· контрольна робота;
· електронний та паперовий звіт.
Для відмінної та доброї оцінки за курс побудову

економетричної моделі за власноруч віднайденими статистичними
даними з інформаційних джерел з аналізом її адекватності та
можливостей практичного використання.
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ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Теорія витрат посідає центральне місце в економіці
підприємства. Особливо гострої актуальності теорія витрат набуває в
період нестабільності економічної системи, економічного спаду та
обмеженого доступу до фінансових ресурсів. Це пов’язане з тим, що
підприємству життєво важливо оптимізувати свої витрати.
Оптимізація витрат, крім можливої максимізації прибутку, дає змогу
отримати конкурентну перевагу на ринку.

Моделі витрат виводяться з відповідних виробничих моделей.
У них витрати виробництва порівнюються з кількістю продукції за
відповідними комбінаціями факторів.

Значний розвиток моделювання у теорії витрат пов’язаний із
дослідженням чинників формування витрат, їх виявленням та
систематизацією, що набули поширення у середині ХХ ст. Цим
зайнялися такі економісти,  як Руммель та Гутенберг.  Ці вчені
працювали незалежно один від одного, проте їх роботи з’явилися
майже в один і той самий час –  відповідно,  1949  та 1951  роки.
Різниця у виділенні чинників витрат зумовлена різними цілями
дослідження згаданих економістів.

Руммель намагався встановити закономірності між чинниками,
які впливають на витрати, та величиною витрат. Для досягнення
цього він ділив загальні витрати на групи, величина кожної з яких
пропорційно залежить від певного фактора. Тобто принцип
обумовленості, або пропорційності, Руммель вважав основним при
визначенні витрат. У зв’язку з цим він цікавився переважно
чинниками, вплив яких на витрати підприємства можна виразити
лінійно:

С = а1е1 + ...+ аnеn (1),
де е1, ..., еn – чинники, що впливають на витрати лінійно; а1, ..., аn –
константи.

Постійні витрати Руммель також розглядав як пропорційні
щодо тривалості певного періоду виробництва, незважаючи на те, що
вони не залежать від обсягів продукції.
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Руммель класифікував чинники витрат виробництва на
наступні: затрати факторів; рівень зайнятості (або обсяг
виробництва); ціни затрачених факторів; інтенсивність роботи
(рівень продуктивності робітників та машин); величина замовлень на
продукцію; встановлені перерви у роботі підприємства.

Математичне вираження факторів витрат підприємства, подане
у формулі (1), було простим для калькулювання, але не відображало
загальної картини. В той же час функції витрат, побудовані на основі
виробничої функції Гутенберга, показують нелінійну їх динаміку і не
обмежуються лише лінійною залежністю витрат від певних чинників.

Розробляючи класифікатор факторів витрат, Гутенберг
цікавився не стільки їхньою залежністю від витрат, скільки
необхідністю вираження загального впливу на витрати обмеженої
кількості показників підприємства, що розглядаються як змінні.

Система чинників витрат Гутенберга включає: виробничу
програму; зайнятість; ціни факторів; якість факторів; організацію
виробництва; величину підприємства.

Зазначені дослідження були важливими для розгортання
наступного етапу розвитку теорії витрат. При цьому такий чинник
витрат, як якість факторів виробництва, у виробничих моделях
почали поділяти за певними ознаками. Наприклад, щодо якості
робочої сили, кваліфікований та допоміжний робітники будуть
різними факторами. Пропорції факторів у виробничій функції
виражаються через їхні затрати, при цьому співвідношення затрат
відповідає комбінації мінімальних витрат. Якщо затрати факторів
виразити у грошовій формі за допомогою цін, то одержаться витрати
на певний обсяг продукції. Це означає, що на основі кожної
виробничої функції можна побудувати функцію витрат, яка показує
їх залежність від обсягу продукції, тобто від рівня зайнятості. Такий
зв’язок моделей виробництва та витрат на сьогодні є методологічною
основою теорії витрат. Таким чином, відповідні функції витрат
будуються за зразками виробничих функцій.

Література:
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МЕТОДИ НЕЧІТКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ
ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПІ

Аналіз джерел з проблем інноваційного розвитку країн
свідчить про різноманітні підходи щодо використання переваг
міжнародного співробітництва для стимулювання технологічних
потоків і формування відповідних конкурентних переваг. Адже
формування та використання інновацій є необхідною умовою
ефективного розвитку систем на різних рівнях сучасної світової
економіки. Проте просторовий аспект розвитку інноваційних
процесів недостатньо розглядався науковцями, які зазвичай
досліджують специфіку прояву та дифузії інновацій у рамках
глобальних мереж, національних економік і регіональних утворень.
Виникає потреба у формуванні нових підходів при дослідженні
інноваційної активності різноманітних суб’єктів Європи.

Кластеризація є корисним пояснювальним інструментом для
виявлення основних зв’язків у наборі даних з метою класифікації,
виділення зразків, редукції моделі чи оптимізації. Загалом підходи в
кластеризації можна класифікувати на дві групи відповідно до типів
отриманих кластерів: жорсткі методології кластеризації і м’які
(fuzzy) техніки кластеризації. Останні характеризуються тим, що дані
можуть належати декільком кластерам.

Саме можливості нечіткої кластеризації, відносна простота
їхньої реалізації дають змогу виокремити кластери в інноваційному
просторі Європи. Відповідно, до кожної кластерної структури можна
застосувати свій метод аналізу для кращого їхнього розуміння,  а
також виділення нетипових об’єктів. Автором було апробовано
декілька алгоритмів нечіткої кластеризації в контексті інноваційних
задач: алгоритм нечітких с-середніх; алгоритм Густафсона-Кесселя;
алгоритм Гата-Гева [1-2]. Найкращий результат продемонстрував
найвідоміший метод – метод с-середніх, причому при фіксованій
кількості кластерів. Валідність нечіткої кластеризації
встановлювалась за допомогою часткового коефіцієнта Данна,
індексу Хіє-Бені і силуетної діаграми [3-4].
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Масив досліджуваних даних охоплював як макроекономічні
показники (наприклад, валовий внутрішній продукт, ВВП на душу
населення, експорт та імпорт), так і показники інноваційної
діяльності (витрати на НДДКР за видами і джерелами,
високотехнологічний експорт, кількість патентів і наукових
публікацій, кількість дослідників, кількість користувачів Інтернет)
країн і регіонів Європи. Особливістю набору даних є їхня відсутність
для низки країн за окремі роки.

Модельні експерименти дали змогу структурувати
інноваційний простір Європи, а також виділити перспективні
кластери, з якими доцільно насамперед співпрацювати Україні.
Вказані методи можна рекомендувати й для дослідження
інноваційної активності регіонів України за умови доступності
відповідних статистичних показників.
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ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Важнейшим исходным пунктом управленческого процесса
является разработка и принятие управленческого решения.  На этой
стадии управления осуществляется выбор цели (целеполагание),
разработка программы, формулировка задач, прогнозирование, сбор
и переработка необходимой информации и т. д. Принятое решение
реализуется на последующих стадиях управленческого цикла, к
которым обычно относят организацию, регулирование, учет и
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контроль. Необходимо подчеркнуть, что все эти стадии
взаимосвязаны и представляют собой звенья одной цепи [1]. В
результате оптимального осуществления стадий реализуются
функции управления и происходит дальнейшее развитие и
совершенствование деятельности предприятия. Это и входит в
задачи стратегического управления.

Стратегическое управление является сегодня неотъемлемой
компонентой стратегического менеджмента [3]. Стратегическое
управление как процесс, который определяет последовательность
действий предприятия по разработке и реализации стратегии,
включает определение целей, необходимых ресурсов и поддержку
отношений с внешней средой, которые дают предприятию
возможность достигнуть поставленной цели [4]. Стратегическое
управление в целом касается широкого круга главных
организационных решений по поводу проблем, ориентированных  на
будущее, связанных с генеральными целями предприятия и таких,
которые находятся под влиянием неконтролируемых внешних
факторов.

Управленческое решение – это выбор альтернативы,
осуществленный руководителем в рамках его должностных
полномочий и компетенции и направленный на достижение целей
организации. Стратегические решения – это управленческие
решения, которые:

1) ориентированы на будущее и закладывают основу для
принятия оперативных управленческих решений;

2) сопряжены со значительной неопределенностью, поскольку
учитывают неконтролируемые внешние факторы, воздействующие
на предприятие;

3)  связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут
иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для
предприятия [2].

К числу стратегических решений можно отнести:
реконструкцию предприятия; организационные изменения
(изменения организационно-правовой формы предприятия,
структуры производства и управления, новые формы организации и
оплаты труда, взаимодействия с поставщиками и потребителями);
внедрение новшеств; выход на новые рынки сбыта; приобретение,
слияние предприятий и т. д.
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Оптимизация решения – это процесс перебора множества
факторов, влияющих на результат. Оптимальное стратегическое
решение – это выбранное по какому-либо критерию оптимизации
наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов решение.
Поскольку процесс оптимизации дорогостоящий, то ее
целесообразно применять при решении стратегических и
тактических задач любой подсистемы системы менеджмента.
Оперативные задачи должны решаться с применением, как правило,
простых эвристических методов.

Методы оптимизации следующие: анализ; прогнозирование;
моделирование, которое, в свою очередь, делится на логическое,
физическое и экономико-математическое моделирование.

Эти методы позволяют выбрать оптимальное стратегическое
решение.
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УСЕРЕДНЕНІ ТРАНСФЕРТИ НА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ
ПРОФТЕХОСВІТИ I–II ТА III–IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У 2006-2007 РОКАХ

Трансферти (transfers) населенню України становлять майже
половину всіх доходів населення України [1]. Ці трансферти мають
спрямовуватися, головним чином, на охорону здоров’я та освіту
(education). За відсутності інформації про структуру трансфертів у
регіонах України, підрахуємо відношення загальних трансфертів до
кількості студентів різних навчальних закладів у регіонах України.

Держкомстат повідомляє про випуск EP (тис.) кваліфікованих
робітників професійно-технічними навчальними закладами, кількість
E2  (тис.)  студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)  I–II  рівнів
акредитації, кількість E4 (тис.) студентів ВНЗ III–IV рівнів
акредитації [1]. Трансферти населенню (млн грн) визначаються як:

T =  Доходи – Прибуток і змішаний дохід – Заробітна плата.
Виходячи з цих даних, розрахуємо відношення T/EP, T/E2, T/E4

для кожного з 27 регіонів України і виділимо жирним шрифтом
регіони та періоди, де значення таких відношень вищі за значення
для України в цілому.

Коли всі трансферти витрачаються на випускників закладів
профтехосвіти, то у 2007 р. трансферт на такого випускника
(значення T/EP)  для України становить 0.879  млн грн,  для Києва –
2.677 млн грн, для сусідньої Вінниччини – 0.547 млн грн. Якщо всі
трансферти витрачаються на студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації,
то у 2007  р.  трансферт на такого студента (значення T/E4)  для
України становить 0.106 млн грн, для Києва – 0.052 млн грн, для
Київщини – 0.270 млн грн.

T T/EP T/E2 T/E4

Регіон / Рік 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
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Україна 200448 250700 693 879 397 568 91 106
Вінниччина 6339 7768 456 547 356 429 159 190
Волинь 3681 4638 414 539 335 493 155 168
Дніпропетровщина 15326 18349 596 717 470 624 98 112
Донеччина 20222 24818 670 877 356 469 126 153
Житомирщина 5120 6597 764 929 226 338 180 217
Закарпаття 4095 5121 745 1004 585 702 204 236
Запоріжчина 7696 9411 513 672 407 506 92 99
Івано-Франківщина 5216 6536 756 990 285 378 124 149
Київ 22861 30247 1921 2677 507 738 43 52
Київщина 6751 8388 718 874 597 822 234 270
Кіровоградщина 4194 5045 591 731 341 467 202 227
Крим 7811 10506 789 1030 697 1030 147 173
Луганщина 9872 12379 595 695 353 578 114 127
Львівщина 10506 12882 539 641 341 532 82 91

Миколаївщина 4727 5949 531 692 455 601 141 167
Одещина 9782 12092 969 1163 394 620 82 93

Полтавщина 6536 8124 600 739 457 666 111 129
Рівненщина 4303 5290 652 745 391 481 100 113
Севастополь 1369 2002 805 1251 472 690 78 119
Сумщина 4747 5881 470 639 719 1110 80 104

Тернопільщина 4441 5334 644 741 467 731 77 97
Харківщина 11648 14688 787 1185 398 510 45 56

Херсонщина 4219 5194 594 693 281 403 142 171
Хмельниччина 5251 6682 633 777 482 805 133 142
Черкащина 5671 6963 961 1141 319 611 144 145
Чернівеччина 3561 4239 742 902 262 385 138 154
Чернігівщина 4503 5577 751 1052 292 531 169 204

Література:
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ДЕЯКІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

Одна з цілей інвестиційного аналізу полягає у виявленні
недооцінених цінних паперів. Можна оцінювати такі величини, як
майбутні доходи й дивіденди компаній. Якщо ці оцінки сильно
відрізняються від середніх оцінок, то це може означати виявлення
неправильно оціненого ринком паперу. Таким чином, операція з
даним цінним папером може забезпечити додаткову прибутковість.

Ефективність інвестицій в акції можна виразити відносною
величиною, що може бути записана так:

( )1 0

0

P P d
r

P

- +
= , (1)

де P1 – ціна придбання акції; P0 – ціна продажу акції; d – дивіденди,
отримані під час володіння акцією.

При розв’язанні проблеми визначення ціни акції виходять з
таких двох припущень:

1. З певною ймовірністю можна передбачити розмір дивідендів
за акціями в поточному році (D1), а також за ряд наступних років (D2,
D3, ..., Dt).

2.  Акція безстроково перебуватиме в руках власника,  тобто не
продаватиметься.

У цьому разі теоретична ціна акції Pа дорівнюватиме
теперішній вартості очікуваного майбутнього потоку дивідендів:

( )0 1
t

a t
t

DP
k

¥

=

=
+

å , (2)

де Dt – дивіденд, сплачуваний у рік t; k – очікувана ставка
реінвестування дивідендів.

Це так звана загальна дивідендна модель.
Якщо власник акції продасть її через n  років,  то її ціна

дорівнюватиме сумі теперішніх вартостей потоку дивідендів і ціни
реалізації акції.
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n-періодна дивідендна модель оцінки вартості акції має такий
вигляд:

( ) ( )0 1 1

n
t n

a t n
t

D PP
k k=

= +
+ +

å , (3)

де Pn – ціна реалізації акції.
Загальна дивідендна модель може бути спрощена, якщо

зростання дивідендів має певні тенденції.
Розглядаються три типи зростання дивідендів за акціями:

постійне зростання, нульове зростання і наднормальне зростання.
Модель оцінки вартості звичайної акції з постійним темпом

зростання дивідендів – g (модель Гордона):

( )
1

0
DP

k g
=

-
, (4)

де ( )1 0 1D D g= + .
Модель оцінки вартості акції з нульовим зростанням

дивідендів, тобто g = 0:
P0= D1 / k. (5)

Модель оцінки вартості звичайних акцій з наднормальним
зростанням дивідендів, тобто коли в перші m років темп зростання
дивідендів буде g1, а далі – g2:
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0 1 1

0
1 2
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1 1
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= +
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Проте слід зазначити,  що компанія може скоротити або
відмінити виплату дивідендів, якщо її діяльність стає
неприбутковою. Отже, для більш детального аналізу потрібно
оцінювати сукупність факторів,  що мають вплив на виплати за
інвестиціями. Таким чином, зауважимо, що окрім розрахунку
«справедливої» вартості акцій, слід зосередитися на виявленні й
оцінці факторів, що впливають на діяльність емітента цінних
паперів.
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МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ТЕОРІЇ
ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

Як відомо, в класичній теорії загальної рівноваги вивчаються
проблеми збалансування інтересів споживачів і виробників на ринку.
При цьому, незалежно від різних підходів при моделюванні процесів
взаємодії ринкових економічних агентів, досліджуються питання
існування та єдності рівноваги (в певному сенсі) як особливого стану
економічної системи та її стійкість. В сучасних економічних
системах поняття рівноваги конкретизується і розширюється залежно
від специфіки умов функціонування цих систем.

Однією зі специфічних особливостей соціально-економічних
систем на сьогодні є їх кінцева мета – досягнення сталого (стійкого)
розвитку як в регіональних, так і в планетарному масштабах. Це
означає, що поняття рівноваги повинно враховувати стратегічну мету
функціонування економічних систем. Оскільки складовими цих
систем є окремі підсистеми,  які в свою чергу також є складними
системами, то теорія загальної рівноваги обов’язково повинна
досліджувати також рівновагу цих підсистем, без яких загальна
рівновага неможлива.

Сталий розвиток – це рівноважний розвиток усіх підсистем, що
в сукупності забезпечують рівноважний розвиток всієї системи як
цілісної структури. Однією з проекцій цих структур на виробничо-
технологічний простір є підсистема еколого-економічної взаємодії.

Забезпечення еколого-економічної рівноваги – одна з найбільш
складних і актуальних сучасних проблем.  Як і теорія загальної
рівноваги, теорія еколого-економічної рівноваги може бути
представлена на різних рівнях абстракції та формалізації, зокрема на
рівні математичної теорії рівноваги, основу якої становлять еколого-
економічні моделі та методи їх аналізу.  В комплексі моделей
еколого-економічної рівноваги особливе місце займають так звані
моделі Леонтьєва-Форда балансового та оптимізаційного типу. За
своєю сутністю ці моделі відображають «розумний компроміс» між
економічними та екологічними складовими, причому в
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оптимізаційних моделях цим компромісом можна управляти. Крім
того, на основі цих моделей можна запропонувати моделі загальної
рівноваги, чому, власне, і присвячена дана доповідь.

Зауважимо, що моделі еколого-економічної рівноваги якісно
доповнюють теорію загальної рівноваги, пристосовуючи її до
сучасних потреб і вимог у плані формування суспільства сталого
розвитку, а також служать окремими блоками моделі такого
розвитку.
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ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА
В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Оптимальне управління інформацією як економічним ресурсом
неможливе без використання сучасних комп’ютерних систем і
технологій. Виходячи з цього, навчальні плани усіх економічних
напрямків підготовки включають цикл навчальних дисциплін
комп’ютерно-інформаційного спрямування.

Болонський процес вимагає від ВНЗ зміни структури освітніх
програм, забезпечення академічних ступенів бакалавра та магістра,
збільшення рівня міжнародної співпраці як на освітньому рівні, так і
на рівні досліджень. У структурі нових модульних навчальних планів
з «Економічної кібернетики», зокрема на рівні ступеня магістрів,
особлива увага повинна приділятись питанню взаємодії освіти та
підприємницького середовища з метою практичного впровадження
теоретичних досліджень та якісної оцінки знань студентів.
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Зростаюча співпраця між ВНЗ і підприємствами на рівні
досліджень забезпечує обидві сторони певними результатами, що
полягають у створенні нових додатків для автоматизації економічних
та бізнеспроцесів. Виділення відповідних дослідницьких методів та
інструментів має велике значення в цьому контексті, особливо у
вигляді управління дослідницьких ініціатив на підприємстві. Одне із
завдань такої концепції – дослідити підходи для забезпечення
підприємств необхідною інформацією, яка стає істотним поштовхом
розвитку в контексті світової конкуренції. Тісно пов'язані з цим і
питання розповсюдження, взаємодії отриманих результатів, а також
загальні правові умови інтелектуальної власності.

У цьому контексті актуальним є досвід інших країн
Центральної та Східної Європи, які за вихідними умовами є
близькими до України. Саме тому поширеною практикою є
проведення різноманітних міжнародних науково-практичних
конференцій, симпозіумів, семінарів з економічної кібернетики та
інформатики. Зокрема, найавторитетнішим серед них є центрально-
та східноєвропейський симпозіум з економічної інформатики [1], що
проходив 25-27 лютого 2009 року у Віденському університеті, в якому
брали учать такі країни,  як:  Україна,  Польща,  Румунія,  Австрія,
Німеччина, Сербія, Хорватія та ін. Обговорення проблематики
симпозіуму здійснювалось у трьох напрямках:

• освіта;
• співпраця між ВНЗ і підприємствами;
• реалізація  практичних проектів.
Порівняльний аналіз стандартів освіти, навчальних програм,

змісту дисциплін тощо за напрямком «Економічна кібернетика та
бізнес-інформатика» в університетах країн Центральної та Східної
Європи є предметом розгляду даної доповіді.

Література:
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Computer Gesellschaft, 2009. – 199 p.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
ДО МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ

ПОВЕДІНКИ

Загальновідомо, що методи моделювання, зокрема методи
побудови функціональних моделей соціально-економічних систем,
суттєво пов’язані з вихідною (початковою) інформацією про
моделюючий об’єкт. Це особливо стосується методів побудови
виробничих, еколого-економічних та інших функцій економічної
поведінки.

На сьогодні не існує єдиної методології і спільних принципів
побудови таких функцій, хоча апробація та перевірка на адекватність
побудованих моделей неможливі без використання експертної або
реальної інформації типу «вхід-вихід».

Зупинимось коротко на основних концептуальних підходах у
моделюванні функцій економічної поведінки, які в певному сенсі
уточнюють різні методології їх побудови.

Безумовна ідентифікація невідомих параметрів вибраної
аналітичної залежності з використанням методів обробки числової
статистичної інформації. Цей підхід реалізований у класичних
методах економетричного моделювання. Якщо Af  –  залежна від
множини параметрів А функція (скалярна чи векторна), що
встановлює відповідність між множинами вхідних змінних Х і
вихідних Y ( ):Af X Y® , то ідентифікація параметрів на основі
спостережень Х*, Y* зводиться до задачі безумовної оптимізації

( )* *, ,
А

F X Y A extr® , (1)
де F – деяка функція параметрів, що відображає критерій
ідентифікації. Задача (1) в абстрактній формі конкретизує сутність
першого підходу.

Умовна ідентифікація параметрів. Цей підхід конкретизується
задачею

( )* *, ,
A

F X Y A extr
ÎW

® . (2)
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У (2) W  – це допустима область множини параметрів А, яка, як
правило, задається системою обмежень (рівностей, нерівностей
тощо).

Побудова функцій економічної поведінки на основі їх
аналітичних характеристик. У деяких випадках шукану функцію
можна «відновити», маючи певну інформацію про її характеристики,
які, звичайно, є «похідними» функціями чи сталими величинами від
шуканої функції.

Наприклад, якщо ( )y f x=  –  шукана функція однієї змінної,  а
( )e x  –  її задана еластичність,  тоді з рівняння ( ) ( ) ( )' /xf x f x e x=

отримаємо
( )e x

dx
xy ceò= . (3)

Конкретизуючи у формулі (3) константу с, отримаємо шукану
функцію.

Побудова функцій структурного типу. Ці функції задаються
неявно певними «структурами». Наприклад, вони можуть бути
розв’язками деяких задач оптимізації або залежними від параметрів
функціями їх значень [1].

Побудова сіткових та сплайнових функцій із заданими
характеристиками. Даний концептуальний підхід приводить до
класу сіткових функцій, які є розв’язками задач умовної
апроксимації (або умовної оптимізації) й служать основою для
побудови функцій сплайнового типу. Це досить широкий клас
функцій, для якого розроблений ефективний математичний
інструментарій.

Зауважимо, що кожний з описаних вище підходів має не лише
свою особливість, але й відповідні межі свого застосування.

Література:
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посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 124 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

Для багатьох обліково-аналітичних бізнес-задач звернення до
даних зручно здійснювати за допомогою так званих «бізнес-
об’єктів»,  які є аналогами реальних документів.  Прикладами бізнес-
об’єктів у фінансовій сфері є накладні, рахунки-фактури,
меморіальні ордери. Бізнес-об’єкти з інформаційної точки зору
являють собою набори даних,  іноді досить складні,  які містять
елементи, що повторюються, але зв’язані в єдине ціле. Проблему
адекватного подання вкладених сутностей вдається успішно
розв’язати за допомогою ненормалізованих відношень [1].

Ненормалізовані відношення можна розглядати як окремий
випадок об’єктно-реляційних моделей даних [2]. Об’єктно-реляційні
моделі даних (ОРМД) розширюють реляційну модель шляхом
включення об’єктно-орієнтованих можливостей та забезпечення
конструювання нестандартних типів даних; дозволяють складні типи
даних для атрибутів у кортежах, в тому числі неатомарні значення, –
такі, як вкладені відношення. ОРМД зберігають реляційну основу,
зокрема декларативний доступ до даних, та розширюють можливості
моделі даних; вони сумісні з існуючими реляційними мовами.

Ненормалізовані відношення (Nested Relations) допускають
неатомарні домени, наприклад: набір цілих чисел, набір кортежів.
Тобто допускаються відношення в складі відношень.  При цьому
зберігається математична основа реляційної моделі, хоч і
порушується вимога першої нормальної форми.

Про ненормалізовані відношення можна говорити як про
розширення реляційної моделі з метою більш адекватного
представлення предметної області, а саме – складних об’єктів. У
такому випадку слід розширити класичну модель Сутність-Зв’язок
[3-5]  і включити до ER-діаграм засоби для представлення складних
(композитних) сутностей.

Розглянемо класичну задачу автоматизації складського обліку.
Підсистема відпуску товарів оперує сутностями Клієнт, Накладна,
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Відпущений_Товар, Наявний_Товар.
Можна запропонувати наступне розширення для ER-діаграм,

яке дозволяє відображати зв’язки «містить-вкладений» (рис. 1).

Рис. 1. ER-діаграма для підсистеми відпуску товарів задачі складського
обліку, розширена складною та вкладеною сутностями

Слід відзначити, що подвійні рамки для блоків складної
сутності Накладна та вкладеної сутності Відпущений товар мають
різне значення. Для «зовнішньої», складної сутності подвійна рамка
означає, що Накладна – це слабий клас сутностей, екземпляри якого
не можуть існувати поза зв’язком із відповідними екземплярами
сильного класу (в нашому прикладі – Клієнт; тобто не може бути
жодної накладної на відпуск товару, в якій не зазначено конкретного
клієнта).  Для «внутрішньої»  вкладеної сутності подвійна рамка
означає, що кожний екземпляр сутності Накладна повинен містити
по крайній мірі один екземпляр сутності Відпущений товар.

Використання ненормалізованих відношень при проектуванні
інформаційної системи забезпечує максимальну ефективність при
роботі з бізнес-об’єктами,  але потребує від СУБД підтримки
складних структур, таких як, вкладені таблиці або масиви, а також
можливості динамічної реалізації таких структур.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

Одним із найважливіших досягнень так званої зеленої
революції є стабілізація аграрного виробництва. Наприклад, за 25-
річний період щорічні коливання (у грошовому еквіваленті)
сільськогосподарського виробництва у США не перевищували 4%.
За розрахунками українських аграрників середні коливання
продуктивності аграрного виробництва в Україні за 1955-1995 рр.
становили 28%  [1].  Це означає,  що рівень сталості землеробства в
Україні є помітно нижчим. Низька культура землеробства обумовлює
значну залежність врожайності від погодних умов. Вирішення
проблеми стійкості сільськогосподарського виробництва є одним з
найважливіших завдань, що стоять перед агропромисловим
комплексом.

Визначальним чинником сільськогосподарських коливань є
циклічні зміни обсягів урожаю. Досліджуючи валовий збір зерна в
Україні і врожайність озимих зернових по Харківській області,
О.В.  Олійник виявив наявність циклів з тривалістю,  близькою до 4
років та 16 років [2]. У наших роботах з дослідження врожайності
озимої пшениці було показано, що подібна циклічність є
характерною для всіх областей України. Використовуючи отримані
результати, нами була побудована полігармонічна модель тренду
врожайності, яка має хорошу справджуваність для основних
зерносіючих регіонів [3].

Циклічні коливання врожайності і валового збору спричиняють
циклічні коливання цін на зерно. Попит на зернопродукти
зумовлений потребами харчування та потребами кормовиробництва і
змінюєься мало. Тому значні коливання пропозиції зерна приводять
до відповідних цінових коливань.

При моделюванні динаміки зерновиробництва більш зручно
використовувати не ціну C , а рентабельність R , яка задається
співвідношенням

/ 1R Y C Z= × - . (1)
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Тут Y  – врожайність (ц/га); Z  – затрати (грн/га). Кореляційний
аналіз валового збору зернових для України W та рентабельності
зернової галузі R , проведений на базі статистичних даних за останні
15 років, дозволив оцінити силу зв’язку між цими величинами та їх
приростами і побудувати математичну модель у вигляді системи
двох різницевих рівнянь

1 1i i i

i i i

W cR dW
R aR bW

- -D = -

D = -
. (2)

Дана модель показує,  що біжуча висока рентабельність сприяє
збільшенню майбутнього валового збору, а високий біжучий валовий
збір призводить до його майбутнього зменшення і знижує біжучу
рентабельність зерновиробництва. Побудована нами модель дозволяє
отримати прогнозні значення валового збору зернових для України

0W  та рентабельності галузі 0R  на 2009 рік. Вважаючи ціну на зерно
однаковою для всіх регіонів і використовуючи регіональні затратні
коефіцієнти ik , ми можемо оцінити майбутній рівень рентабельності
для кожного регіону iR  за допомогою співвідношення

0 0

1
1

i i

i

R Y
R k Y

+
=

+
. (3)

Прогнозні значення регіональної врожайності iY  були отримані
нами на базі полігармонічної моделі [3]. Запропонована нами
методика дозволяє з річною завчасністю оцінювати регіональні рівні
рентабельності зерновиробництва. Використовуючи такі оцінки
можна виконувати перерозподіл ресурсів та інвестицій, що
сприятиме підвищенню ефективності та стабільності зернової галузі
України.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Практика проведения прогнозных расчетов экономических
объектов свидетельствует о необходимости всестороннего учета
различных видов неопределенности при оценке, планировании,
анализе и управлении предприятием. Действительность такова, что
влияние факторов неопределенности на такие объекты приводит к
возникновению непредвиденных ситуаций, ведущих к неожиданным
потерям, убыткам предприятия [1].

Учет неопределенности информации и его эффективность
напрямую зависят от выбора математического аппарата,
определяемого математической теорией. Этап обоснования и выбора
математического аппарата, обеспечивающего приемлемую
формализацию неопределенности и адекватное решение задач,
возникающих при управлении реальными экономическими
системами, является крайне важным [2]. Необоснованный и, как
следствие, неправильный выбор математического аппарата, в
основном, приводит к неадекватности созданных математических
моделей, получению неверных результатов в процессе их
применения и, соответственно, возникает недоверие к полученным
результатам, игнорируются выводы на их основе.

Для большинства исследований и прогнозирований
деятельности предприятий оказывается недостаточным
использование классических моделей финансового анализа.
Поскольку составляющими элементами предприятий являются не
только финансовые ресурсы, но и персонал, инновационные
возможности, маркетинговый и научно-технический потенциал,
информационные ресурсы и др., любая попытка использования
статистических методов для решения такого рода задач есть не что
иное, как редукция к хорошо структурированным задачам, при этом
существенно искажается исходная постановка задачи [5].

Поэтому некоторыми зарубежными и отечественными
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исследователями разрабатываются модели деятельности
предприятий на основе аппарата теории нечетких множеств.

Методы, базирующиеся на теории нечетких множеств,
относятся к методам оценки и принятия решений в условиях
неопределенности. Их использование предполагает формализацию
исходных параметров и целевых показателей в виде вектора
интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каждый
интервал которого характеризуется некоторой степенью
неопределенности. Осуществляя арифметические и другие операции
с такими нечеткими интервалами по правилам нечеткой математики,
эксперты и лица, принимающие решения, получают
результирующий нечеткий интервал для целевого показателя [1-4].
На основе исходной информации, опыта и интуиции эксперты часто
могут достаточно уверенно количественно охарактеризовать
границы (интервалы) возможных (допустимых) значений параметров
и области их наиболее возможных (предпочтительных) значений.

Также к методам, базирующимся на теории нечетких
множеств,  можно,  в качестве частного случая,  отнести давно и
широко известный интервальный метод [4]. Данный метод
соответствует ситуациям, когда достаточно точно известны лишь
границы значений анализируемого параметра, в пределах которых он
может изменяться, но при этом отсутствует какая-либо
количественная или качественная информация о возможностях или
вероятностях реализации различных его значений внутри заданного
интервала.

Перспективность таких исследований заключается в
преимуществах теории нечетких множеств при обработке нечетких
данных, которыми изобилует реальная практика бизнеса и
деятельность предприятий любой отрасли экономики в современных
условиях [1]. Действительно, важной отличительной особенностью
внешней среды предприятия является наличие рыночной
неопределенности, поскольку на предприятие воздействуют
неконтролируемые факторы внешней среды. В новых условиях,
когда внешняя среда стала менее благоприятной, а конкуренция –
более жесткой, роль научного подхода в решении актуальных задач
управления деятельностью любого предприятия (фирмы, банка)
резко возрастает. Радикальные преобразования, например,
российской экономики привели к тому, что практически перед
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каждым предприятием встала проблема определения путей и
способов адаптации к новым условиям функционирования. В
современных условиях предприятие должно само определять и
прогнозировать параметры внешней среды, ассортимент продукции
и услуг, цены, поставщиков, рынки сбыта, свои долгосрочные цели и
стратегию их достижения.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
З РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Як і в інших організаційних структурах, рішення з розробки ІС
приймаються на трьох рівнях:

1) рівень об’єкта автоматизації (підприємства, організації
тощо), на якому визначається структура ІС в цілому,
впроваджуються нові методи і моделі процесів, стандарти і засоби
розробки, формалізуються процедури і політика управління
проектом, встановлюються принципи розміщення обчислювальної
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техніки. На цьому рівні рішення приймаються в умовах
неструктурованих і слабо структурованих ситуацій;

2) рівень окремого проекту. На цьому рівні здійснюється
менеджмент проекту та процесу, аналіз впливів, управління змінами,
документування. Зокрема, відбувається планування та відстеження
ходу виконання проекту, призначення персоналу, оцінювання витрат
та координація зусиль. Виконання вказаних завдань пов’язане з
труднощами, зумовленими особливостями процесів створення ІС;

3) рівень виконавців, де безпосередньо здійснюється розробка
ІС. Проблематика прийняття рішень на цьому рівні пов’язана зі
складністю об’єкта автоматизації та ІС. Часто ставиться завдання
інтеграції нових додатків до вже існуючої ІС. До розробки
залучається велика кількість спеціалістів з різними професійними
інтересами, кваліфікацією та рівнем ІТ-підготовки.

Зважаючи на велику кількість різнопланових рішень, що
приймаються, різнорідність ситуацій та діючих факторів, для
підтримки прийняття рішень потрібна сукупність засобів,
інтегрованих між собою.

На нижньому рівні слід використовувати автоматизовані
засоби інжинірингу (CASE), які мають забезпечувати підтримку всіх
фаз життєвого циклу системи. Типово до цієї групи відносять засоби
аналізу, проектування, розробки додатків, реінжинірингу, управління
конфігурацією, тестування, документування та ін. З погляду
інтеграції важливим є застосування засобів управління вимогами. З
одного боку, вони надають можливість налагодити успішну
взаємодію з користувачами –  вимоги формулюються як під час
робочих сесій аналітика з усіма зацікавленими особами за
допомогою засобів телекомунікацій, так і в результаті імпорту за
результатами аналізу форматованих чи розмежованих текстів в
автоматичному або напівавтоматичному режимі. З другого боку,
записані у базу даних вимоги є основою для проектування,
планування проекту та відстеження ходу його виконання.

На середньому рівні мають застосовуватись системи
забезпечення групової роботи та управління проектами, які
допомагають менеджеру спланувати роботи, одержавши часові,
ресурсні та вартісні оцінки для комплексу робіт,  а згодом
відстежувати хід виконання проекту і коригувати план. У разі
реалізації багатьох проектів застосовують засоби управління



124

портфелями. Інтеграція з CASE-засобами здійснюється на основі
систем управління процесами. Дані про фактично виконані роботи та
оцінки щодо обсягу решти робіт мають формуватись на основі
інформації, що надходить з нижнього рівня, зокрема, від систем
керування конфігурацією, змінами та якістю ІС. Ця інформація
нагромаджується в спеціальному репозиторії для оцінювання
інструментальних засобів, методів і моделей процесу, а також
окремих виконавців та їх команд. Такі оцінки забезпечують
зворотний зв'язок з процесом складання розкладів, оцінками витрат і
персоналу та контролем якості як процесу, так і продукту.

На верхньому рівні слід використовувати СППР з розробки та
модернізації ІС і новітні аналітичні технології, призначені для
підтримки стратегічних рішень в умовах невизначеності і ризику.
Рішення зі структури ІС приймаються у контексті управління
архітектурою підприємства/організації. На основі даних, що
надходять з нижніх рівнів, визначаються активи для подальшого
багаторазового використання. Результати моніторингу, що
виконується на середньому рівні, є підставою для впровадження
нових методів, стандартів і засобів розробки.

Довгань А.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДО ПИТАННЯ ПРО ЦІНОУТВОРЕННЯ
В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Оскільки забруднення є побічним результатом суспільної
економічної діяльності, то цей результат обов’язково повинен бути
відображений у моделях виробничо-економічних систем, зокрема у
балансових міжгалузевих чи багатопродуктових моделях. Дана
проблема розв’язується за допомогою моделі Леонтьєва-Форда, яка
узагальнює модель класичного міжгалузевого балансу і включає дві
групи виробництв: основне виробництво і допоміжне виробництво.

Модель має вигляд:
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де 1 пх R+Î , ( )2 mх R+Î , ( )1 пу R+Î , ( )2 mу R+Î  – вектори-стовпчики
відповідно валового (основного) виробництва, знищених
забруднювачів, кінцевої продукції, незнищених забруднювачів;
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одиниці продукції j; ( )( ) ,12
12

, 1

n m

il i l
A a

=
=  – прямокутна матриця затрат

продукції і на знищення одиниці забруднювача l; ( )( ) ,21
21

, 1

m n

lj
l j

A a
=

=  –

прямокутна матриця випуску забруднювача l під час випуску

одиниці продукції j; ( )( )22
22

, 1

m

ls
l s

A a
=

=  – квадратна матриця випуску

забруднювача l під час знищення одиниці забруднювача s [2, с.10-18].
Двоїста модель відносно цін ставиться у відповідність моделі

Леонтьєва-Форда та навпаки. В сукупності вони відображають один з
найважливіших теоретичних принципів моделювання
багатогалузевої економіки – принцип двоїстості, в основі якого
лежить сумісний аналіз матеріально-речових та вартісних
взаємозв’язків з урахуванням процесів еколого-економічної
взаємодії.

Процес моделювання системи збалансованих цін в еколого-
економічній системі формалізується за допомогою ряду моделей.
Однією з них є модель

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 1
11 21

2 1 2 2
12 22

,

,

T T

T T

p A p A p k

p A p A p k

ì = + +ï
í
ï = + +î

де Т – транспортування, ( )1 np R+Î , ( )2 mp R+Î , ( )1 nk R+Î , ( )2 mk R+Î  –
вектори-стовпчики відповідно цін основної продукції, вартостей
знищення забруднювачів, коефіцієнтів умовно-чистої продукції на
одиницю виробленої основної продукції, коефіцієнтів умовно-чистої
продукції галузей допоміжного виробництва.

В даній доповіді здійснено аналіз розв’язності, алгоритмічного
і програмного забезпечення наведених вище моделей.

Література:
1. Григорків В.С. Моделювання еколого-економічної взаємодії: Навч.

посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.
2. Григорків В.С. Моделювання економіки: Частина 2: Навч.посібник. –

Чернівці: Рута, 2006. – 100 с.
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АВТОМАТИТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЮ

В ГГУ им.Ф.Скорины уже много лет ведется разработка
системы дистанционного обучения Distance Learning Belarus
(http://dl.gsu.by). Одно из направлений ее использования –
дифференцированное обучение программированию студентов и
школьников [1]. Автоматизация управления выдачей заданий
обеспечивает автономное движение каждого обучаемого по
предлагаемому материалу. Каждое задание может иметь папку «Не
получилось», в которой автором курса выстраивается обучение
решению не получившейся задачи.

В настоящее время все учебные задания в курсе, обучающем
программированию студентов первого курса специальностей
«Прикладная математика» и «Программное обеспечение
информационных технологий» и школьников в рамках
факультативных занятий, разбиты на темы:

 1. Введение в программирование  ...  28 / 2411
 2. Одномерный массив …….............  79 /   454
 3. Двумерный массив ........................ 19 /    427
 4. Геометрия ......................................  27 /   119
 5. Сортировка ....................................  11 /   114
 6. Строки ........................................... 158 / 1389
 7. Очередь ..........................................  18 /  144
Числа представляют собой количества стволовых  и всех

заданий в дереве дифференцированного обучения, предлагаемого
студентам и школьникам.

Рассмотрим для примера тему «Одномерный массив»
(обучение выстроено примерно по такой же схеме во всех темах).
Есть дерево задач –  основные (стволовые)  задания,  выдаются
КАЖДОМУ студенту.  Если он решает такую задачу правильно,  ему
предлагается следующая стволовая задача. А если неправильно - или

http://dl.gsu.by/
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он не знает,  как решить эту задачу –  то ему предлагается дерево
заданий, подводящих к решению данной задачи. Таким образом,
обеспечивается быстрое прохождение учебного материала наиболее
подготовленными студентами и адаптация учебного процесса под
каждого обучаемого.

Нормальное изучение материала предполагает прохождение
одной темы в неделю (исключение –  темы «Одномерный массив» –
две недели, «Строки» – три недели). Одна лекция, три практических
и одно контрольное занятие. На практических занятиях студенты
работают  в обучении либо решают индивидуальные задания по
одной из пройденных или известных им тем. Контрольное занятие
включает 10  задач.  Первые четыре –  на пройденную в течение
недели тему, оставшиеся шесть – на одномерный массив, двумерный
массив, геометрию, сортировку, строки, очередь. В течение первого
семестра 2008-2009 учебного года данная схема прошла апробацию
на студентах 1-го курса математического факультета ГГУ
им.Ф.Скорины специальностей «Прикладная математика» и
«Программное обеспечение информационных технологий», а также
на гомельских школьниках разных возрастов. Ниже приводится
информация о лучшем и худшем временах полного прохождения
соответствующих тем.

1. Введение в программирование ..  28 : 1ч.03м - 9ч.12м
2. Одномерный массив ...................  79 : 7ч.58м -11ч.42м
3. Двумерный массив ......................  19 : 1ч.16м - 6ч.30м
4. Геометрия .....................................  27 : 2ч.47м - 7ч.58м
5. Сортировка ...................................  11 : 0ч.28м - 4ч.33м
6. Строки .......................................... 139 : 12ч.25м-16ч.40м
7. Очередь .........................................  18 :  9ч.44  -19ч.28м

Литература:
1. Долинский М.С., Кугейко М.А. «Технология интенсивного

дифференцированного обучения программированию», Материалы
международной научно-практической конференции «Образование и наука -
непрерывный инновационный процесс: проблемы, решения и
перспективы», Казахстан, Петропавловск, 2007, Том 1, с. 59-62
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «УЧИМСЯ ДУМАТЬ»

Одной из основных причин недостаточно эффективной работы
в учебном процессе современного студента является его неумение
думать. Причина этого кроется как в том, что специально «думать»
не учат ни в школе,  ни в вузе,  так и в том,  что,  особенно в школе,
учебные занятия зачастую сводятся к повторению того, что объяснил
учитель.

В связи с вышеизложенными соображениями, авторы
занимаются разработкой специального факультативного курса
«Учимся думать», который позволил бы целенаправленно прививать
студентам и школьникам навыки эффективного мышления.

Прежде всего для процесса «думать» авторы определили
базовые мыслительные операции [1] и в настоящее время учатся их
диагностировать и развивать, при этом базировать диагностику и
обучение на автоматическом предъявлении заданий в системе
дистанционного обучения (http://dl.gsu.by), разрабатываемой на
математическом факультете ГГУ им.  Ф.  Скорины с 1999  года.  На
текущий момент авторами предлагаются следующие базовые
мыслительные операции (в количестве 21 штуки):

Операции над парами: сравнение, упорядочивание, ассоциация.
Операции над множествами: объединение, пересечение,

вычитание.
Операции на множестве:  классификация, структуризация,

обобщение.
Логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция,

эквивалентность, импликация.
Комплексные операции: синтез, запоминание, анализ,

воображение, аналогия, абстракция, позиционирование.
Очевидно, что довольно трудно придумать задания,

развивающие или диагностирующие заявленные базовые
мыслительные операции по отдельности. В то же время можно
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придумать задания,  в которых одно из качеств будет
доминирующим. Кроме того, авторами предлагается
концентрическое обучение, когда упражнения разбиваются также на
уровни сложности, и вначале все качества развиваются на первом
уровне сложности, затем на втором и т.д.

К настоящему времени авторы создали и постоянно развивают
рабочую версию такого курса с текущим названием «Учимся думать
– 2009» с пятью уровнями обучения. Первые три уровня основаны на
графическом представлении информации и потому могут
применяться в широком диапазоне – от студентов до детей
дошкольного возраста. Четвертый уровень основывается на
текстовом представлении информации, и потому для выполнения в
нем заданий предварительным требованием является умение читать.
Пятый уровень ориентирован на тех, кто уже начал изучение
программирования и использует в качестве объектов сравнения,
упорядочивания, анализа и т.д. программы, алгоритмы, тесты и
условия задач.

Апробация данного курса на школьниках и студентах в течение
2008-2009 учебного года показывает как его высокую
эффективность, так и следующие направления  его дальнейшего
развития. Для обсуждения проблем данной тематики в рамках
подфорума «Обучение программированию сначала»
(http://dl.gsu.by/NForum/forum/list/16.dl) системы дистанционного
обучения созданы специальные темы. Авторы приглашают всех
заинтересованных в проблематике преподавателей, студентов и
школьников внести свой вклад в исследование проблемы, решая
задачи, выдвигая новые идеи и критикуя разработки.

Литература:
1. Долинский М.С., Кугейко М.А.  Развитие навыков эффективного

мышления у школьников и студентов: Материалы международной научно-
методической конференции «Современное образование: преемственность и
непрерывность образовательной системы «ШКОЛА - ВУЗ». – Гомель, 2009
(принята к публикации).
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RECOPT: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЁТА
ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКРЕАЦИОННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

Математическая теория массового обслуживания (ТМО)
описывает и анализирует абстрактные системы на основе двух
главных понятий: потока (последовательности) событий, называемых
заявками, и множества объектов, называемых каналами
обслуживания заявок. Кроме этих основных элементов используются
и другие – очереди, потоки обслуживания, а также параметры,
определяющие поведение систем массового обслуживания. Язык
ТМО адекватно описывает многие экономические, биологические и
технические системы. Особый интерес представляет
параметрическая оптимизация подобных систем, определяющая
наилучшее их функционирование. В частности, для экономических
систем, таких как рекреационные предприятия,  целесообразно
оптимизировать прибыльность. Для нахождения оптимальных
величин продолжительности рекреационного обслуживания и
количества мест рекреационного предприятия, максимизирующих
прибыль, автором разработана простая в использовании программа
RECOPT (RECreation busyness OPTimization). Программа использует
следующие параметры.

Интенсивность входного потока l  – это среднее число
прибывающих рекреантов в день. Продолжительность отдыха по
путёвке t  (задаётся в днях). Количество мест в рекреационном
предприятии, которое определяет, сколько рекреантов могут
одновременно получать обслуживание в рекреационном
предприятии. Параметр maxn  указывает, до какого наибольшего
значения числа мест имеет смысл производить расчёты при поиске
оптимальной вместимости *n  рекреационного предприятия.
Нахождение оптимальной продолжительности отдыха *t  также
ограничивается заданием максимального имеющего смысл значения
срока maxt  пребывания в рекреационном предприятии для задания
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промежутка поиска.
Расходы на обслуживание одного рекреанта в день –  это

дневная себестоимость отдыха одного человека в день. Потери от
простоя одного места в день определяются суммой затрат,
возникающих согласно предусмотренным статьям расходов на
подготовку белья, уборку, персонал и проч. Часть стоимости
путёвки, не зависящая от продолжительности отдыха, входит в
образование её цены, определяемой по формуле:

цена путёвки = постоянная часть + (стоимость отдыха в
день)´  (количество дней отдыха).

Стоимость отдыха в день –  это входящий в расчёт цены
параметр согласно указанной формуле.

В режиме «Оптимизация числа мест» не учитываются
задаваемые значения числа мест предприятия и максимального
значения продолжительности отдыха – они не нужны для расчёта.
Аналогично, в режиме «Оптимизация срока обслуживания» в
качестве начальных данных не нужны продолжительность отдыха и
максимальное число мест для поиска.

На графике приведены результаты расчётов оптимальной
продолжительности отдыха для одного крымского рекреационного
предприятия, полученные с использованием программы RECOPT.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ БАНКІВ

Одним із ключових питань економіки країни є питання
ефективності роботи її банківської системи: невисока ефективність
банків, як правило, спричинює низькі темпи економічного зростання.
При цьому оцінка ефективності банку є досить складною
аналітичною проблемою. Здебільшого аналізують банківську
діяльність за допомогою фінансових коефіцієнтів (ROE,  ROA,
cost/income ratio), в той час як економетричний підхід оцінки
ефективності роботи банку залишається в тіні.

Економетричний підхід бере за основу поняття границі
ефективності. Ефективність банку розраховується, враховуючи
близькість значень показників окремого банку до границі
ефективності (фактичній або потенційній). Загалом ефективність в
економічному аналізі найчастіше поділяється на технічну
ефективність, а також ефективність розподілу: перша описує
максимізацію випуску продукції при заданих ресурсах, друга –
мінімізацію використаної комбінації ресурсів при заданому рівні
випуску продукції. В рамках економетричного підходу розрізняють
параметричні й непараметричні методи оцінки ефективності.

До параметричних методів належать: метод стохастичної
границі (Stochastic Frontier Approach), метод без специфікації
розподілу (Distribution Free Approach), метод широкої границі (Thick
Frontier Approach). До непараметричних методів належить метод
оболонкового аналізу (Data Envelopment Analysis) і його частковий
розв’язок – метод вільної оболонки (Free Disposal Hull).

В основі методу SFA лежить припущення, що неефективність
(різниця між 100% і фактичним значенням ефективності, вираженим
у відсотках) розподілена не симетрично, тоді як випадкова помилка
симетрично розподілена. Як правило, як закон розподілу
приймається нормальний закон розподілення. Показником
неефективності приймається мода розподілу. Метод DFA передбачає
знання деякої середньої ефективності для кожного банку за певний
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період часу. Оцінка неефективності не може бути в ньому відділена
від випадкової помилки. Передбачається, що ефективність постійна у
часі, а середня величина випадкової помилки за період часу
наближається до нуля. В рамках методу TFA визначається
функціональна форма залежності витрат і прибутку від вхідних
параметрів і передбачається, що відхилення від прогнозованих
значень всередині найвищого і найнижчого квартилей є випадковою
помилкою. Це відхилення є показником неефективності.

Непараметричні методи основані на розрахунку координат
розташування банків з найвищою ефективністю в багатовимірному
просторі входів/виходів. Дані координати визначають вершини
ламаної кривої, близькість розташування банків до якої визначає
ступінь ефективності банку. Границя ефективності будується
шляхом багаторазового розв’язання задачі лінійного програмування.
Дуже часто використовуються обидва непараметричні методи,
оскільки метод FDH  виключає взаємозамінюваність ресурсів,  на
відміну від методу DEA.

Існують два основних підходи для оцінювання ефективності
роботи банків. Перевагою параметричних методів є врахування
стохастичності, адже методи дають оцінку ефективності, а не її точне
значення. Також у цих методах врахована можливість випадкових
помилок (наприклад, через неправильну звітність), і неправильне
визначення ефективності одного банку не призведе до зсуву оцінки
інших банків. Водночас, непараметричні методи не потребують
знання функціональної форми ефективності, а також не потребують
висловлення гіпотези щодо розподілу показника неефективності, що,
в свою чергу, виключає ризик неправильного первинного
припущення. Непараметричні методи часто використовують при
оцінюванні ефективності відділень конкретного банку.
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ВИБІР МЕТОДУ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ ДЕФОЛТУ ФІРМИ
ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

При проведенні діагностики фінансового стану підприємств
необхідно приділяти велику увагу прогнозу банкрутства. Для цього
існують різноманітні кількісні методи, які базуються на фінансовій
звітності фірми та дозволяють спрогнозувати її дефолт.

Основні кількісні методи прогнозування банкрутства:
1) Модель Альтмана, адаптована до умов українського ринку.

Z-коефіцієнт Альтмана являє собою адитивну функцію від декількох
показників, які характеризують економічний потенціал фірми та
результати її діяльності.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5Z a x a x a x a x a x= + + + + ,
де x1 – частка оборотних засобів в активах:

1
оборотні засоби короткострокові зобов язанняx

валюта балансу
¢-

= ;

x2 – прибутковість залученого капіталу: 2
чистий прибутокx

сума залученого капіталу
= ;

x3 – коефіцієнт поточної ліквідності: 3
оборотні активиx

короткострокові зобов язання
=

¢
;

x4 – коефіцієнт незалежності: 4
власні засобиx

сума залученого капіталу
= ;

x5 – коефіцієнт оборотності активів: 5
виручка від реалізаціїx

валюта балансу
= ;

аі – ваги значущості. Вони зазвичай визначаються експертним
шляхом, але правильніше їх визначати на основі регресійного
аналізу. Визначення граничних значень Z-коефіцієнта в умовному
поділі на множини (висока, середня, низька ймовірності банкрутства)
можливо за допомогою кластерного аналізу [2].

2) Коефіцієнт відновлення платоспроможності. Даний метод
дозволяє  спрогнозувати можливість для підприємства виходу з
небезпечної зони банкрутства, якщо воно потенційно близьке, чи,
навпаки, наблизитись до неї в строк 90 днів. Коефіцієнт відновлення
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платоспроможності розподіляють на інтервали: негативна тенденція
платоспроможності, тенденція платоспроможності підприємства
невиражена, позитивна тенденція платоспроможності [1; 2]

3) Чотири-факторна модель R-коефіцієнт. Дана модель має
наступний вигляд:

1 2 3 48,38 0,054 0,63 ,R k k k k= + + +
де К1 – оборотний капітал / кількість  активу; К2 – чистий прибуток /
власний капітал; К3 – виручка від реалізації / кількість активу; К4 –
чистий прибуток / інтегральні витрати.

Ймовірність банкрутства визначається як максимальна (при
R < 0), висока (при 0 <R <0.18), максимальна (при 0.18 <R <0.32),
максимальна (при 0.32 <R <0.42), максимальна (при 0.42 <R) [3].

Методичні підходи прогнозування банкрутства включають у
себе декілька ключових показників, які характеризують фінансовий
стан підприємства.  Як правило,  на їх основі в більшості методів
розраховується комплексний показник ймовірності банкрутства.

Ці методики та моделі дозволяють прогнозувати виникнення
кризової ситуації на підприємстві заздалегідь, ще до появи явних
ознак.

Адаптована до українського ринку модель Альтмана зі
зміненими вагами значущості дає найбільш правильні показники
щодо ймовірності банкрутства української фірми, оскільки вона
базується на основі регресивного й кластерного аналізу даних роботи
комерційного банку України.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНІВ СРТП ЗА КРИТЕРІЄМ
МАКСИМУМУ ПРИБУТКУ

Одним з найбільш ефективних методів забезпечення високої
якості продукції масового промислового виробництва з
мінімальними витратами є статистичне регулювання технологічних
процесів (СРТП), яке вперше запропонував американський інженер
Шухарт [1]. З того часу метод інтенсивно розвивався і доведений до
випуску державних стандартів у багатьох країнах світу, в тому числі
в СРСР,  зокрема для випадку контролю за кількісною ознакою [2].
Але згадані стандарти передбачали визначення складових плану
контролю за критеріями ризиків першого та другого роду. Недоліки
цього методу, які унеможливлюють оптимізацію за прибутком від
СРТП, розглянуті в [3].

Базуючись на принципах [3] нами розроблені математичні
моделі у вигляді аналітичного виразу для прибутку від СРТП
технологічних операцій (ТО), обсягу вибірки n та границь
регулювання (ГР).

При виході хс за межі інтервалу між ГР (при отриманні сигналу
про розлад) виконується регулювання шляхом аналізу ТО з метою
виявлення причини і усунення розладу. На виконання цих робіт ідуть
певні витрати ср,  а у випадку зупинки ТО додаються втрати від
зупинки сз. Існує певне граничне значення зменшення частки браку
Δqг,, лише при перевищенні якої регулювання ТО дає економічний
виграш. Граничній частці браку відповідає граничне відхилення
математичного очікування Δμг. Можна записати:

q0  + Δqг =  1 –  φ(σ0 , Х0 ± Δμ г, х),
де φ(σ0, Х0 ±  Δμ, х) – диференційна форма нормального закону
розподілу з дисперсією σ0

2 та математичним очікуванням Х0 ±Δμг, q0
– частка дефектних виробів, зумовлена дією випадкових
відхиляючих факторів і не може бути зменшена методом СРТП:

q0 = 1 –  φ(σ 0 , Х0).
Звідси можна визначити Δqг. Якщо позначити: ΔХ/3σ0=Кт,

Δμг/σ0=δг, тоді вираз для Δqг набуде вигляду:
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Δq г = 2Ф0(3Кт) – Ф0(3Кт – δг) – Ф0(3Кт + δг),
де Ф0 – знак функції Лапласа.

Дохід від здійснення однієї операції регулювання при
граничному відхиленні буде:

D1 = Δq г N сб,
де N – продуктивність ТО за період контролю ΔТ, сб –  втрати від
браку одиниці виробу на регульованій ТО.

Для граничного відхилення цей дохід повинен прирівнюватись
до середніх витрат на регулювання ср, до яких додаються, при
необхідності, втрати від зупинки в середньому сз. Отже, можна
записати:

Ф0(3Кт) – 0,5Ф0(3Кт + δг) – 0,5Ф0(3Кт – δг) = (ср + сз)/cбN.
З цього виразу визначається відносне значення ширини між ГР

δг, а за ним – значення нижньої та верхньої ГР відповідно:
Х грн = Х0 – σ 0 δ г, Х грв = Х 0 + σ0 δ г.

Визначалась похибка помилкового сигналу про розлагодження
η та похибка від непоміченого розладу γ. Вдалось знайти прості
наближені формули, які дають досить точний результат:

γ = 0,25 – 0,04 δг n ,           η = 0,33 – 0,06 δг n .
З використанням цих виразів визначена величина зменшення

частки дефектних виробів у результаті здійснення СРТП:
Δqр = [Ф0(3Кт +δ г)  + Ф0(3Кт – δ г) – 2Ф0(3Ктз)](0,75 + 0,04 δ г n ).

Складається вираз для прибутку:
Q = D  – Cк  – Cр,

де D –  доход від СРТП за певний період: D  =  Δq pN  сб ΔТ/T, Ск –
витрати на контроль СРТП, Ср – витрати на регулювання, ΔТ/T –
відносна періодичність контролю СРТП.

Дослідження виразу для прибутку дає оптимальне значення n.
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МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Предметом обговорення в даному прикладі є математична
модель обмеженого росту дискретного процесу, який описує обсяг
потоку в дискретні моменти часу. Прикладами такого процесу
можуть бути фінансові потоки (банки, податкові установи) чи потоки
популяцій або інші біологічні процеси. Математичні моделі
неперервних біологічних та екологічних процесів описані в [1]. У [2]
описана дискретна модель обмеженого росту популяції

T: xn + 1 = axn(1 – xn), n Î {0, 1, …}.
Модель необмеженого росту дуже проста: xn + 1 = axn, n Î {0, 1,

…}, де коефіцієнт а тлумачиться як степінь інтенсивності процесу.
Ми дослідимо одновимірне нелінійне відображення, яке є

моделлю обмеженого росту. Зауважимо, що відображення zn +  1 =
f(zn), n Î {0, 1, …}, наприклад, з функцією f(z) = z2 + c, де z Î C, c ≠ 0,
комплексні числа, викликає появу різних фракталів [2].

Складну динаміку в детермінованих динамічних системах
зв’язують із термінами «хаос» і «стохастичність». Не вдаючись у
деталі ми проілюструємо можливість виникнення складної динаміки
на простому прикладі одновимірної дискретної динамічної системи.

1. Постановка задачі. Нехай n Î {0,  1,  2,  …}  –  дискретні
моменти спостережуваного процесу, x0 > 0 – відомий початковий
стан (капітал), a >  0,  0  < b <  1  –  відомі параметри.  Математична
модель визначається рівністю:

xn + 1  = a b
nx , n Î {0, 1, …}.            (1)

Треба: 1) довести, що модель (1) є моделлю обмеженого росту;
2) при заданому граничному капіталі К знайти зв’язок між a, b і К; 3)
побудувати ітераційний процес, який збігається до нерухомої точки;
4) встановити умову рівномірності процесу.

2. Обговорення результатів.
2.1. Використовуючи (1), маємо, що
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Отже, модель (1) є моделлю обмеженого росту. Граничне
значення процесу не залежить від початкового капіталу x0,  а
залежить лише від параметрів моделі a > 0 та 0 < b < 1.

2.2. При заданому граничному значенні капіталу К і параметрах
a, b правильною є рівність:

a = K 1 – b .            (2)
При заданому граничному капіталі К параметри a, b і К не

можуть бути довільними, а зв’язані між собою співвідношенням (2).
2.3. Точки перетину графіка функції y = axb з прямою y = x є

нерухомими точками відображення (1):

x(0) = 0 та x(1) = ba -1
1

.
Ітеративний процес (1) збігається до нерухомої точки x(1).
2.4. Умовою рівномірності процесу може служити вираз S =

ò
-

-

ba
ba

1
1

0

)( dxxx ,  що є площею фігури,  обмеженої лініями y = axb та

y  =  x.  Якщо ця площа дорівнює нулеві,  то процес (1)  протікає

рівномірно. Оскільки S = ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-

+
-

2
1

1
11

2

b
a b , то S =  0  при a =  0

(стаціонарний процес) і при b = 1 (необмежений ріст).
Отже, в даній задачі виникає аналогічна складна динаміка,

описана у [2] для моделі обмеженого росту T.
Зауваження. При b >  0  процес xn +  1 = a b

nx (1 – b
nx )

досліджується аналогічно як досліджується процес T в [2].
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ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Проводиться дослідження різних аспектів комерційної освіти
для отримання звання майстра ділового адміністрування (МДА), яке
містить такі розділи: вступ, де описано актуальність і значимість
проблеми; огляд літератур; методологія, де описано дослідницький
процес, національні і міжнародні процедури акредитації; бізнес-
проект, в якому є оцінка ризиків, політика дивідендів і пропозиція
для інвесторів; висновки; додатки; бібліографія.

Аналіз сучасних програм МДА показує, що більшість з них
відповідає вихованню якостей, притаманних для ділових лідерів. З
іншого боку, більшість досліджень визначає такі особливості бізнес-
програми навчання менеджерів. По-перше, основна увага
концентрується на практикуючих менеджерах, які після занять
повертаються до своєї роботи, щоб застосувати знання на практиці.
По-друге, багатоаспектність, тобто містить не звичайний набір
окремих функціональних курсів, а охоплює міждисциплінарний
взаємодіючий світ сучасного бізнесу. Цей елемент проекту робить
програми відповідні проблемам,  з якими люди зустрічаються в
реальних управлінських ситуаціях, де питання не можуть бути
вирішені дисциплінами, взятими окремо. По-третє, творчий
потенціал і уява. Вони концентруються не лише на вивченні понять і
методик,  а,  в основному,  на зміні уяви людей про проблеми бізнесу.
Це важлива характеристика, оскільки багато викладачів шкіл бізнесу
відзначають, наскільки ефективно навчання впливає на тих, хто
закінчує школу.  Отже,  ідеалом для навчання менеджерів і для
виховання у них якостей лідерства може бути модульна програма
МДА.

Щоб подолати можливі труднощі і створити якісну програму,
необхідне міжнародне співробітництво, яке у сфері вищої освіти
може приймати різні форми: партнерство, союзи і консорціуми. Усі
форми сприяють підвищенню значимості організацій –
співробітників і допомагають їм отримати або зберегти
конкурентоспроможну перевагу, вийти на нові міжнародні ринки й
отримати доступ до нових технологій і навичок, скоротити (сумісно
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розділити) економічний і політичний ризик, зменшити загрозу
конкуренції в майбутньому, обходячи політичні, регулюючи
юридичні перепони, розширити ресурси і досягнути економії за
рахунок росту, пропонуючи на ринку новий продукт. Крім того,
співробітництво забезпечує такі істотні вигоди: сумісне
використання досвіду і знань стимулюватиме появу інноваційних
ідей і може запровадити зміни в кожній з організацій-партнерів;
співробітництво припускає застосування набутих знань, що
дозволить генерувати цінні ідеї і покращити процеси керування;
співробітництво може надати партнерам механізм привнесення
конкуренції в ті частини їх організації, які, як правило,
відгороджуються від цього. Успішне співробітництво повинно мати
такі особливості: взаємозалежність партнерів (щоб зберегти баланс
влади); цілісність організації (щоб керувати відповідними
контактами); відкрита інформація (в термінах майбутніх планів і
вказівок обох партнерів), усталені принципи (в термінах правових
рамок, формального статусу і цінностей, які розуміються однаково,
що в комплексі гарантують довіру між партнерами); важливість
союзу для обох партнерів (щоб гарантувати отримання необхідних
ресурсів, управління і фінансів), інвестиції (в термінах
довготермінових відношень між партнерами); відкрита комунікація
(розуміння партнерів, їх ролі та обов’язків у союзі). В програмі МДА
закладено інтегрований досвід і знання українських та зарубіжних
шкіл бізнесу. Місія програми – підготовка нового покоління
українських ділових лідерів для всіх секторів економіки з освітою за
вимогами найвищих міжнародних стандартів і культури України.
Крім цього, таке співробітництво дозволить отримати два і три
дипломи. Перший диплом – диплом МДА іноземного університету,
другий диплом – диплом школи бізнесу України і третій (у
перспективі) – диплом бакалавра чи магістра відповідного вузу
України, при якому працює школа бізнесу. Отже, дипломовані
спеціалісти програми мали б можливість отримати високооплачувану
престижну роботу не тільки в Україні,  але й за кордоном.
Перераховані конкурентоздатні переваги програми МДА роблять її
унікальною на українському ринку освітніх послуг. Це сприятиме її
визнанню як абітурієнтами, так і потенційними роботодавцями.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ СИСТЕМ

Функціонування франчайзингових систем досліджувалося
здебільшого американськими економістами. В останні роки до цієї
тематики долучилися вітчизняні науковці. Зокрема, в [1] дається
характеристика життєвих циклів франчайзингу, побудована і
досліджена математична модель франчайзингу як цілісної системи:

( )( )max
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )dV t t t n t t V t V V t

dt
a b g= + + - ,    (1)

де V(t) – загальний обсяг продажу товару (чи послуги) за одиницю
часу починаючи з моменту t (t –  час,  що пройшов із початку
діяльності); Vmax – потенційний платоспроможний попит на товар за
одиницю часу; n(t) –  кількість франчайзі у момент t; α(t) –
коефіцієнт, який характеризує інтенсивність рекламної кампанії
франчайзером; β(t) –  коефіцієнт,  що характеризує середній вплив на
зростання обсягу продажу від діяльності одного франчайзі; γ(t) –
характеристика рівня спілкування між споживачами товару.

Модель франчайзингу (1) доповнюється співвідношеннями, що
характеризують взаємодію франчайзера і франчайзі в системі.  На
основі єдиного критерію діяльності суб’єктів – максимізації
прибутку – вивчаються умови, за яких відбуваються зміни в системі:
розірвання угоди з ініціативи франчайзера, розірвання угоди з
ініціативи франчайзі, залучення до системи нового франчайзі;
досліджуються умови оптимізації вибору франчайзингу для фірми та
вибору фірми для залучення до системи.
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МЕТОДИ SOFT COMPUTING У ПОШУКУ ШЛЯХІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Інформатизація, глобалізація та ноосферизація світового
економічного розвитку формує новий його вектор. У світлі теорії
сталого розвитку стійкість регіональної суспільної системи (РСС) і
потенціал її розвитку тим вищий, чим повніше вона здатна
виконувати всі існуючі і новонароджувані суспільно значимі функції.
А це, в свою чергу, залежить від адекватності соціально-економічної
структури РСС світовим тенденціям і викликам,  а також від
оптимальності співвідношення структурних її елементів на векторі
інноваційності, адаптивності та гнучкості. Йдеться, власне, про
відповідну вимогам часу систему управління економікою і
структуризацію бізнесу, застосування таких його організаційно-
економічних форм, що реально перетворюють у головний ресурс
виробництва інформацію, зменшують цим невизначеність та ризики
діяльності, підвищують питому вагу доданої вартості у продукті.
Іншими словами, слід направити вектори діяльності до структурних
зрушень на користь видів економічної діяльності, що продукують
вироби і послуги з високим рівнем доданої вартості.

Йдеться про посилання та поглиблення економічної інтеграції
регіонів як чинника інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Але
запропоновані багатьма авторами методи й алгоритми пошуку
шляхів інтеграції поки що через відсутність належних вхідних даних
мають малий ступінь точності та адекватності.

В умовах великої міри невизначеності «поведінки»
територіальних суспільних систем та розмитості інформації, на наш
погляд, оптимальними (на даному етапі, до внесення змін у
статистику і доступу до інформації) можуть бути методи Soft
Сomputing. Йдеться лише про засіб визначення вектора «генетичної»
спорідненості областей як «трампліну» до інтеграції.

Присутня в моделях функціонування економічних і соціальних
систем невизначеність зумовлена, з одного боку, відсутністю точного
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опису процесів функціонування систем, з другого, неспроможність
оцінювати стани систем абсолютно точно, що ускладнює і в багатьох
випадках унеможливлює використання точних кількісних методів
[1]. Використання технологій Soft Computing дозволяє отримувати
більш адекватні результати в порівнянні з традиційними
аналітичними моделями та алгоритмами керування. Базовими
складовими компонентами Soft Computing є Fuzzy Logic та нейронні
мережі.  Останні добре зарекомендували себе при аналізі та
моделюванні складних економічних систем. Зокрема в роботах [2-12]
було апробовано та доведено адекватність апарату Fuzzy Logic в
дослідженнях туристичної галузі. Зокрема, в роботі [9]
досліджувалась конкуренція економічного зростання між регіонами в
Китаї.  В роботі використовувався апарат нечіткої логіки та ГІС
технології. Робота [10] присвячена розв’язанню багатокритеріальної
задачі регулювання розташування інтернаціональних туристичних
готелів.  Прогнозам у туристичній галузі на базі нечіткої логіки та
нейромережам присвячені роботи [2; 3; 11; 12]. Моделюванню та
створенню експертної системи вибору готелю присвячена робота [5].
Принципи створення сховищ даних, побудова продукційних правил
та нечіткі запити в менеджменті досліджувались у роботах [6;  7].
Туристичні потоки в США визначались у роботі [2].  Kiel  і Layton
(1981) використали кластерний аналіз для проведення аналізу
поведінки покупців нових автомобілів [13]. Кластерний аналіз
належить до задач технології Data Mining і KDD – Knowledge
Discovery  in  Databases  –  сучасні ефективні методи,  які
використовуються для аналізу інформації, накопиченої в базах даних
[14]. Він включає в себе більш як 100 алгоритмів, з яких найбільш
відомі деревоподібна кластеризація, двовходове об’єднання,
алгоритм k-середніх, алгоритм самоорганізованих карт Кохонена
(Self Organizing Maps – SOM), що є підвидом нейронних мереж [15],
та алгоритм Fuzzy k-середніх [16]. Теорія нейронних мереж
використовує апарат статистичної механіки та теорію оптимізації,
однак, у статистиці не існує аналогів нейронній мережі Кохонена.
Fuzzy k-середніх являє собою агрегацію методів k-середніх та Fuzzy
Logic, що дозволяє не тільки сегментувати, а також класифікувати
об’єкти за ступенем належності до раніше визначених сегментів.

Застосування перелічених методів засвідчує, що результати
іноді суттєво відрізняються від отриманих традиційними способами
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та експертним шляхом.
З позицій Чернівецької області, як показують такого роду

розрахунки, попри те, що вона традиційно належить до Карпатського
регіону, вектори «інтеграційної спорідненості» не по всіх видах
економічної діяльності направлені до областей згаданого регіону.

Отже, потрібне використання всієї сукупності існуючих
методів.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЧИСЛОВИХ МЕТОДІВ
РОЗ’ЯЗУВАННЯ ПОГАНО ОБУМОВЛЕНИХ ПРИКЛАДНИХ

ЗАДАЧ

Викладання математичних дисциплін у школах та
університетах, як правило, складає у студентів враження, що методи
розв’язання задач,  авторами яких є видатні вчені,  бездоганні.  При
вирішенні прикладних задач, коли контрольний результат не можна
знайти у кінці посібника, трапляються випадки, коли цей результат
зовсім не відповідає дійсності,  хоча для його одержання був
використаний «титулований» метод. І справа часто не в тому, що той
чи інший метод непридатний взагалі.

Розглянемо кілька основних причин, що призводять до
неможливості одержання коректних результатів розв'язку різних
прикладних математичних задач.

Задача поставлена некоректно. Наприклад, матриця системи
алгебраїчних або диференційних рівнянь погано обумовлена. У
цьому випадку необхідно у першу чергу переформулювати задачу.
Використання методів регуляризації менш ефективне.

Над вихідними рівняннями виконано так зване еквівалентне
перетворення (наприклад, при вирішенні методом ітерацій не
диференційних рівнянь для зведення до канонічної форми додають
та віднімають одну й ту ж змінну.  У цьому разі можна одержати,
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принаймні, дві канонічні форми. Значення коренів не змінюються.
Але при їх знаходженні для однієї з форм можуть виконуватися
умови збіжності, а для іншої – ні.

У передатних функціях часто допускають абсолютно
неправомірне скорочення виразів, які містять відповідно однакові
нулі та полюси. По-перше, нуль може відноситися до конкретного
об’єкта (наприклад, об’єкта керування, Лапласового зображення
динаміки розвитку економічної ситуації), а полюс – до регулятора.
Нуль фізично належить об’єкту,  а полюс –  число у комірці пам'яті
комп’ютера. По-друге, скорочується розмірність простору моделі
порівняно з простором об’єкта, що грубо порушує їх адекватність.

Метод лінійного програмування, який часто використовується
при розв’язанні економічних задач, не може розв’язувати всі задачі
такого типу.  Справа в тому,  що у класичній постановці задачі та
алгоритмі є умови, які обмежують застосування методу. Варіант
більш універсального методу наведено у роботі [1], а у [2] наведено
досить великий перелік літератури дослідників з різних країн, де
показані проблеми відомого методу.

Можна було б наводити інші причини одержання неправильних
результатів застосування різних математичних методів. Звернемо
увагу на роботу [3], в якій достатньо детально розглянуто подібні
проблеми.

У даній роботі автор звертає увагу викладачів на необхідність
обов’язково ставити питання некоректності постановки задач та
методів її подолання. Часто навіть професійні математики не обізнані
з цими проблемами. Справедливо зауважує автор [3], що математики
часто не знайомі з розв’язанням практичних задач, у яких вказані
проблеми виникають, а у студентів складається враження, що
практичні задачі розв’язуються приблизно так, як у посібниках з
математики.

Підкреслимо, що на практиці невміння враховувати розглянуті
проблеми призводить до фатальних помилок [3] як при розв’язуванні
економічних, так і технічних задач. Це повинно бути донесено до
майбутнього спеціаліста ще на студентській лаві.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ
ПОКАЗНИКА ДЕВАЛЬВАЦІЇ ВАЛЮТИ

Девальвація (від англ. «devaluation») – це зниження обмінного
курсу національної валюти щодо іноземних валют або міжнародних
розрахункових одиниць. При цьому має використовуватися зворотне
котирування валютного курсу, що означає прирівнювання одиниці
національної валюти до певної кількості іноземної валюти.

Необхідно зазначити, що у сучасній економічній і науковій
літературі не існує однозначної думки щодо математичного
розрахунку девальвації та визначення процентного знецінення
валютного курсу.

На наше переконання, девальвація валюти та зміна
(знецінення) її офіційного обмінного курсу є різними поняттями. При
цьому мають використовуватися різні математичні формули.

Так, зокрема, для того, щоб визначити процент знецінення
офіційного курсу національної валюти, необхідно курсову різницю
до і після знецінення обмінного курсу розділити на початковий курс і
помножити на 100. При цьому використовується пряме котирування
валютного курсу (одиниця іноземної валюти виражається у певній
кількості національних грошових одиниць). Отже, даний показник
розраховується за формулою:
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     (1)

де ERD – знецінення офіційного валютного курсу; 0ER – обмінний
курс до проведення девальвації (на початок періоду); 1ER  – валютний
курс після девальвації (на кінець періоду).

Наприклад, в Україні офіційний курс долара США до гривні на
1 січня 2008 р. становив 5,05, а на кінець року – 7,70 гривень за 1
американський долар. Відтак показник знецінення офіційного
валютного курсу становить 52,5%:

(2)

Для визначення девальвації гривні відносно американського
долара у 2008  році необхідно,  перш за все,  перейти до зворотного
котирування валютного курсу (одиниця національної валюти
виражається у певній кількості іноземної). Після цього необхідно
курсову різницю після і до девальвації розділити на початковий
валютний курс і помножити на 100. Таким чином, девальвація
визначається за наступною формулою:

               (3)

де D – величина девальвації; .
1
звЕR – зворотний обмінний курс після

проведення девальвації (на кінець періоду); .
1
звER – зворотний

валютний курс до девальвації (на початок періоду).
Отже, в Україні курс долара США до гривні на 1 січня 2008 р.

при прямому котируванні становив 5,05, а на кінець року – 7,70
гривень за 1 американський долар. Зворотні значення валютного
курсу складатимуть: на початок періоду 0,1980 доларів США за 1
гривню (1/5,05), на кінець періоду – 0,1299 (1/7,70). Відтак показник
девальвації гривні щодо американського долара у 2008 році
становить 34,4%:

       (4)

Таким чином, величина знецінення офіційного валютного
курсу долара США щодо гривні перевищує девальвацію гривні на
18,1%, що доводить суттєву різницю між даними показниками.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях жесткой конкуренции менеджмент банков обязан
адекватно реагировать на экономические изменения для обеспечения
устойчивости каждого банковского учреждения в отдельности и
банковской системы в целом. От скорости реакции на изменения
зависит успех в управлении, а математические модели банка
являются основным элементом систем поддержки принятия
решений, позволяющим подготовить и провести многочисленные
эксперименты с минимальными затратами и рисками.

Первая математическая теория банковского дела была
предложена Эджвортом в 1888 г. в работе «The Mathematical Theory
of Banking», в которой автор приводит четкое количественное
соотношение между величиной обязательств банка и необходимым
объемом резервов ликвидности. Теории деятельности банков 20-30-х
годов XX в. базируются на гипотезе полной определенности условий
при принятии финансовых решений.

Впервые количественная оценка риска проводимых операций
появляется в портфельной теории Г. Марковица, которая учитывает
два важных фактора – доходность и риск, а также аналогичные
характеристики портфеля активов. Развитием портфельной теории
Марковица является однофакторная модель рынка капиталов,
предложенная У. Шарпом.

Однако деятельность банка наряду с управлением активами
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подразумевает и управление привлеченными средствами, а
однофакторная модель эту задачу не решает. Решить данную
проблему позволяет модель банка Р. Портера, в основе которой
лежит балансовое уравнение:

1 + N = k+В +L, (1)
где 1 – объем проданных банком депозитов, принимаемый равным 1;
N – доля собственного капитала по отношению к привлеченным
депозитам; k –  доля наличных денежных средств и средств на
корреспондентских счетах банка по отношению к привлеченным
депозитам, причем 0 < k < 1; В – доля ценных бумаг, приобретенных
банком, по отношению к привлеченным депозитам; L – доля
кредитов, выданных банком, по отношению к привлеченным
депозитам.

Для решения каждой конкретной задачи исследователи
создавали уникальные аналитические математические модели.
Применение компьютеров позволило создать новый тип –
имитационные модели. Имитационная модель банковской
деятельности представляет собой специализированное компьютерное
приложение, которое позволяет имитировать деятельность такого
сложного объекта, как банк, во временной, финансовой и
пространственной динамиках.

Для адекватной оценки деятельности банка используется
теория, способная описать неопределенную среду, – теория нечетких
множеств. Модель, основанная на понятиях нечеткости, позволяет
объединить достоинства точных и вероятностных моделей с
субъективными данными и получить новые расчетные схемы,
которые дают возможность изучать реальность без ее деформации.

Таким образом, для моделирования деятельности банков
наиболее целесообразным представляется использование экономико-
математических моделей для моделирования банковской
деятельности. Все известные модели деятельности банков не
описывают в полном объеме объект моделирования. Каждая из них
имеет узконаправленное назначение. Построение максимально
полной по типам операций, по функциям модели, использование
системного подхода к моделированию – основная задача
математического моделирования деятельности банков.
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СИСТЕМНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОПТИМАЛЬНОСТІ
ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Реформування національної економіки пов'язане з глибокими
структурними перетвореннями у всіх сферах суспільного життя,
трансформацією господарського комплексу України, здійсненням
ефективної регіональної політики та іншим. Не менш важливим
завданням залишається пошук раціональних методів і способів
активізації розвитку тих видів діяльності, для яких існують всі
необхідні умови і які за своєю соціальною результативністю та
економічною віддачею можуть скласти гідну конкуренцію
традиційним галузям господарства. Серед таких своєрідних «ядер
зростання» пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера [1;
2].

Важливим чинником у діяльності курортно-рекреаційних
організацій країни у зв'язку з переходом до ринкової економіки
виявилася ситуація, коли вони опинилися в умовах жорсткої
конкурентної боротьби між собою,  а також із зарубіжними
компаніями. Така конкуренція зажадала від них якісних змін в
організації управління. Тому ринкову орієнтацію регіональних
курортно-рекреаційних комплексів покликані забезпечити відповідні
методології, засновані на сучасних концепціях управління, і, перш за
все, на методах системного дослідження управління
конкурентоспроможністю організацій.
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Об'єктом дослідження виступає діяльність регіональних
курортно-рекреаційних організацій, що мають розвинену
інфраструктуру, хороші економічні показники і цілорічний цикл
роботи.

Дослідницький проект має своєю метою реалізацію системної
методології управління стійким розвитком організацій курортно-
рекреаційного комплексу, яка базується на розвитку методів
оптимізації планів виробництва курортно-рекреаційного продукту, їх
взаємозв'язку з конкурентоспроможністю й управлінні на основі
комп'ютерних динамічних моделей з врахуванням нових для України
ринкових чинників і потреби таких організацій у швидкій адаптації
до умов економічного середовища, що динамічно змінюється.

Стосовно курортно-рекреаційної економіки поняття
«конкурентоспроможність» різнобічне й поширюється на наступні
складові діяльності таких організацій, як курортно-рекреаційний
продукт і основні його характеристики: якість, технологія
виробництва. Структура поняття дозволяє стверджувати, що
конкурентоспроможність об'єкта складається з
конкурентоспроможності його елементів і їх організованості для
досягнення мети. Таким чином, існують дві сторони
конкурентоспроможності.  Перша –  це елементи,  які її складають
(висока якість курортно-рекреаційного продукту, додатковий сервіс,
обслуговування протягом всього циклу оздоровлення і так далі).
Друга – цільове рішення задачі продажу курортно-рекреаційного
продукту в конкретній ситуації (конкретний покупець з його
індивідуальними потребами, його можливість і здатність вибирати з
безлічі організацій,  що конкурують на ринку).  Перемога в
конкурентній боротьбі, по суті, виражає результати
конкурентоспроможності. Співвідношення конкурентоспроможності
і конкуренції можна охарактеризувати як відношення «потенціал –
використання потенціалу» [3]. Таким чином, цілеспрямована
курортно-рекреаційна організація в конкурентних умовах повинна
володіти двома атрибутами.

По-перше, певною властивістю, необхідною для організації
процесу досягнення мети в зовнішньому середовищі на
конкурентних умовах. У нашому випадку ця властивість –
конкурентоспроможність. Найважливішою умовою при встановленні
характеру даної властивості організації виступають властивості
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самого середовища. Такою властивістю в ринкових умовах є
наявність ресурсів.  Саме у середовищі можливих наявних ресурсів
розгортається конкуренція як за доступ до ресурсів,  так і за
досягнення цілей діяльності організації. Дана вимога стосується всіх
ресурсів, якими оперує менеджмент: капітал, технологія, персонал,
лікувальна сировина, структура і кількість відпочиваючих.

По-друге, певною системою управління діяльністю курортно-
рекреаційної організації, що базується на ключовій властивості
(конкурентоспроможності) для досягнення цілей її функціонування.
У сучасних ринкових умовах, з одного боку, характерним для
процесу ціледосягнення організації є множина цілей. З другого, –
сталося ускладнення вимог споживача до курортно-рекреаційного
продукту і супроводжуючих послуг, до посилення індивідуалізації
даних вимог. Процес ціледосягнення будується в зовнішньому
середовищі, що володіє властивістю невизначеності. У цих умовах
система управління повинна володіти властивістю генерації
множини управлінських реакцій на зміни зовнішнього середовища.
Такий стан обумовлює затребуваність адаптивного підходу як
основного до організації управління. Саме цей спосіб вибору рішень
забезпечує ефективність ціледосягнення як спосіб дії на об'єкт в
умовах множини цілей функціонування організації.

Цілеспрямованість курортно-рекреаційного комплексу
безпосередньо пов'язана з оптимальністю його діяльності. В роботі
запропоновано декілька визначень та теорем, які демонструють
зв'язок між оптимальністю і конкурентоспроможністю. Дослідження
проблеми конкурентоспроможності курортно-рекреаційного
комплексу проводилося на основі динамічної моделі конкуренції
деякої сукупності елементів одного вигляду, для яких здатність до
конкуренції є не однаковою, а поділена на безліч елементів. Метою
моделювання є отримання деяких можливих сценаріїв перерозподілу
ресурсів у системах, що розвиваються, з асиметрією виробництва і
вживання курортно-рекреаційного продукту та можливості
управління змінювати ці сценарії шляхом зміни параметрів елементів
системи.

Як показують результати моделювання, в найбільш загальному
вигляді стійкий стан таких систем неможливий. З вирішення моделі
виходить, що із збільшенням часу відбувається концентрація
ресурсів в околиці точки біфуркації. При цьому поведінка системи
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має наступні особливості: траєкторії відштовхуються від точки
уздовж двовимірної поверхні у фазовому просторі, в якому нерухома
точка виглядає як нестійкий фокус, і притягуються уздовж
одновимірної кривої (такий тип нерухомої точки відповідає сідлу-
фокусу в тривимірному фазовому просторі).

Дана конфігурація приводить до нестійкості – основної
особливості хаотичного руху. Одночасно не виключається і
повернення нестійких траєкторій в околицю точки, що в результаті
обумовлює формування дивного аттрактора. При відповідних
значеннях параметрів усі траєкторії повертаються до точки з одного
боку площини, проте при їх збільшенні з'являються траєкторії, що
повертаються і з іншого боку. Ці два види руху демонструють появу
спірального і гвинтового типів хаосу відповідно. Таким чином,
шляхом моделювання конкурентних властивостей курортно-
рекреаційних систем отриманий сценарій переходу до хаосу
подібний до результатів моделі Ресслера [4].

Наявність подібної динаміки означає виродження будь-якої
системи з необмеженою конкуренцією з часом, коли «в живих»
залишиться лише один елемент системи. Тому наявність конкуренції
здравниць між собою в рамках регіонального курортно-
рекреаційного комплексу означає загальне зниження його
конкурентоспроможності на зовнішніх рекреаційних ринках
стосовно даного регіону. Істотне підвищення
конкурентоспроможності можливе лише в тому випадку, якщо всі
курортно-рекреаційні організації, розташовані на території регіону,
будуть представлені на зовнішніх ринках як об'єднана крупна
територіальна компанія. При цьому об'єднання здравниць зовсім не
передбачає втрату ними юридичної або фінансової самостійності. Як
правило, цей процес відбувається шляхом спільної концентрації
ресурсів на певних напрямах, наприклад, реклама на крупних
виставкових майданчиках або ярмарках з продажу курортно-
рекреаційного продукту, спільних діях із залучення більшої кількості
відпочиваючих і т. п.

Дослідження в рамках проекту дозволили отримати наступні
результати:

запропонований теоретико-методологічний підхід до створення
системи управління конкурентоспроможністю організаціями
курортно-рекреаційного комплексу на основі адаптивної та
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інноваційної складових; досліджені їх особливості та
характеристики, які дозволяють адекватно реагувати на динаміку
зміни ринкового середовища;

доведений зв'язок між оптимальністю і
конкурентоспроможністю в діяльності організацій курортно-
рекреаційного комплексу; показані властивості
конкурентоспроможного плану;

побудована динамічна модель перерозподілу ресурсів при
необмеженій конкуренції, яка дозволяє досліджувати можливі
сценарії як в розподільних системах,  так і в розвинених системах з
асиметрією виробництва та вживання курортно-рекреаційного
продукту і можливості управління змінювати ці сценарії шляхом
зміни параметрів елементів системи;

продемонстровані результати моделювання проблеми, які
дозволяють розробляти стратегії конкурентоспроможності
регіональних курортно-рекреаційних комплексів, а також показаний
сценарій переходу системи до хаосу.
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РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ У РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Питання стратегічного розвитку стали невід’ємною частиною
планування діяльності підприємства за ринкових умов
господарювання.  На всіх етапах процесу стратегічного управління
виконується значна аналітична робота, що спрямована на виявлення
напрямків та стратегій діяльності. Логіка формування стратегій
підприємства дозволяє встановити, що стратегія підприємств
залежить від місії та цілей підприємства, можливостей підприємства
як на внутрішньому,  так і на внутрішньому ринку,  а також від
потенціалу підприємства. Аналіз зазначених факторів дозволяє
сформувати стратегію як певний набір способів досягнень організації
своїх цілей, шляхів досягнення своєї місії.

У сучасній літературі достатньо теоретичних досягнень щодо
питань стратегічного планування, серед них В.А. Василенко,
О.С. Виханський, А.П. Градов, М.В. Крупнова, З.П. Румянцева.
Питання практичного застосування теорії стратегічних альтернатив
залишається актуальним за ринкових умов господарювання
підприємств та пошуку шляхів їх виживання у конкурентному
середовищі.

Складність формування стратегії розвитку полягає у тому, що
при різних теоретико-методологічних підходах цей процес
розглядається з конкретної позиції,  а саме,  формування стратегії як:
процес осмислення; формальний процес; аналітичний процес; процес
передбачення; ментальний процес; процес, що розвивається;
колективний процес; реактивний процес; процес трансформації [1].

На ефективність здійснення конкретних стратегій та
особливості визначення їх альтернатив впливає велика кількість
факторів.  Серед них:  висока якість,  технічний рівень і
конкурентоспроможність продукції підприємства на внутрішньому
та зовнішньому ринках; рівень розвитку торговельно-комерційної
мережі; зниження рівня поточних витрат, розширення партнерських
зв’язків, здійснення ефективної рекламно-збутової діяльності;
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розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.
За ринкових умов господарювання підприємств існує велика

різноманітність стратегій діяльності підприємств. Проте можливе
відокремлення стратегічних альтернатив діяльності суб’єктів
господарювання, серед них: інтенсифікація ринку, стратегія захисту
та експансія підприємства.

Стратегія інтенсифікації ринку передбачає закріплення
підприємством своїх ринкових позицій. При цьому провідним
функціональним напрямком діяльності підприємства повинна стати
стратегія маркетингу. Стратегія захисту відображає певний спосіб
проникнення на ринок за рахунок модифікації та зміни номенклатури
певного товару з використанням методів цінової і нецінової
конкуренції. Стратегія експансії підприємства реалізується
проникненням на відповідний ринок нових товарів із застосуванням
модифікованої системи розподілу і просування продукції на продаж.

Враховуючи різноманітність стратегій, необхідно зазначити,
що у вітчизняних ринкових умовах господарювання підприємств
головну увагу доцільно приділяти ієрархічним підходам до
формування стратегій розвитку, саме вони відображають рівні
управління підприємством та характер взаємозв'язку із зовнішнім
середовищем [2].

Основними проблемами для розвитку конкуренції є пошук
постачальників і споживачів на нових ринках збуту, високі сировинні
та транспортні витрати, велика концентрація виробництва.

Стратегія розвитку підприємства визначається в результаті
вивчення зовнішнього оточення і можливих внутрішніх перспектив
його діяльності з урахуванням непередбачених ринкових обставин.
При реалізації стратегії розвитку встановлюються орієнтири
довгострокової орієнтації підприємства на певний вид виробничої
діяльності та зайняття відповідного становища як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ –
МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

Зростаючі вимоги до якості знань випускників вищих
навчальних закладів є неминучим наслідком науково-технічного
прогресу,  в умовах якого не може залишатися незмінним зміст
освітнього процесу. Особливої актуальності набуває завдання
підготовки кадрів нової формації у сфері економіки і фінансів.
Досягти високого професіоналізму, уміння самостійно приймати
обґрунтовані та ефективні рішення в теперішній час неможливо без
опанування методів інформаційно-комп’ютерних технологій.

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» в
ХТЕІ КНТЕУ вивчається студентами третього курсу спеціальності
6.050100 «Облік і аудит», напряму підготовки 0501 «Економіка і
підприємництво» на рівні освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр», використовує та інтегрує знання студентів, отримані при
вивченні дисциплін «Вища математика», «Інформатика та
комп’ютерна техніка», «Бухгалтерський облік і аудит».

У процесі вивчення дисципліни для підвищення
професіоналізму майбутніх бухгалтерів використовується технологія
ведення комп’ютерного бухгалтерського обліку в середовищі
програми «1С: Бухгалтерія 8 для України», завдяки якій можна
багато разів імітувати різні сторони економічної діяльності
підприємств. Імітація професійної діяльності в ході розв’язання
навчально-виробничих завдань забезпечує опанування студентами
необхідних професійних умінь та навичок.

Для моделювання виробничих ситуацій у середовищі програми
«1С: Бухгалтерія» викладачами кафедри Вищої математики та
інформатики розроблено комплекс взаємопов’язаних завдань. Усі
виробничі ситуації супроводжуються створенням різних документів.
Документи, що формуються, відображають рух товарно-
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матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових вкладень.
Документообіг створює інформаційне середовище, що моделює
роботу підприємства. В основу завдань покладена така логіка:
спочатку виникає завдання, пов’язане з реальною господарською
ситуацією, а від студента потрібно знайти адекватні засоби для її
розв’язання, тобто від облікових ситуацій – до програмних засобів
для їх реалізації. У кожному завданні послідовно розглядаються
ситуації та професійні задачі, з якими стикається бухгалтер, і вже на
прикладі цих ситуацій розбираються правила та прийоми
використання стандартних засобів і типових налаштувань програми.
Практичні завдання пов’язані між собою і в сукупності являють
собою наскрізний приклад ведення комп’ютерного бухгалтерського
обліку на умовному підприємстві. Комплекс практичних завдань є
керівництвом по веденню комп’ютерного бухгалтерського обліку в
середовищі програми «1С: Бухгалтерія 8 для України». Неможливо
розглянути всі господарські операції у всьому розмаїтті їх
віддзеркалення в комп’ютерній бухгалтерії. У зв’язку з цим основний
акцент робиться не на викладення готових рецептів, а кожен раз
розглядається процес пошуку рішення в деякій заданій ситуації,
обговорюються різні варіанти організації обліку і розв’язання
поставлених завдань на основі засобів програми «1С: Бухгалтерія».

Отже, застосування комплексу інформаційних технологій
професійного призначення, заснованого на моделі імітації
виробничої діяльності, суттєво активізує як самонавчання, так і
отримання практичних навичок безпосередньо в навчальній
аудиторії, сприяє формуванню професійних якостей майбутніх
бухгалтерів.
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ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Глобальна світова економічна криза вимагає оперативного
прийняття науково-обгрунтованих виробничо-комерційних та
управлінських бізнес-рішень, що стає надзвичайно важливим
завданням для існування вітчизняних фірм, підприємств, організацій
в усіх сферах діяльності. При цьому значна нестабільність,
невизначеність, мінливість ринків, різкі зміни конкурентного
середовища стають джерелом не лише загроз, але, водночас,
відкривають можливості перебудувати й вдосконалити бізнес,
покращати внутрішню організацію тощо.

Важливе місце в цьому належить впровадженню, розвитку та
оптимізації функціонування корпоративних інформаційних систем.
Слід зазначити, що в теперішній час різноманітність програмних,
апаратних, технічних, організаційних, кадрових засобів та
можливостей для створення, супроводження, застосування цих
систем є надзвичайно великою. В таких умовах перед розробниками,
замовниками, користувачами корпоративних інформаційних систем
постійно виникають питання багатокритерійного порівняння як цих
систем в цілому, так і окремих їх складових [1, 2].

В разі необхідності визначення варіантів та альтернатив
модернізації, оновлення, розвитку інформаційних систем прийняття
відповідного рішення є надзвичайно важливим, відповідальним,
складним завданням. Його розв’язання має значні та довготривалі
фінансово-економічні наслідки. Водночас, в конкурентних ринкових
умовах пошук та отримання необхідної для прийняття рішень значно
утруднене, а іноді практично неможливе. Відсутність достовірних
даних, наявність або можливість отримання лише приблизних
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експертних, зовнішніх оцінок, викликають необхідність
використання відповідних математичних моделей, де невизначеність,
нечіткість оцінок параметрів інформаційних систем може бути
належним чином врахована та коректно оброблена.

Слід зауважити, що додатковими чинниками невизначеності
також є мінливість самого бізнес-середовища,  а також можлива
наявність певних нечіткостей в вимогах до корпоративної
інформаційної системи самих її замовників та кінцевих користувачів.

За таких умов для оцінки інформаційних систем за обраними
критеріями (з огляду на специфіку системи, умов її функціонування
та реалізації)  є підходи на основі теорії нечітких множин та
багатокритерійного нечітко-множинного вибору. Нами
пропонуються моделі на основі застосування різноманітних згорток
часткових параметрів, матричних методів, аналізу ієрархій у нечітко-
множинній постановці, використання дерев рішень з нечіткими
параметрами. Розроблено й впроваджено в організаціях
фармацевтичного профілю, відповідні програмні засоби [3, 4].

Також нами розроблено ряд моделей для багатокритерійного
оцінювання інформаційних систем з використанням нечітко-
множинних підходів в середовищах спеціалізованих програмних
засобів Matlab, Fuzzytech та Fuzicalc. Вони дозволяють не лише
отримувати порівняльні оцінки різних (за побудовою, ресурсами,
вартістю) інформаційних систем та визначати кращі варіанти й
альтернативи, але в разі необхідності дають можливість регулярного
моніторінгу - контролю якості функціонування корпоративної
інформаційної системи, що є вкрай необхідним для успішного
функціонування будь-якого комерційного підприємства в цілому.

Практичне застосування згаданих моделей на оптових
фармацевтичних підприємствах призвело до суттєвого покращення
інформаційного забезпечення дистриб’юції лікарських засобів.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ
РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СИТУАЦІЇ

Для вирішення більшої частини проблем підприємства
необхідні власна стратегія і набори відповідних заходів. Зміна
зовнішніх умов найчастіше випереджає виконання запланованих
заходів, насамперед щодо продуктів і послуг в окремих ринкових
сегментах внаслідок швидкого розвитку нових технологій.

Є ряд досить складних математичних моделей,  які не завжди
легко використовувати на практиці. Розрахунки трендів і
ймовірностей прогнозів при визначенні можливого розвитку
базуються на минулих оцінках. Часто прогнозовані зміни не
відбуваються, оскільки в розрахунках не були повністю враховані
впливи зовнішнього середовища. При моделюванні розрахунків
випускають з уваги нелінійність і багатоспрямованість розвитку [1].

Теорія прийняття рішень використовує різноманітні процедури,
які дозволяють формалізувати переваги, тобто виразити їх у єдиній
кількісній мірі. Основою для таких процедур є теорія корисності, де
стверджується, що існує певна міра цінностей, яка дозволяє
впорядкувати результати рішень. Ця міра називається функцією
корисності рішень або корисністю. Для вибору рішення
використовується платіжна матриця [1; 2; 3].

Теорія корисності дозволяє визначити функцію корисності
ненадійних результатів (моральних очікувань) у ситуації ризику. Для
цього знаходиться надійний результат (надійний еквівалент), що має
подібну вигоду з двома ненадійними результатами, ймовірності
настання яких відомі.
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Будемо вважати, що особа, яка приймає рішення, не схильна до
ризику. Представимо очікувані сценарії можливих макростратегій
роботи підприємства залежно від способу реалізації продукції,
ймовірності його вибору та можливої ціни на пару жіночих туфель.
Ціна х може виступати як сподівана абсолютна корисність [3].

Нами встановлено наступну функцію корисності типу
),ln()( xbaxU ×+= ),ln(8,050)( xxU ×+=  де 50 – собівартість пари

туфель, 0,8 – коефіцієнт, який враховує попит на продукцію саме
цього підприємства при наявності моделей інших виробників в одній
точці продажу.

Сценарії
Власний
магазин

підприємства

«Старі»
магазини

Києва

Ринок
(Троєщина,
Даринок)

«Престижні»
торгові центри

Ймовірність
покупки 0,4 0,2 0,45 0,05

Стратегія зни-
ження витрат 120 140 170 500

Стратегія ди-
версифікації 140 150 190 700

Змішана
стратегія 140 160 180 600

Вихід з ринку 90 100 80 0
Якщо приймати макрорішення на основі функції сподіваної

корисності, то можна скористатися формулою:
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Після підстановки рівнів середньої ціни корисність першої
альтернативи складає 71,864, другої – 72,4008, третьої – 72,2856,
четвертої – 65,7896. Отже, найкращою буде стратегія диверсифікації.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Наявність сучасних систем управління забезпечує
конкурентоспроможність підприємств, їх динамічний сталий
розвиток, дозволяє мати зиск з нестабільної економічної ситуації.
Світова економічна криза для таких підприємств –  початок для
нового зростання.

У системах управління підприємствами під час їх
функціонування протікають різні випадкові процеси, параметри яких
використовуються при управлінні.

Вибір алгоритмів управління обов’язково враховує деякі
вихідні передумови щодо видів процесів і випадкових величин.

Взаємозв’язок між процесами реалізується та виявляється
завдяки руху інформаційних потоків.

Отримання поточних оцінок параметрів випадкових процесів і,
в першу чергу, інформаційних потоків викликає певні складності.
Для подолання цього потрібно визначитись з вибором математичних
моделей інформаційних потоків систем управління підприємствами,
які найбільш адекватно відображають реальні процеси їх
функціонування.

Під час аналізу та синтезу систем управління підприємствами,
вивченні та моделюванні процесів, що відбуваються в них, широко
використовується поняття випадкового потоку. Існує багато
визначень випадкового потоку [1-3].

Для цієї роботи підходить наступне. Потік це цілочислена та
позитивна функція N(t),  яка не зменшується і дорівнює числу вимог
(подій), які надійшли (відбулись) за відрізок часу [o,t].

Сукупність вимог (подій) і повідомлень (викликів), які
надходять на вузол системи від різних об’єктів управління,
складають випадковий інформаційний потік. Тобто система
управління підприємством розглядається у вигляді графу, який
складається з вузлів і гілок, які їх зв’язують.

Моменти стрибкоподібних змін функції N(t) відповідають
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моментам надходження вимог (подій), а величина стрибка – числу
викликів (повідомлень), які надійшли на момент отримання виклику
(повідомлення).  Будемо вважати випадкові потоки не тільки
скінченними, а й такими, що мають скінченне математичне
очікування [1].

Для опису випадкових потоків достатньо використати функції
розподілу відрізків часу між двома вимогами (подіями):

}.{)( tTPtF <=
Більшості реальних інформаційних потоків притаманні

незалежні розподілення відрізків часу між вимогами (подіями) [1].
Якщо вони розподілені однаково, то інформаційний потік має назву
рекурентного (це буде випадковий процес із незалежними
стаціонарними позитивними збільшеннями).

Щоб задати потік процесом N(t), необхідно для будь-якого
натурального числа k  і будь-якої групи з k моментів часу t1,…,tk
задати закон розподілу випадкового вектора Nk(t)= [N(t1),…,N(tk)]

}kk btNbtNP == )(,...,)({ 11 .
Потік буде без після дії, якщо для відрізків часу, які попарно не

пересікаються, різниці )()( ji tNtNN D-D=D  є незалежні випадкові
величини.

Таким чином, будь-який потік без після дії може бути заданим
системою функцій

Потік буде ординарним, якщо
( ) .lim k

t o

a t o
tD ®

D
=

D
При цьому маємо на увазі, що є імовірність надходження не

менш ніж k вимог (подій) за відрізок часу ).( tat k D-D
Провідною функцією потоку є математичне очікування m )( tD

кількості вимог (подій), які надходять у інтервалі .tD
Реальні інформаційні потоки володіють властивістю

ергодичності та відповідають умовам рівності:
( ) ( ) .lim lim

t t

N t m t
t tD ®¥ D ®¥

D D
=

D D

Інтенсивність інформаційного потоку пов’язана з
математичним очікуванням наступним чином:
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Рекурентний потік,  для якого розподіл відрізків часу між

вимогами (подіями) має експоненціальний закон ,1)( tetF l--= є
найпростішим або стаціонарним пуасонівським [1-3].

Якщо властивість стаціонарності відсутня, то такий
пуасонівський потік буде ординарним нестаціонарним потоком без
після дії.

Нестаціонарний пуасонівський потік є найбільш привабливим
як модель для застосування практичних додатків теорії випадкових
потоків у реальних процесах дослідження систем управління
підприємствами.

Будь-який ординарний (або близький до нього) нестаціонарний
потік може бути заданий як така модель. Важливо лише правильно
задати інтенсивність пуасонівського потоку, щоб не перекрутити
імовірнісний опис реального потоку [2].

Імовірність надходження, що дорівнює k вимог (подій)  за
період [t1, t2], визначається формулою Пуасона, яка досить відома
та наведена у багатьох літературних джерелах, присвячених
дослідженню операцій, теоріям імовірностей і випадкових процесів
[2; 3].

У реальних системах управління підприємствами циркулюють
інформаційні потоки, які дуже близькі до пуасонівських.

Відомо, що сума великої кількості ординарних потоків дає
сумарний потік, який близький до пуасонівського. Інформаційні
потоки в системах управління підприємствами реально є сумою
достатньо великої кількості елементарних потоків, що дає всі
підстави прийняти за основну модель пуасонівський потік.

Література:
1.  Исследование операций. Методологические основы и
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2.  Суздалев А.В. Сети передачи информации АСУ. – М.: Радио и
связь, 1983. – 152 с.

3.  Принципы настроения систем управления информационными
сетями / Под ред. Н.И. Буренина. – Л.: ВАС, 1985. – 48 с.
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ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК КОМПОНЕНТ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Наявність розвиненої інформаційної інфраструктури є одним із
базових компонентів системи забезпечення економічної безпеки
держави. Так, згідно з положеннями Закону України «Про
національну програму інформатизації» до інформаційно-
комунікаційної інфраструктури належать: міжнародні та міжміські
телекомунікаційні і комп’ютерні мережі; системи інформаційно-
аналітичних центрів; інформаційні ресурси; інформаційні технології;
система науково-дослідних установ з проблем інформатизації;
виробництво та обслуговування технічних засобів інформації;
система підготовки кваліфікованих фахівців у сфері інформатизації
та зв’язку [1].

Нині економічно розвинені країни перебувають на етапі
глибинної трансформації моделі господарювання, що
супроводжується посиленням значення новітніх інформаційних та
комунікаційних технологій. У той самий час розвиток
інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної сфери України
характеризується незбалансованістю та відставанням від сучасних
вимог, що виступає однією з основних причин екстенсивного
розвитку української економіки.

Наявна політична та економічна криза викликає загострення
протиріч між потребами суспільства у розширенні вільного обміну
інформацією та необхідністю збереження окремих регламентованих
обмежень на її поширення. Неузгодженою також є національна
політика у галузі формування інформаційної інфраструктури,
інтеграції України до світового інформаційного простору та
деформації структури міжнародного інформаційного обміну.

Недостатній рівень розвитку вітчизняного ринку інформаційно-
комунікаційних послуг обумовлює необхідність залучення іноземних
спеціалістів та імпортної техніки у процес формування
інформаційної інфраструктури, що не лише підвищує вірогідність
несанкціонованого доступу іноземців до секретної інформації, а й
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посилює залежність держави від іноземних виробників програмних
продуктів та техніки.

Інтенсифікація використання інформаційних технологій у
економічній сфері на усіх рівнях господарювання перетворює
інфраструктуру сфери інформаційних послуг у вагомий компонент
економічної безпеки, оскільки на сучасному етапі саме
інформаційно-комунікаційний комплекс перетворюється на
провідний елемент захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.

З метою захисту інформаційної інфраструктури економічно
розвинені країни посилюють важелі впливу на сферу
телекомунікацій. Так, у США розроблено Програму розвитку
національної інформаційної інфраструктури, що перебуває під
прямим контролем Президента; у ЄС розроблено «Програму
технологічного розвитку ЄС» та «Європейську стратегічну програму
інформатизації» [2].

У той самий час економічно розвинені країни вдаються до
часткової приватизації підприємств сфери телекомунікацій, оскільки
прогресивний розвиток інформаційної інфраструктури як
передумови економічного розвитку та компонента системи
економічної безпеки можливе лише із залученням значних
фінансових ресурсів, зазвичай відсутніх у держави. Значного
поширення приватизаційні процеси набули у країнах, що
розвиваються та у країнах з перехідною економікою, оскільки
приватизація для них є не лише засобом фінансування розбудови
інфраструктури та розвитку сфери телекомунікаційних послуг, а й
методом покриття дефіциту державного бюджету.

Отже, наявність розвиненої інформаційної інфраструктури є на
сьогодні основою для прискорення соціально-економічного,
політичного та культурного розвитку держави, а також передумовою
забезпечення її економічної безпеки.

Література:
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Умови ринкової економіки, в яких здійснюють свою діяльність
виробничі одиниці, що існують в різних організаційно-правових
формах, невизначені і непередбачувані. Економічна криза породжує
ще більше небезпек і загроз бізнесу.  Крім того,  на розвиток
підприємництва роблять вплив і такі чинники, як нестабільна
політична і соціально-економічна ситуація в країні, недосконалість
комерційного законодавства, шахрайство, корупція тощо. Все це
різко загострює проблему забезпечення інформаційної безпеки
підприємства.

Під інформаційною безпекою (ІБ) розуміють захищеність
інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або
навмисних впливів природного чи штучного характеру, які можуть
завдати непоправної шкоди підприємству. Її основними складовими
є конфіденційність, цілісність, доступність [1, с.14].

Для того, щоб ефективно управляти інформаційною безпекою,
необхідне чітке розуміння її місця у системі бізнес-процесів
підприємства. Першим кроком повинна стати самооцінка рівня та
загроз безпеки керівниками підприємства, а також тими особами, що
несуть відповідальність за безпеку інформаційних технологій на
системному та організаційному рівнях. Як інструмент проведення
самооцінки можна застосовувати «Керівництво з самооцінки безпеки
для систем інформаційних технологій» (NIST 800-26), розроблений
Національним інститутом технології стандартів (США), який ліг в
основу багатьох національних стандартів [2]. Документ виділяє три
області управління безпекою (адміністративні, операційні та технічні
засоби управління) на п’яти рівнях ефективності.
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Для оперативного аудиту і підготовки для комплексного
аналізу інформаційної безпеки та ризиків компанії важливо
регулярно визначати рівень ризиків, що відповідають показникам
цінності ресурсів, загроз та вразливості. Це також можна проводити в
режимі самооцінювання за допомогою спеціальних форм, які містять
наступну інформацію:

- рівень загрози (оцінка ймовірності її здійснення) та показник
цінності ресурсів;

- ранжування загроз (із зазначенням показника негативного
впливу, реальності реалізації загрози, показника ризику);

- оцінки показників частоти повторюваності і можливих
збитків від ризику;

- порівняння ресурсів та загроз;
- розподіл ризиків на допустимі та недопустимі.
На основі відповідей на питання, що стосуються цілей та

методів управління, спільно з власником системи і тими, хто несе
відповідальність за адміністрування системи, експерт може зробити
висновки щодо рівня критичних елементів. У цілому, об’єктивний та
незалежний аудит ІБ підприємства дозволяє отримати достовірну і
обґрунтовану інформацію для забезпечення зважених стратегічних і
тактичних управлінських рішень в умовах загострення конкурентної
боротьби та необхідності підвищення ефективності бізнес-процесів
підприємства.

Література:
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

За умов загострення конкуренції, глобалізації економіки та
нестабільного стану зовнішнього середовища перед підприємством
постає проблема пошуку шляхів виживання на конкурентному ринку
та недопущення банкрутства. Тому існує потреба в обґрунтуванні
концептуальних засад формування ефективної системи управління
витратами підприємства як однієї із найважливіших складових
системи управління господарською діяльністю.

Перш за все розглянемо сутність категорії управління
витратами, зокрема тлумачення даного питання науковцями.

Управління витратами – це складний і багатогранний
економічний процес. Його формування як виду економічної
діяльності відбулося внаслідок еволюційного розвитку
підприємництва, економічного аналізу, управлінського обліку,
фінансового, стратегічного і операційного менеджменту [1].

Слід зауважити, що сутність цієї наукової категорії дослідники
трактують із різних позицій [2-4]:

а) з позицій економічного аналізу: В.П. Завгородній,
Ю.С. Цал-Цалко, А. Яругова;

б) з позицій бухгалтерського обліку: К. Кудрі, С.Ф. Голов,
Т.П. Карпова, В.Ф. Палій, М.Г. Чумаченко, Д. Хан, Ч. Хорнгрен,
Г. Фостер;

в) з позицій фінансового менеджменту: І.О. Бланк,
А.М. Поддєрьогін.

Вважаємо за доцільне серед усіх підходів до визначення
сутності управління витратами підприємства виділити два основних:

а) функціональний, згідно з яким управління витратами має
здійснюватись на основі застосування основних функцій
менеджменту [5; 6];

б) процесно-об’єктний підхід, що ґрунтується на
диференціації цільових носіїв витрат, оптимізації операцій та бізнес-
процесів [7].
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Сьогодні система управління витратами має забезпечувати
довгострокову конкурентну перевагу підприємства на ринку за
рахунок показників витрат. Щоб забезпечити ефективність
управління витратами, необхідно дотримуватись певних
концептуальних засад. Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних
економістів дає змогу виділити такі основні концепції, які можуть
бути покладені в основу створення ефективних систем управління
витратами [1]: концепція витратоутворюючих чинників та
оптимізації витрат; концепція функціонального менеджменту;
концепція альтернативних витрат; концепція максимізації доданої
економічної цінності; концепція ланцюжка формування цінності;
концепція стратегічного позиціонування; концепція життєвого циклу
продукції.

Згідно з даними концептуальними заходами, напевно,
необхідно формувати систему управління витратами. Це, вочевидь,
забезпечить зниження та оптимізацію рівня стратегічних і поточних
витрат підприємства й сприятиме підвищенню його
конкурентоспроможності на ринку, збільшенню прибутків і
стабільності роботи виробничої системи.
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ПРО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЗЕМЛІ

Ринок землі є невід’ємною частиною економіки будь-якої
розвинутої держави. Теоретичне дослідження показало, що сьогодні
такі поняття, як «ринок землі» і «ринок землекористування»,
практикно тотожні, оскільки на останньому продається право
користування землею.

На сьогодні досить складною є проблема трансформації
відносин власності на землю, що пов’язане, в першу чергу, з поділом
великих господарств на дрібні. Крім того, своєрідність земельних
відносин полягає у відсутності єдиної концепції землекористування
та механізму її реалізації. Якщо раніше вся земля була у державній
формі власності, то тепер з переходом до ринкової економіки
змінилися як земельні відносини, так і характер використання землі.
Тобто почав формуватися ринок землі.

В даному дослідженні акцентується саме на такому елементі
ринку землі, як система ціноутворення. Провівши аналіз світового
досвіду, можна виділити наступні особливості оцінювання земель:
одночасне існування нормативної та експертної оцінки земель;
земельна ділянка розглядається невід’ємною складовою частиною
майнового комплексу й оцінюється разом із будівлями та спорудами,
розташованими на ній; диференційований підхід до нормативної
оцінки не тільки забудованих земель,  земель лісового фонду,  але й
земель сільськогосподарського призначення.

Формалізуємо тепер сам процес ціноутворення. При цьому
розглянемо окремо формування ціни на землі
сільськогосподарського призначення і на землі під будівництво.

Щодо ціни на землю сільськогосподарського призначення, то
ми лише обмежимося оглядом відомих моделей.  Як відомо,  ціна
землі сільськогосподарського призначення тісно пов’язана з
рентними відносинами. Якщо абстрагуватися від витрат на
поліпшення землі, то ціну такої землі можна визначити як
дисконтовану вартість майбутньої земельної ренти:



175

L
RP
i

= , (1)

де R  – річна рента; i  – ставка банківського відсотка.
Але формула (1)  є дуже наближеною,  і не враховує багатьох

факторів, тому якщо вдосконалити методику, то доречно
скористатись для визначення ціни землі формулою Лаунхардта:

( ) v
L

Y P B Y F Z K K
P

j
r

é ù× - - × × × ×ë û= , (2)

де LP  – ціна 1 га землі сільськогосподарського призначення, грн;
Y  – середня урожайність основних сільськогосподарських культур з
конкретної земельної ділянки, ц/га; P  – середня ринкова ціна одного
центнера основних сільськогосподарських культур, вирощуваних на
даній земельній ділянці, грн; B  – середні витрати на виробництво
одного центнера основних сільськогосподарських культур,
вирощуваних на даній земельній ділянці, грн; F  – середній
транспортний тариф на кілометр відстані, грн; Z  – середня відстань
до ринку збуту, км; vK  – коефіцієнт коригування на відстань до
ринку збуту сільськогосподарської продукції; Kr  – коефіцієнт
коригування на питому вагу чорного пару та проміжних посівів;
j  – коригований банківський відсоток за рахунок державних дотацій.

Тепер перейдемо до визначення ціни землі, яка призначена для
будівництва. Визначальними факторами, що формують ціну землі,
вважатимемо площу земельної ділянки та її географічне
розташування (місто, передмістя чи село).

Розглянемо два регіони України: Чернівецьку та Київську
області.  По кожному з регіонів побудуємо модель ціни на землю з
використанням економетричного підходу. В результаті отримаємо:
для Чернівецької області:

1 286,965+0,979 32,839Y X X= × - × ; (3)
для Київської області:

1 2303,883+2,924 199,755Y X X= × - × , (4)
де Y  –  ціна земельної ділянки (тис.  дол.); 1X  – площа земельної
ділянки (сот.); 2X  – географічне розташування, причому в моделях



176

здійснене припущення, якщо земельна ділянка розташована в місті,
то 2 0X = , якщо в передмісті, то 2 1X = , якщо в селі, то 2 2X = .

Як видно з побудованих моделей, зберігається приблизно
однакова тенденція впливу факторів на ціну землі, що свідчить про їх
реальність. Зрозуміло, що чим більша площа земельної ділянки, тим
більша і її ціна (коефіцієнт біля 1X  додатний),  чим далі
розташовуватиметься земельна ділянка від міста, тим вона
вартуватиме дешевше (коефіцієнт біля 2X  від’ємний). При цьому
варто відзначити, що в Київській області ціна землі набагато
чутливіша до її географічного розташування, ніж у Чернівецькій
(коефіцієнт біля змінної 2X  значно менший).

Карабут Н.О.
ст. викладач,

Криворізький технічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В ЕКОНОМІЦІ

В основі інноваційного розвитку держави лежать нові знання та
технології. Вони є головним джерелом економічного зростання.
Загальновизнано, що знання та інформація – основні джерела
високотехнологічного виробництва. Інформаційно-аналітичне
забезпечення вкрай необхідне на всіх стадіях інноваційного процесу.

Інноваційна модель розвитку на сучасному етапі, в умовах
глобалізації, не може бути реалізована лише за рахунок структурної
перебудови економіки та технологічного оновлення промисловості.
Вона передбачає перенесення акценту з традиційних науково-
технічних рішень на використання принципово нових прогресивних
технологій, які мають вирішальний вплив на процеси соціально-
економічного розвитку провідних індустріальних держав світу.

Обравши шлях інноваційного розвитку, Україна ще залишає за
собою шанс встигнути приєднатися до групи найбільш промислово
розвинених країн, оскільки розрив у розвитку між країнами-лідерами
та іншими державами безперервно зростає.
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Як зазначено в проекті «Концепції інноваційного розвитку
економіки України», в країні на даний час в основному склалися
необхідні передумови для переходу на інноваційну модель
економічного розвитку. З'явилися ознаки економічного зростання.
Україна має науково-технічний потенціал, який, незважаючи на
вкрай складні умови для його функціонування, зберіг достатньо
високий рівень своєї дієздатності й за головними параметрами
відповідає середньоєвропейським стандартам. Україна має розвинену
систему освіти, яка спроможна забезпечити потребу в кадрах для
здійснення переходу до інноваційного розвитку економіки.

В процесах модернізації і структурної перебудови
промисловості вирішальне значення має створення постійно діючої
системи прогнозно-аналітичного забезпечення та моніторингу
науково-технічного розвитку. На сьогодні в Україні усвідомлена
необхідність формування замкненого технологічного циклу від
створення до використання інформаційного ресурсу, вироблення
єдиних підходів до його формування та інтегрування у світовий
простір.

Зростаючі темпи науково-технологічного розвитку та
недостатні обсяги інвестиційних ресурсів підвищують ризики при
впровадженні інновацій в економіку України. В цих умовах
виключно важливого значення набувають проблема аналізу ринків
технологічних інновацій, а також маркетингові дослідження ринків
збуту.

Формування в державі спеціалізованих інформаційних
структур на базі використання можливостей державної системи
науково-технічної інформації дозволить здійснювати прогноз
результативності інноваційних проектів, визначати їхню
відповідність світовому рівню та можливий експортний потенціал.

Лише інноваційний шлях розвитку економіки України
спроможний стати каталізатором швидкого впровадження
наукомістимих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій
безпосередньо у виробництво, дозволить стати нашій державі дійсно
європейською за станом застосування сучасних технологій.

Роль інформаційного забезпечення постійно зростає. Поряд із
швидким зростанням обсягів необхідної інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень усе гострішою стає проблема
швидкого пошуку та обробки потрібної інформації.
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Інформаційні технології в площині управління організацією
повинні забезпечувати:

- підвищення ефективності функціонування та зростання
мобільності керівного й адміністративно-управлінського персоналу;

- вчасну та повну інформованість про можливості нових
інформаційних технологій з метою їх вдосконалення.
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ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
РЯБИНИНА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЭКОНОМИКЕ

В работе И.А.  Рябинина «Надежность, живучесть,
безопасность. Очерки разных лет» [1] в Очерке 27 освещена история
создания логико-вероятностного исчисления (ЛВИ) для
исследования проблем надежности, живучести и безопасности в
технических системах. ЛВ-исчисление Рябинина привлекло
внимание ученых, занимающихся оценкой и анализом риска в
экономике.  В течение 10  лет нами выполнялись разработки и
исследования по созданию информационной технологии и Software
для управления риском и эффективностью в банках, экономических
и социальных системах на основе ЛВ-исчисления.
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Экономические и социальные системы являются структурно
сложными, имеют большое количество элементов и связей,
случайные изменения параметров. Если в технике с надежностью и
безопасностью имеют дело даже в крупных компаниях 3-4
специалиста, то в экономике число компаний на 2-3 порядка больше,
а с анализом и управлением по критериям риска и эффективности
имеет дело каждый менеджер и экономист.  В экономике область
приложений ЛВ-моделей риска практически безгранична.

В докладе рассматриваются базовые аксиоматики ЛВИ,
описываются базы данных (БД)  и базы знаний (БЗ)  ЛВ-моделей
риска и эффективности. Множество всех приложений в экономике и
соответствующие ЛВ-модели риска выделены в три класса [4; 5]:

-  ЛВ-эффективность (доходность портфеля активов,
товарооборот ресторана и магазина, взятки и коррупция и др.);

-  ЛВ-классификация (кредитов, банков, состояний системы и
др.);

-  ЛВ-моделирование (риск падения евро, неудачи на выборах,
экономического кризиса, неуспеха менеджмента компании и др.).

Уделено внимание задачам идентификации вероятностных
моделей риска по статистическим данным, ЛВ-анализу риска и
эффективности системы, ЛВ-управлению риском и эффективностью
в сложных системах, описаны практические приложения и
достоинства ЛВ-управления риском и эффективностью.

Как пишет И.А.  Рябинин (2,  с.  276):  «Чтобы новые подходы к
ЛВИ совершили такой же революционный прорыв на финансовом
рынке, какой в середине ХIХ века совершил Джордж Буль в развитии
индуктивной логики, а в середине ХХ века Г. Марковиц в выборе
оптимального портфеля с помощью аналитического аппарата теории
вероятностей, потребуется некоторое время и приложение многих
творческих усилий в вопросах формализации сценариев управления
рисками в бизнесе».

ЛВ-подход к управлению риском в банках, экономических и
социальных системах отождествляется с парадигмой – признанными
научными достижениями, которые в течение времени могут дать
обществу модель постановки проблем и их решений. Представляется
целесообразным создавать научные центры не только по недавно
возникшим проблемам нанотехнологий и наноматериалов, но и по не
менее приоритетным всегда существовавшим проблемам создания
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эффективных информационных технологий для управления риском и
эффективностью в повседневной экономике тысяч компаний, банков
и предприятий.
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СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах розвитку економіки України економічні об’єкти
розв’язують основне завдання бізнесу – задоволення постійно
зростаючих потреб населення при обмежених ресурсах з метою
одержання вигоди. На функціонування економічних систем
впливають як внутрішні фактори, так і фактори зовнішнього
середовища. Враховуючи значну невизначеність майбутнього
розвитку економічних систем та посилення конкуренції на
споживчому ринку, підприємству необхідно розв’язати проблему
ризику власної ініціативи, яка впливає на безпеку його
функціонування.

Однією із специфічних особливостей функціонування
економічних систем є стохастичність факторів розвитку
підприємства, яка зумовлена природними явищами, політичним
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оточенням, науково-технічними відкриттями, суб’єктивними
чинниками. Така особливість передбачає при побудові економіко-
математичних моделей діяльності підприємства загалом і моделей
фінансової безпеки зокрема використання кореляційно-регресійних
моделей, які описують усереднену тенденцію розвитку явища під
впливом випадкових факторів.

Для дослідження динаміки рівня фінансової безпеки
підприємства та отримання його прогнозного значення необхідно
виокремити сукупність показників фінансової безпеки, які описують
усі аспекти функціонування економічного об’єкта. При цьому
виділено такі фактори внутрішнього середовища, як величини
кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства (х1 та х2
відповідно), обсяг реалізованої продукції (х3), вартість основних
засобів (х4), величина власного капіталу (х5), величина прибутку
підприємства (х6), величина поточних зобов’язань підприємства (х7),
показник рентабельності підприємства (х8) та показник поточної
ліквідності підприємства (х9). Серед факторів зовнішнього
середовища (макроекономічні показники фінансового стану країни)
можна виділити рівень інфляції (індекс споживчих цін) (х10), рівень
зареєстрованого безробіття (х11), темп приросту валового
внутрішнього продукту України (х12), величина основних засобів
України (х13),  бюджетний дефіцит у відсотках до ВВП (х14), курс
долара до гривні (х15),  середній рівень відсоткової ставки за
кредитами (х16). В деяких випадках можна виділити ще інші
чинники, які будуть впливати на показники фінансової безпеки
підприємства та враховують специфіку діяльності підприємства.

Структурна економетрична модель рівня фінансової безпеки
підприємства має вигляд:

х3 = f1(х1, х4, х8, х11, х12);
х4 = f2(х3, х6, х13, х16);

х6 = f3(х2, х3, х8, х10, х14, х15);
х8 = f4(х3, х5, х6, х9, х12 х16);

х9 = f5(х3, х6, х7, х15, х16).
В досліджуваній моделі екзогенними змінними виступають х3,

х4, х6, х8 та х9, всі інші змінні є ендогенними. При цьому функції f1,
f2, …, f5 можуть мати різний явний вигляд (лінійний, показниковий,
степеневий тощо). Вибір форми та типу кожного рівняння
економетричної моделі можна здійснювати за допомогою методів
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вибору багатофакторної моделі (методу виключень або покрокового
регресійного методу), тесту причинності за Гренджером або за
допомогою теоретико-логічних міркувань.

Подальші дослідження з даної тематики потрібно проводити з
врахуванням нестабільного розвитку економічних процесів, зокрема
в умовах фінансової кризи, коли практично всі підприємства та
банки опинились у загрозливій фінансовій ситуації. Методикою
вивчення динаміки рівня фінансової безпеки підприємства в цьому
випадку може бути теорія хаосу, яка враховує стрибкоподібну зміну
показників фінансового стану.

Карпець Е.П.
к.е.н., с.н.с.,

Житницька Н.П.
м.н.с.,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА БАЗІ

ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ
ТАБЛИЦІ «ВИТРАТИ-ВИПУСК»

Співробітниками Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова
НАН України розроблена і запропонована до впровадження система
на базі економетричної моделі таблиці «Витрати-Випуск» (ТВВ), що
максимально пристосована до прогнозування основних
макроекономічних показників (обсягу валового внутрішнього
продукту (ВВП) в постійних та поточних цінах споживачів, значення
міжгалузевих потоків та інших).

Використання методології економетричної  моделі таблиць
«Витрати-Випуск» (ТВВ) дозволяє здійснювати аналіз тенденцій
розвитку економіки та прогноз за рахунок наступних методологічних
особливостей моделі.

Включення до системи ендогенних змінних усіх показників, що
характеризують процеси державного регулювання. Попередня
структура економетричної моделі ТВВ складається зі змінних,
об'єднаних у 6 блоків відповідно до основних функціональних
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підрозділів ринкової економіки:
1) кінцевий попит – у тому числі за видами інвестицій і

споживання;
2) чисельність зайнятих по основних категоріях працюючих і

чисельність безробітних;
3) доходи населення по групах;
4) виробництво продукції і матеріальні витрати на

виробництво;
5) державні фінанси за видами;
6) кредитно-грошові відносини.
Подання та ідентифікація реальних міжгалузевих потоків як

статистичних залежностей. Формальним способом вирішення
поставленого завдання є розгляд зв’язків між показниками ТВВ як
статистичних залежностей, що приводить до економетричного
трактування розширеної моделі.

В процесі побудови економетричної моделі ТВВ, що включає в
себе як ендогенні змінні перерахованих шести блоків, можуть бути
сформульовані ймовірнісні гіпотези, що відображають найбільш
загальні уявлення про взаємозв'язки національної економіки, у тому
числі запропоновано формулювання і верифікацію, коли це можливо,
ймовірнісних гіпотез щодо випадкових збурень і здійснення
специфікації окремих співвідношень. В основу специфікації
покладені уявлення про характер причинно-наслідкових зв'язків
усередині досліджуваної сукупності показників і їхньої реакції на
вплив зовнішнього середовища.

Відповідно до наведених принципів моделювання розроблений
алгоритм розрахунків за звітними даними восьми укрупнених видів
діяльності ТВВ.

Для продуктивної роботи з економетричною моделлю і
проведення прогнозних розрахунків розроблено єдиний програмний і
графічний інтерфейс. У межах єдиного інтегрованого програмного
середовища користувач має можливість працювати із звичними для
нього вхідними і вихідними робочими документами, які автоматично
перетворюватимуться у формати даних, необхідні для моделей. Для
цього розроблені та створені наступні компоненти:

a) бази даних, що містять вхідні дані, необхідні для
проведення прогнозних розрахунків;

b) бази даних,  які зберігають вихідні дані та всі сценарії
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побудованих прогнозів;
c) прикладне програмне забезпечення для роботи з базами

даних відповідно до викладених вище пунктів (a) та (b)
d) єдиний програмний графічний інтерфейс системи, що

дозволяє пристосовувати систему для користувачів з різним рівнем
підготовки.
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ВИБІР МЕТОДУ ВИДІЛЕННЯ ДОХОДУ КОМПАНІЇ
ПРИ ОЦІНЦІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Для оцінки нематеріальних активів застосовують три основних
підходи, а саме: дохідний, витратний і порівняльний. Необхідність
оцінювання нематеріальних активів з’явилась при визначенні
ринкової вартості компанії.

При оцінці нематеріальних активів найбільш поширеним
підходом є дохідний підхід, який опирається на очікуванні грошових
потоків, котрі будуть згенеровані компанією за рахунок певного
активу. При використанні даного підходу аналітик шукає спосіб
виділити з доходу компанії ту частину, що відноситься до
нематеріального активу, щоб на підставі отриманого грошового
потоку побудувати модель дисконтованих грошових потоків, яка
оцінить справедливу вартість компанії.

Основні методи виділення доходу:
1) Метод переваги в прибутку. Даний метод заснований на

припущенні, що для ряду компаній наявність сильного
нематеріального активу призводить до конкурентних переваг: так
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деякі компанії з відомими брендами можуть продавати товар за
вищими цінами, ніж їх конкуренти. Для використання такої
методології необхідно знайти конкурентів даної компанії, які не
мають нематеріальних активів. На практиці для визначення величини
додаткового прибутку використовується різниця в ціні на вироблену
продукцію з використанням нематеріальних активів, і аналогічній за
своїми якостями продукції, виробленій без його використання.
Вказана різниця в ціні, помножена на обсяг випуску, ототожнюється
з додатковим прибутком власника нематеріальних активів.

2) Метод виграшу в собівартості. Використання деяких
нематеріальних активів може зменшити собівартість виробництва.
До таких активів можна віднести: патент на нові технології,
кваліфіковану робочу силу тощо. Отже, для визначення майбутнього
грошового потоку, що припадає на нематеріальний актив, необхідно
знайти різницю між собівартістю виробництва з використанням
даного активу і без нього.

3) Метод звільнення від роялті. Даний метод заснований на
припущенні, що досліджуваний актив не належить його поточному
власнику, а знаходиться в нього на основі орендного договору. У
такому разі поточний власник зобов'язаний виплачувати платежі за
право користування даним нематеріальним активом, так звані
«роялті».  Для більшості компаній дані виплати прив'язуються в
процентному співвідношенні до чистого доходу компанії або
прибутку від операційної діяльності компанії. На підставі аналізу
поточних тенденцій на ринках досить легко виділити значення
«роялті» для компаній певного сектора, що дозволяє виділити із
загального прогнозованого доходу компанії грошовий потік, що
належить до нематеріального активу.

4) Правила бігунка, або правило великого пальця. Дана
методологія є спрощеним варіантом методу звільнення від роялті. На
відміну від методу звільнення від роялті, базою для відліку
процентних виплат за нематеріальний актив береться прибуток
компанії до оподаткування. За даною методологією прибуток
розподіляється в співвідношенні: 25% –  власнику об'єкта
дослідження, 75% – компанії, що використовує об'єкт у нинішній
час. Дане співвідношення отримане на підставі статистики.

Найбільш застосовуванним серед зазначених методів є метод
переваги прибутку компанії. При цьому необхідна інформація для
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використання цього методу є доступною. До того ж він враховує
особливості сектора, до якого належить ця компанія. Так, компанія
телекомунікаційного сектора, ВАТ «Укртелеком» володіє патентом
на використання новітньої технології мобільного зв’язку 3G.
Нормалізовані прибутки на одного користувача цієї компанії
збільшують різницю при порівнянні з прибутками інших вітчизняних
операторів мобільного зв’язку.
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МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Проблема оцінки інвестиційної привабливості залишається
однією з найважливіших економічних проблем сучасності.
Множинність визначення поняття «інвестиційна привабливість» веде
за собою множинність моделей та методів оцінювання інвестиційної
привабливості підприємств регіону. Вагомий внесок у теорію з
питань моделювання інвестицій зробили зарубіжні та вітчизняні
вчені: В. Беренс, Д. Стейнер, І. Ансоф, С. Бір, П. Самуельсон,
П. Хавранек, Г. Бірман, С. Шмідт, Л. Гітман, М. Джонк,
В.П. Александрова, О.М. Алимов, Ю.М. Бажал, Є.Р. Бершеда,
В.М. Геєць, М.С. Герасимчук, О.А. Кириченко, О.В. Кухленко,
І.І. Лукінов, А.Ф. Гойко, А.А. Пересада, М. Мельник, Е.М. Сич,
В.П. Ільчук та інші. Їх наукові праці присвячені вивченню сутності
та видів інвестицій, особливостям моделі інвестиційного розвитку
економіки, інструментам та важелям державної підтримки
інвестиційної діяльності, методам оцінки інвестиційних проектів [1].
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В основі моделювання знаходяться інформаційні процеси:
створення моделі ґрунтується на інформації про інвестиційний
клімат, що моделюється; в процесі моделювання отримується нова
інформація про систему; суттєве місце займає опрацювання та
інтерпретація отриманої інформації; в процесі реалізації
експериментів на моделі вводиться керуюча інформація [2].

Для того, щоб здійснювати процес моделювання інвестиційної
привабливості регіону, необхідно розуміти суть самого терміна, який
в літературі визначається як «відповідність регіону основним цілям
інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості та
ліквідності інвестицій» [3]; «рівень задоволення фінансових,
виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора
щодо конкретного регіону» [4];  або як «становище регіону в той чи
інший момент часу, тенденції його розвитку, що відображаються в
інвестиційній активності» [5]. Інвестиційна привабливість території
визначається факторами інвестиційної привабливості регіону і
регіональною інвестиційною політикою.

За допомогою моделювання можна розв’язати наступні
завдання оцінювання інвестиційної привабливості підприємств
регіону:

1) прогнозування обсягів інвестицій в основний капітал у
регіоні на різні роки;

2) визначення найбільш інвестиційно привабливих галузей
регіону та перспективи їх розвитку;

3) моделювання можливих ситуацій в інвестиційній сфері;
4) отримання відомостей для прийняття та аналізу можливих

управлінських рішень, узгодження та вирішення конкретних завдань.
Процес моделювання здійснюється поетапно:
· проведення аналізу діяльності підприємств та галузей

регіону;
· визначення основних факторів, що впливають на діяльність

підприємств та галузей регіону;
· розробка багатофакторних моделей для оцінки інвестиційної

привабливості підприємств регіону;
· реалізація моделі і визначення ефективності інвестицій на

прикладі певних підприємств та галузей;
· визначення сфери застосування розробленої моделі й надання

рекомендацій з подальшого використання результатів дослідження.
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Використання моделювання дозволяє краще орієнтуватись в
існуючих, створених ситуаціях, прогнозувати майбутні стани, які
можливі при існуванні різних факторів. Прогнозування на основі
існуючих факторів та впливів,  не враховуючи можливих змін,  дасть
нам приблизні результати розвитку ситуації при існуючих
тенденціях. Прогнозування ж стану інвестиційної привабливості при
врахуванні чи при прорахуванні можливих змін обставин і факторів
дасть змогу нам побачити ефективність застосування певних
механізмів планування та здійснення діяльності у визначених
напрямках.
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 Східноукраїнський національний імені В. Даля

МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
ПРИ СТРАХУВАННІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Більшість існуючих моделей розглядають лише фінансову
складову страхування, не враховуючи фінансову складову її
інвестиційної діяльності. Наше завдання полягає саме в тому, щоб
розглянути процес фінансування при страхуванні нещасних випадків
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як невід’ємну суму страхової та інвестиційної складових. Таким
чином модель повинна містити наступні вхідні на вихідні показники:

Вхідні:
Надходження від страхування нещасних випадків tJ ,

експлуатаційні витрати tE , потреба в капіталі tÑ , відстрочені
виплати до 5 років tDH ,  відстрочені виплати менш ніж 5 років tDS ,
процентна ставка ti .

Вихідні:
Виплата дивідендів  по інвестиціям tI , поточна заборгованість

tB , розмір страхових фондів tNA , прибуток tP , прибуток капіталу
tROC , доля фінансування з особистих ресурсів tSFR .

Умова того, що сума  коштів, що надходять до страхової
компанії повинні дорівнювати сумі витрат та коштів, що  належать
страховій компанії,  прийме вигляд рівняння балансу:

t t t t tJ B C E I+ = + + .                                             (1)
У кожен окремо взятий рік, будуть проводись виплати по

дивідендам, якщо вважати що існує  якась середня процентна ставка
за рік, тоді  в один рік t загальна виплата  дивідендів складе:

1

( )
t

t y y t
y s

I i B f B
-

=

= +å .                                              (2)

Для дивідендів за період від s до t-1 року.
Компонента ( )tf B  відповідає тому, що поточна заборгованість

має змогу початися коли завгодно впродовж  року. Тож для
практичних цілей доцільно, що величина ( )tf B  прямо пропорційна
виплатам дивідендів за повний рік, так що

( )t t tf B ai B= .                                          (3)
З рівняння(2) можна визначити, що

1 1 1(1 )t t t t t tI I aB i a B i- - -= + + - .                             (4)
Якщо виплати  дивідендів по інвестиціям відмінні від інших

інвестицій і кожного року зростають на qt. Тоді рівняння (4) прийме
вигляд

1 1 1(1 )t t t t t t tI I aB i a B i q- - -= + + - + .                                (5)
Прибуток страхової компанії за рік t має вигляд:

t t t t t tP J E DH DS I= - - - - .                                   (6)
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Необхідно також розглянути важливий фактор, який
характеризує фінансовий стан страхової компанії при страхуванні
нещасних випадків – розмір страхових фондів. Критичним
показником такої діяльності є здатність фондів давати прибуток
страховій компанії. Ці прибутки  загалом визначаються відношенням
надходжень до величини фондів, зображених у відсотках, або

100%надходження
розмір фондів

´ .                                         (7)

У цьому випадку

1

100%
( ) / 2

t t t
t

t t

J E DH
ROC

NA NA -

- -
= ´

+
.                                  (8)

Іншим важливим показником є доля вкладень страхової
компанії зі своїх особистих ресурсів, яка визначається

100%t t t
t

t

P DH DSSFR
C

+ +
= ´ .                                     (9)

Використовуючи (1) та (6) маємо

1 100%t
t

t

BSFR
C

æ ö
= - ´ç ÷
è ø

.                                    (10)

Особливо важливим при розгляданні цієї моделі є можливість її
застосування для діяльності «закритих» страхових організацій, що
спеціалізується на страхуванні нещасних випадків. Прикладом такої
організації є Державний Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та деякі комерційні страхові компанії, що
спеціалізуються на обов’язковому страхуванні від нещасних
випадків на транспорті.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕМІГРАЦІЮ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ З УКРАЇНИ

В умовах глобалізації світової економіки спостерігається
зростання темпів міграції трудових ресурсів. Ця проблема набула
великого значення для України, враховуючи її демографічний стан
[1; 2].

В роботі досліджується еміграція як функція від декількох
факторів, тобто

y(t) = φ(x1(t), x2(t), x3(t), x4(t)),
де y(t) – еміграція, x1(t) – номінальна заробітна плата,
x2(t) – економічно активне населення, x3(t) – навантаження на одне
вільне робоче місце, x4(t) –  індекс споживчих цін (%  до
попереднього року), t є [1996 ÷ 2006] [3].

Оцінка наведених факторів показала, що між x1 і x4, x3 та x4
існує мультиколінеарність, тому була побудована економетрична
модель залежності еміграції від трьох факторів; оцінене рівняння
регресії має вигляд:

ŷ(t) = 113887,7 + 40,45 x1(t) – 0,004 x2(t) + 600,04 x3(t).
R2 = 0,979 свідчить про тісний зв’язок між еміграцією та

зазначеними факторами.
Аналіз параметрів регресії дає змогу зробити висновки:
- найбільший вплив на еміграцію має навантаження на одне

вільне робоче місце, а також номінальна заробітна плата;
- рівень економічно активного населення має найменший

вплив на еміграцію, частково це пояснюється тим, що деяка частина
економічно активного населення змінює свій статус на статус
приватного підприємця;

- бажання Уряду вплинути на динаміку еміграції може бути
здійснене саме за цими факторами.

В умовах фінансово-економічної кризи, що охопила майже всі
країни світу,  стрімко зростає безробіття,  тому було проведено
дослідження еміграції як функції від рівня безробіття (x2(t)) та
реальної заробітної плати (x1(t)), t є [1996 ÷ 2007]; оцінене рівняння
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регресії має вигляд:
ŷ(t) = 7,74 – 0,001 x1(t) – 0,004 x2(t)

R2 =  0,797  свідчить про достатньо тісний зв’язок між
еміграцією та зазначеними факторами.

Зростання реальної заробітної плати, цілком зрозуміло,
відіб’ється на зниженні темпів еміграції,  але ріст безробіття також
негативно впливає на темп еміграції. Поясненням цього явища є
наступне: ріст цін, невиплата заробітної плати працюючим,
відсутність додаткових виплат призводить до збідніння населення,
яке не має необхідних коштів для еміграції.

Нами продемонстровано, що дослідження міграції від одного
окремого фактора не має сенсу, тому що на бажання емігрувати
впливає низка факторів.

Дослідження еміграції на сучасному етапі має надзвичайно
велике значення, враховуючи демографічний стан України, яка
віднесена до старіючих країн, чисельність населення якої до 2040
року може за прогнозами зменшитися до 37 млн осіб. Актуальність
дослідження пояснюється також тим, що незважаючи на глобальну
фінансово-економічну кризу, темпи зростання безробіття, країни ЄС
і Росія схильні приймати мігрантів з України.  Для Росії,  яка в двічі
скоротила квоту мігрантів у 2009 році, це, насамперед, пояснюється
тим,  що в Росії також існує проблема старіння населення.  А
емігранти з України в більшості російськомовні і в значній кількості,
навіть, є етнічними росіянами. Враховуючи недалеке спільне минуле,
Росія зацікавлена у висококваліфікованих кадрах з України.

Зацікавленість інших країн ЄС в мігрантах з України в умовах
безробіття пояснюється їхньою працездатністю, толерантністю та
здатністю працювати за меншу заробітну плату.
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ОБРОБКА «НЕЧІТКИХ» ДАНИХ ЗАСОБАМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Діалектика взаємодії і взаємовпливу теорії та практики
особливо проявляється у взаємному збагаченні й розвитку
математики та економічного моделювання, техніки. Про це свідчить
виникнення теорії нечітких множин і інтенсивне використання її
досягнень у нових інформаційних технологіях, економічних
розрахунках, розв’язуванні різноманітних прикладних задач.

Основною перевагою теорії нечітких даних є можливість
описати набуті знання для їх використання при керуванні
економічними, соціальними і технічними системами, при
розв’язуванні задач планування в умовах невизначеності.

Як правило, отримати такі знання можна при аналізі великих
масивів даних, які зберігаються у вигляді реляційних баз даних. Тому
виникає проблема створення швидкого та зручного інтерфейсу
обробки інформації. Такі задачі можна розв’язувати створенням
функцій обробки даних, тобто функціональним програмуванням.

Реалізацію функціонального програмування у системах
управління базами даних можна використати у наступних задачах:

проведення «нечітких» обчислень на основі знаходження
функції розподілу та проведення основних операцій;

проведення групування засобами функцій;
проведення матричних обчислень;
проведення пошуку параметрів заміною даних та створенням

програм оновлення даних;
проведення обчислень по полях, які не належать одному

запису.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЙ
У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Однією з найбільш важливих тенденцій розвитку суспільства в
останні десятиліття стали процеси інтеграції та глобалізації.
Посилення таких процесів відбувається в силу розвитку
інформаційної складової у функціонуванні як окремих підприємств,
так і цілих держав, а тому розгляд даного питання має особливу
актуальність.

Особивістю інформації є можливість вільного переміщення в
силу нематеріальності, при цьому цінність даного фактора
виробництва може перевершувати цінність матеріальних ресурсів.
Таким чином, інформаційні технології є глобальним продуктом і
флагманом процесів, що відбуваються у світовій економіці. В умовах
глобалізації Інтернет як система передачі даних відіграє важливу
роль у діяльності як окремих учасників економічного процесу, так і
функціонування економічних систем. Саме використання Інтернет-
технологій сприяло бурхливому розвитку міжнародних фінансових
інститутів (фондових ринків), виходу реальних компаній у глобальне
віртуальне середовище, а також розвитку електроного бізнесу та
появі нових галузей економіки.

Ресурси Інтернет-технологій можуть набути застосування в
таких напрямках маркетингової діяльності підприємства, як реклама,
підтримка ділових зв’язків з громадськістю, інформаційна підтримка
споживачів, просування торгівельної марки компанії, стимулювання
збуту, вивчення ринку та проведення маркетингових досліджень [1].

У наш час, завдяки маркетинговим функціям, здійснюваним
через Інтернет, відбулося різке збільшення використання Інтернету,
що прискорюється беззупинним розвитком самих ресурсів мережі.
Вже сьогодні багато компаній усвідомлюють величезний потенціал
Інтернету як маркетингового інструментарію, що являє собою
одночасно і засіб спілкування, і засіб ділової взаємодії.
Використання Інтернету в системі маркетингу підприємств завдяки
його унікальним маркетинговим характеристикам може значно
підвищити ефективність їхньої діяльності.

Комунікації в маркетинговій діяльності виконують особливо
важливу роль, оскільки в сучасних умовах вони виступають
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ключовим фактором конкурентоспроможності організації,
створюючи позитивний образ компанії серед споживачів та
розповсюджуючи інформацію про товари та послуги фірми.
Засобами комунікацій є: реклама, паблик-рилейшнз (зв'язки із
громадськістю), прямий (директ) маркетинг, особистий продаж,
стимулювання збуту, спеціальні засоби для стимулювання торгівлі
або рекламно-оформлювальні засоби для місць продажу.

У сучасному управлінні маркетинговими комунікаціями
необхідно виділити концепцію інтегрованих маркетингових
комунікацій. Тенденція до інтеграції маркетингових комунікацій з
іншими елементами комплексу маркетингу є одним з найбільш
значних маркетингових досягнень кінця 90-х років. На необхідність
впровадження такої концепції вказує велика кількість дослідників,
зокрема Дж. Бернет, Т. Лук’янець, Е. Ромат, В. Шарков та ін. Як
зазначає Дж. Бернет, інтегровані маркетингові комунікації – це
концепція планування маркетингових комунікацій, яка виходить із
необхідності оцінки стратегічної ролі її окремих напрямків (реклами,
стимулювання збуту, PR та ін.) й пошуку оптимального їх поєднання
для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації дії
комунікаційних програм за допомогою інтеграції всіх дискретних
звернень [2].

Отже, аналізуючи  вищевикладене, найбільш перспективним
підходом до вирішення проблеми побудови ефективної системи
маркетингових комунікацій є застосування концепції інтегрованих
маркетингових комунікацій, на основі якої повинна будуватися
система управління маркетинговими комунікаціями сучасних
підприємств, у т.ч. й Інтернет – комунікаціями як частиною
інтегрованих маркетингових комунікацій. При цьому слід зазначити,
що використання інтеграційного підходу маркетингових комунікацій
в Інтернет набагато простіше у порівнянні з його використанням у
традиційних засобах масової інформації,  адже сам Інтернет –  сайт і
його технічні можливості є тією інтеграційної складовою,  за
допомогою якої можна відстежити всі маркетингові комунікації в
мережі.
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КОНЦЕПЦІЯ ОНТОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Сучасні економічні умови вимагають розробки методів
проектування інформаційних систем, які могли б забезпечити
створення нових і модифікацію існуючих систем з мінімальними
витратами. На думку ряду авторів, такі методи мають основуватись
на побудові деякої моделі інформаційної системи. Як такі моделі ми
розглядаємо онтології.

Ідея про можливість проектування на основі онтологій була
висловлена Guarino  в роботі [1],  в якій зазначено,  що кожна ІС має
онтологію,  яка не явно,  але помітно вбудована в частини
інформаційної системи. Guarino ввів поняття керованих онтологіями
інформаційних систем (Ontology-Driven Information Systems – ODIS),
та зазначив, що онтології можуть використовуватися в часовому
вимірі під час розробки,  використання чи інтеграції ІС,  а в
структурному вимірі для підтримки різних частин ІС  – інтерфейсу
користувача, бази даних та ін. Подібні ідеї висловлюються також у
ряді інших робіт.

Для нас важливим висновком з робіт [2-3] була думка, що деякі
типи онтологічних відношень пов’язані з концептуальними схемами
інформаційної системи.

В результаті нами сформульована концепція онтологічного
проектування ІС, в основі якої  мають  лежати два типи моделей:

1. Онтологічні моделі.
2. Концептуальна схема ІС.
Первинною моделлю для проектування ІС має бути

онтологічна модель ІС, яка не просто описує поняття предметної
області, а описує ті ключові особливості, що мають значення для ІС.

Нами в [4] запропоновано використання онтологічних моделей,
що описують інформаційну систему із врахуванням ключових
онтологічних особливостей.
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Беручи загалом, онтологічне моделювання полягатиме у
виділенні підмножин з деякої універсальної онтології, що
відповідатимуть предметній області інформаційної системи
(побудова онтологічної моделі) й уточненні значень її характеристик
на основі онтології об’єктно-орієнтованих програм (побудова
концептуальної схеми інформаційної системи). Щодо формування
універсальної онтології, ми дотримуємось думки, що воно має
здійснюватися автоматично і централізовано. Оскільки, як свідчить
сьогоденний досвід, створення RDF-описів та OWL-онтологій
покладене на окремих розробників, призводить до проблеми
узгодженості онтологій.

Під концептуальною схемою інформаційної системи будемо
розуміти опис її елементів за допомогою мови графічного
моделювання, що дозволяє здійснити кодогенерацію цих елементів.

Перелік елементів, що описуватимуться концептуальною
схемою,  визначається онтологічною моделлю,  а їх характеристики –
онтологією об’єктно-орієнтованих програм.

За основу для візуального представлення концептуальних схем
доцільним видається взяти мову UML як одну із найбільш
поширених мов графічного моделювання та таку, що має широкі
можливості для опису інформаційної системи.

Надзвичайно важливе значення при проектуванні
концептуальної схеми відіграє також онтологія об’єктно-
орієнтованих програм, яка повинна використовуватися як засіб
підтримки онтологічного проектування на рівні стереотипів окремих
елементів діаграм, а також розробниками кодогенераторів.
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АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ
НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІКИ

Серед різнобічних проблем, що виникають при моделюванні та
дослідженні технічних, фізичних, економічних систем, важливе
місце займають питання вивчення динаміки процесів, ефективного
аналізу стійкості систем, що вивчаються.

Особливу роль при аналізі динаміки моделей відіграють точки
біфуркації, зокрема, біфуркація народження циклу визначає умови
виникнення періодичних коливань.

Оскільки задача побудови загального розв’язку нелінійних
систем диференціальних рівнянь є, як правило, нерозв'язною, то при
аналізі динаміки моделей використовують наближені методи або
обмежуються якісним дослідженням. Але якісний аналіз не дозволяє
визначити в аналітичному вигляді основні характеристики моделі,
що,  в свою чергу,  перешкоджає вивченню впливу параметрів моделі
на її динаміку.

Одним із локальних методів, який дозволяє дослідити стійкість
стаціонарного розв’язку динамічної системи, з’ясувати умови
виникнення біфуркації Хопфа, а також побудувати періодичний
розв’язок, що виникає внаслідок втрати стійкості стаціонарного, є
алгоритм біфуркації народження циклу [1].

Алгоритм біфуркації народження циклу застосовано для
асимптотичного інтегрування моделі Лотки-Вольтера,
диференціальні рівняння якої описують динаміку зміни капіталу
еколого-економічної системи при  зміні  параметрів керування [2].
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ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ІНФЛЯЦІЮ
В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Світові події останнього часу, зокрема в Україні, виявились
неочікуваними для багатьох економістів. Найбільш розвинуті
класична та неокласична економічні теорії користуються досить
великим математичним апаратом зі своїм набором визначень,
правил, аксіоматикою та методологією. Саме це обмежує
широкомасштабне дослідження економічних явищ і робить сучасні
напрямки економічної теорії обмеженими в розумінні досягнутих
результатів та їх практичного використання.

Спостерігається розширення сфери сучасного економічного
аналізу, насамперед за рахунок досягнутого в природничих науках,
зокрема в синергетиці. Наприклад, фізика, хімія, біологія
пропонують великий досвід побудови і дослідження динамічних
моделей систем незворотної дії.

В літературі [1] неодноразово проводиться паралель між
станом рівноваги економічної системи та ідеального газу. Таким
чином, для моделювання інфляційних процесів перспективним є
«термодинамічний» підхід, оскільки загальновідоме рівняння
Ньюкомба-Фішера

Mv pY= (1)
перекликається з рівнянням Клаперона-Менделєєва
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PV RT= . (2)
Можна припустити, що температура відповідає товарній масі,

об’єм газу – грошовій масі, а тиск – швидкості обертання грошей чи
оберненому до рівня цін.

Крім цього порушення рівноваги в економіці потребувало
насамперед модифікації рівняння (1). Так, у [2] запропоноване
рівняння:

( )( )2p a Y Y b Mv+ - = , (3)

де 2a Y  – додаткова вартість, b  – вартість товарів, необхідних для
виробництва і яке, в свою чергу, є аналогом рівняння Вандер-
Ваальса.

Кінетична модель інфляції має вигляд:
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(4)

де $( )m t  і ( )UAHm t  –  безрозмірні функції грошової емісії у доларах і
гривнях відповідно, 1p p b= -  –  індекс цін з врахуванням цін у
тіньовому секторі, 2

1y y A p= -  –  валовий внутрішній продукт з
врахуванням випуску в тіньовому секторі, ( )( )0 0 0d M p Wx b= -  –
безрозмірний параметр еластичності віддачі по заробітній платі,

1 2 1 2, , ,k k t t  – коефіцієнти реакції системи на встановлення рівноваги,
іншими словами, лаги у фінансовій та виробничій сферах.

Модель побудована на засадах синергетичного підходу з
використанням кінетичної теорії хімічних реакцій і теорії
нерівноважної й нелінійної термодинаміки відкритих систем. Між
іншим, тим самим підтверджується теза про необхідність інтеграції
природничих наук в економіці, насамперед фізики.

Обчислювальний експеримент підтвердив адекватність ММ (4)
інфляційним процесам українського сьогодення. Розрахунки на
основні моделі для різноманітних сценаріїв розвинення ситуації
визначили область стійкості параметрів, проілюстрували основні
закономірності, притаманні інфляційному середовищу в умовах
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перехідного етапу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ХАРЧУВАННЯ, ФІЗИЧНОГО
ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БІЛКИ

СИСТЕМИ КОМПЛЕМЕНТА

Існують статистичні дані, які у кількісному вигляді описують
залежність білків системи комплемента від харчування,  а також від
фізичного та психологічного навантаження [1; 2]. Була поставлена
задача знайти функціональну залежність між цими змінними.

Роботу над пошуком функціональних залежностей було
розбито на дві підзадачі:  перша задача –  вплив харчування та
фізичного навантаження на білок С3 системи комплемента, друга –
вплив харчування та психологічного навантаження на білок С9
системи комплемента.

Отже, ми маємо функцію, яка залежить від двох змінних
( )21, xxfy = ,

де y  – вміст білків системи комплемента (С3 або С9), 1x  – величина
харчування, 2x  – величина навантаження (фізичного або
психологічного).

Функцію ( )21, xxfy =  подамо у наступному вигляді

21 yyAy ××= ,              (1)
де ( )cxfy ,11 =  –  залежність величини вмісту відповідного білка від
харчування при фіксованих значеннях навантаження (фізичного або
психологічного), ( )2 2,y f c x=  – залежність величини вмісту
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відповідного типу білка від навантаження (фізичного або
психологічного) при фіксованих рівнях харчування.

Враховуючи якісний характер поведінки функцій 1y  та 2y ,
було запропоновано вигляд функції ( )21, xxfy =  як степеневої
функції від двох змінних, а саме

ba
21 xxAy ××=                                   (2)

На основі даних спостережень методом найменших квадратів
знаходяться числові коефіцієнти функції – ba ,,A .

Знайдено відповідні коефіцієнти для функцій (1), (2):
для білка С3

61,1
2

41,2
100,1 -××= xxy .

для білка С9
60,1

2
43,2

128,0 -××= xxy ;
Отже, на основі числових розрахунків отримані нові цікаві

залежності –  залежність обсягу вмісту білка С3  від харчування та
фізичного навантаження, а також обсягу вмісту білка С9 від
харчування та психологічного навантаження розрізняються лише на
величину константи.

Ці дані потребують теоретичного підтвердження.

Література
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Система ринкових відносин якісно змінює значення, роль,
повноваження і відповідальність органів регіональної влади в
забезпеченні функціонування та розвитку територій, підвищення
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життєвого рівня проживаючого на них населення. Розширення
функцій органів влади в регіоні супроводжується ускладненням
механізму прийняття управлінських рішень, посиленням впливу і
мінливості факторів зовнішнього середовища. Подолання
дезінтеграційних тенденцій і неоднорідності економічного простору
значною мірою залежить від скоординованого функціонування
регіональних ринкових структур і регулювання соціально-
економічних процесів у регіонах.

Таким чином, на сьогодні постала необхідність наукового
узагальнення явищ і процесів міжрегіональної взаємодії, пошук
нових методологічних підходів до управління ними як на
регіональному, так і на загальнонаціональному рівні, у відповідності
до вимог сучасних тенденцій розвитку регіональних економік.

Об’єктом проведеного дослідження було обрано систему
міжрегіональної соціально-економічної взаємодії (СМСЕВ)
Чернівецької та Івано-Франківської областей. Формування СМСЕВ
було здійснено в рамках системного підходу [1]. Параметрами
системоформуючих впливів зовнішнього середовища слугували
республіканські соціально-економічні стани. Керуючими вхідними
параметрами було визначено стани регіональної соціально-
економічної системи Івано-Франківської області. Роль вихідних
параметрів СМСЕВ відігравала динаміка зміни соціально-
економічних показників Чернівецької області як реакція на зміну
інформації на вході системи.

Нейромережева модель СМСЕВ Чернівецької та Івано-
Франківської областей була побудована шляхом використання
прикладних засобів інтелектуального аналізу. Середовищем
реалізації  нейромережі слугував Deductor Studio Lite 5.1.

Нейромережа навчалася на основі 7650 даних, які
відображають динаміку системи національних рахунків за 2000-2007
роки та отримані шляхом сукупної вибірки із даних Державного
комітету статистики України [2]. Похибка навчання нейромережевої
моделі встановлювалась у межах 0,1%. Структура нейромережі
складалась із двох внутрішніх шарів,  що містили 2  і 8  нейронів
відповідно. Методом навчання було обрано метод зворотного
поширення похибки (Back Propagation) [3], як активаційну функцію
обрано сигмоїду. Тестова вибірка становила 4%.

Внаслідок навчання було отримано прикладну нейромережеву
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модель СМСЕВ Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Основними підходами використання нейромережевої моделі є
дослідження інформації виходів як реакція на зміну інформації
входів (факторів). Входи, що відповідають за республіканські
соціально-економічні впливи, як зазначалось раніше, є незмінними,
як системоформуючі і такі, що відображають вплив зовнішнього
середовища. Перевірка достовірності інтерпретації моделі
регіональних економічних процесів була здійснена шляхом штучного
підвищення рівня усіх вхідних показників Івано-Франківської
області на 10 і 20%. Внаслідок перевірки модель показала наявність
процесів, пов’язаних із оптимумом Парето.

Отримана модель дозволяє досліджувати комплексний та
вибірковий вплив факторів на динаміку показників міжрегіональної
соціально-економічної взаємодії, що на сьогодні є практично
непосильною задачею для методів багатофакторного кореляційно-
регресійного аналізу. Практична значимість моделі підвищується
можливістю її донавчання, зокрема, шляхом використання даних,
породжених кризовими тенденціями національної економіки.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ

В процессе развития информационных технологий и
постепенного, но системного и необратимого в историческом аспекте
переходе к информационному обществу сложилось понятие,
которым пользуются для определения основы новых социально-
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экономических отношений. Это понятие информационных ресурсов.
Необходимо отметить, что именно в понятии

«информационные ресурсы» раскрывается экономическая сущность
информации как товара, как объекта социально-экономических
отношений.

Однако существуют определенные сложности в определении
самого понятия «информационные ресурсы». С одной стороны,
сложность заключается в том, что необходимо четко определить
различия между информацией и информационными ресурсами. Во
главу угла при такой постановке проблемы становится вопрос:
«Когда информация становится информационным ресурсом?». Ответ
на этот вопрос дает рассмотрение процесса взаимодействия
субъектов как целенаправленной осознанной передачи информации
от одного субъекта к другому.

Именно целенаправленность и осознанность такого обмена или
скорее передачи в силу свойства «неубываемости» исходной
информации превращает передаваемую информацию в
информационный ресурс. При этом следует отметить одну
особенность подобной целенаправленности передачи информации.
Определенная выше целенаправленность передачи информации
может иметь три вида:

1. Взаимная целенаправленность передачи для обоих
субъектов. В этом случае имеем вариант симметричности
информационного взаимодействия, когда необходимость и ценность
передаваемой информации осознается как передающим субъектом,
так и принимающим.

2. Целенаправленность передачи передающего субъекта. В
этом случае необходимость и ценность информации либо полностью,
либо частично не осознается принимающим субъектом, что
соответствует одному из видов асимметрии информационных
взаимоотношений.

3. Целенаправленность передачи со стороны принимающего
субъекта. Этот случай также относится к асимметричной ситуации
информационных взаимодействий, однако приобретает
противоположное значение: передающая сторона не осознает
необходимости и ценности передаваемой информации для
принимающей стороны.

Естественное разнообразие информационных ресурсов
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порождает необходимость их классификации с целью дальнейшего
подробного рассмотрения. Поскольку информационные ресурсы
характеризуются множеством различных показателей и признаков,
то необходимо при рассмотрении вопросов о ценообразовании
информационных ресурсов учитывать это и исследовать искомый
вопрос с точки зрения различных признаков.

В основу предлагаемой классификации положены два
принципа: во-первых, в качестве классификационных признаков
выбраны стадии жизненного цикла информационных ресурсов, и, во-
вторых, признаки, отражающие экономическую сущность
информационных ресурсов. Данная классификация не претендует на
полноту представления всех возможных классификационных
признаков, но в полной мере отражает те из них, которые
необходимы для рассмотрения вопроса об информационных
ресурсах как объекте экономики. Поэтому приведем
нижеследующую классификацию информационных ресурсов.

I. По потребителям:
индивидуальные информационные ресурсы;
информационные ресурсы предприятий;
массовые информационные ресурсы.
II. По источнику происхождения:
1. индивидуальные информационные ресурсы:
    1.1. личный опыт;
    1.2. опыт других людей;
2. корпоративные информационные ресурсы:
    2.1. внешние информационные ресурсы;
    2.2. внутренние информационные ресурсы:

2.2.1. первичные внутренние;
2.2.2. вторичные (производные) внутренние.

3. глобальные информационные ресурсы:
    3.1. персонифицированные факты;
    3.2. исторические факты (новости, СМИ);
    3.3. абстрактные обобщенные факты (результаты научных
исследований, результаты любой коллективной
интеллектуальной работы).
III. По форме передачи:

· устные;
· печатные (письменные);
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· аудиовизуальные.
IV. По форме хранения:

· фиксированные на материальных носителях;
· не фиксированные (память).

V. По форме преобразования:
·индивидуально-субъективные;
·корпоративно-объективные (коллективно-объективные);
·массово-субъективные.

VI. По уровню ценности:
· информационный шум;
· информационные ресурсы со «стандартным» уровнем

ценности;
· особо ценные информационные ресурсы.

 Корхін А.С.
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ПРО ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ ПОРІВНЯНИХ ДАНИХ ДЛЯ
ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

УКРАЇНИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Підвищення рівня життя народу та розв’язання багатьох інших
проблем вимагає підвищення економічного зростання, яке є
стратегічною метою кожної держави. Перехід України від планової
економіки до ринкової посилює необхідність побудови і дослідження
нових моделей економічного зростання країни, які дозволяють
виявити можливі темпи економічного розвитку, оптимальне
співвідношення споживання та накопичення, взаємодію основних
факторів у процесі виробництва, вплив науково-технічного прогресу
та інших факторів на динаміку виробництва та багато іншого. Усе це
різко актуалізує проблему факторів економічного зростання в умовах
ринкової трансформації економічної системи України.

Слід зазначити, що незважаючи на зацікавленість теоретиків та
практиків, проблема формування адекватної інформаційної бази є
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досить актуальною. На макроекономічному рівні найважливішими
факторами виробництва виступають жива праця (робоча сила) та
основні засоби виробництва, а результатом виробництва – кінцевий
продукт (ВВП).  Метою даної статті є формування часових рядів
валового внутрішнього продукту, основних засобів та кількості
зайнятого населення в Україні з 1991  до 2007  року.  Основною
проблемою цього завдання є те, що дані повинні бути представлені у
порівняних цінах, оскільки інформація, подана у фактичних цінах, не
може адекватно відображати дійсність. Це пов’язано з тим, що у 90-х
роках в Україні були досить високі показники інфляції,  а також з
тим, що у 1996 році була змінена валюта з українських карбованців
на гривню.  Саме тому,  для адекватного відображення процесів,  які
відбувалися в цьому часовому проміжку, слід використовувати
показники ВВП та основних засобів у темпах зростання в порівняних
цінах. Нижче наведено таблицю, в якій ВВП та основні фонди
представлені в темпах зростання з базисом у 1991 році в порівняних
цінах, а кількість зайнятих –за матеріалами вибіркових обстежень.

Рік ВВП, % ОФ, %
Кількість
зайнятих,
тис. чол.

1991 100 100 25000
1992 90 103 24500
1993 77 106 23900
1994 60 107 23000
1995 52 105 23726
1996 47 105 23200
1997 46 105 22600
1998 45 106 22300
1999 45 107 21800
2000 47 109 20175
2001 52 111 19972
2002 54 112 20091
2003 60 116 20163
2004 67 121 20296
2005 69 125 20680
2006 74 132 20730
2007 79 137 20905

Наступним кроком досліджень є побудова на основі поданих
даних макроекономічної виробничої функції, зокрема функції Кобба-
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Дугласа з урахуванням використання коефіцієнта завантаження
основних засобів. Метою побудови даної функції є визначення
реального завантаження основних засобів в Україні та розрахунок
коефіцієнтів еластичності за основними засобами та працею.

Література:
1. Статистичний щорічник України за 1996 рік. – К.: Українська

енциклопедія, 1997. – 618 с.
2. Статистичний щорічник України за 1999 рік. – К.: Техніка, 2000. –

645 с.
3. Статистичний щорічник України за 2003 рік / За ред.

О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2004. – 631 с.
4. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред.

О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2008. – 571 с.

 Косенко А.С.
аспирант,

Донецкий национальный университет

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ЗАПАСАМИ

В реальных условиях на большинство экономических
процессов воздействует большое количество лингвистических,
качественно выраженных параметров. Для процесса управления
промышленными запасами перечень этих факторов может выглядеть
следующим образом:

1) P  – приоритетность направления использования запаса;
2) D  – доступность закупаемого запаса на рынке в свободной

продаже (отсутствие дефицита);
3) H  – совместимость с производственными

характеристиками оборудования;
4) K  – уровень развитости системы качества поставщика;
5) R  – возможность беспрепятственной реализации

закупленного ранее запаса по цене закупки.
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Рис. 1. Схематическое влияние выбранных для лингвистических факторов
на принятие решений по управлению промышленными запасами

Перечисленные параметры так или иначе влияют на принятие
решения в области управления промышленными запасами. Уровень
их воздействия зависит от специфики хозяйственного процесса на
предприятии.

На рис. 1 схематически проиллюстрирована зависимость
объема закупаемого товара на склад от каждого из перечисленных
выше лингвистических параметров.

Очевидно, что лингвистические параметры не имеют четкой
области допустимых значений. Для решения этой проблемы
качественно выраженным переменным необходимо присвоить
условную область определения, шкалу оценок, минимальное и
максимальное значение которой будет соответствовать наименьшему
и наибольшему проявлению данного параметра.

Основываясь на данных, отображенных на рис. 1, можно
сделать вывод о том,  что для переменных P  и D  целесообразно
выбрать семантическое пространство с тремя лингвистическими
термами: «малый», «средний» и «большой», так как оценочную
шкалу этих факторов можно условно разделить на три сегмента
относительно их влияния на конечный результат: очень большого,
среднего и очень малого.

Переменные K  и ,H  судя по структуре воздействия на
конечный результат,  лучше всего разбить на два терма «малый»  и
«большой». И для последней переменной R  также целесообразно
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выбрать три значения, однако использоваться будет лишь терм
«большой», так как два других не влияют на решение задачи.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
НА ОСНОВІ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Набуття економікою глобальних рис привело до
переосмислення традиційного місця і ролі інформаційної системи
управління бізнесом – від управління безпосередньо інформацією до
управління середовищем,  в якому вона створюється і
використовується.

Інформаційне середовище має бути здатним змінювати
динаміку бізнес-процесів в умовах гетерогенності систем і
застосувань. Сьогодні такими технологіями вважаються сервісно-
орієнтована архітектура та комерційні grid-середовища, які
створюють навколо споживача інформаційну екосистему.

Автономні бізнес-процеси управління підприємством, за
допомогою мережних сервісів, можна зв’язувати і компонувати у
нові наскрізні процеси, які здатні виходити за межі підприємства і
працювати у глобальному інформаційному просторі.

Основним напрямком застосування комп’ютерних
автоматизованих систем у бізнес-управлінні стають системи, які
здатні поєднати в собі переваги систем планування ресурсів
підприємства, управління взаємовідносинами з клієнтами та
управління ланцюжками поставок із сервісно-орієнтованим підходом
до створення мережних інформаційних каналів.
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Економічна оцінка ефективності впровадження інформаційних
систем має враховувати основні особливості інформаційного фактора
та необхідність майже повного реінжинірингу більшості бізнес-
процесів підприємства.

Як приклади оцінки ефективності розглядається досвід
впровадження систем управління бізнесом на українських
підприємствах. Ефективність визначається на основі аналізу за
економетричними моделями та методами експертних оцінок.
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КОМПАНІЙ
РОЗРОБНИКІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Згідно з даними Gartner Consulting [1], вільне програмне
забезпечення стає все більш популярним. Ця тенденція підсилюється
фінансовою кризою, внаслідок якої багато компаній виявляють
бажання скоротити свої витрати на продукцію ІТ-індустрії.

Особливістю нової фази розвитку Open Source є зростання
інтересу до його продукції корпорацій. Так, дослідницька компанія
IDC приводить оцінки [2], згідно з якими до 2011 року світовий
ринок Open Source сягне показника 50 млрд дол.

http://www.computer.org/
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Найбільш популярним типом вільного програмного
забезпечення, як передбачається, стане софт для управління
серверами і базами даних.  Уже сьогодні в цих сферах вільний софт
застосовується в 52% випадків. Очікується, що через рік відповідні
їм частки ринків зростуть до 75% та 71%.

Водночас вищеописаний ріст спостерігається в умовах, коли не
вщухають суперечки відносно доцільності самого використання
продуктів з вільним програмним кодом. Висловлюються сумніви не
лише в економічній вигідності використання таких програмних
продуктів порівняно з пропрієтарними аналогами, але й у
можливості побудови прибуткового бізнесу, розробляючи продукцію
в рамках ліцензій Open Source.

Як відомо, стійкий ріст і успіх у бізнесі залежать не тільки і не
стільки від наявності інноваційних ідей, скільки від уміння носіїв
інноваційної ідеї створити і безперервно удосконалювати свою
бізнес-модель.

Розглянемо особливості бізнес-моделей, які застосовують ті
компанії, що планують одержувати прибуток, розповсюджуючи
програмні продукти з відкритим кодом.

1. Оскільки код програмного продукту є відкритим для будь-
кого, отримувати значний прибуток із його продажу або продажу
відкомпільованих компонентів не вдасться. Навіть якщо буде
великий попит на такі продукти, з’явиться чимало конкурентів, які
зможуть надавати такі ж послуги або й краще,  маючи перевагу в
маркетингу.

2. Необхідною умовою такого роду бізнесу є наявність
власного сайту з хорошим доменом і хороший хостинг, щоб
найповніше задовольнити інформацією потенційних клієнтів.

3. Сайту потрібна інтерактивність для створення спільноти
навколо основного проекту. Це потрібно не тільки для реклами
продукту, але й для роботи над усуненням недоліків.

4. Основним джерелом доходу, при виконанні
вищеперелічених умов, є реклама. Перш за все це, контекстна
реклама.  Цей вид реклами звичайно оплачується за кліки і
представлений у вигляді тексту. Другий тип реклами – це графічна
реклама. Більшість рекламних мереж, що надають графічну рекламу,
платять за кожну тисячу переглядів,  що означає оплату не за тисячу
кліків,  а за кожну тисячу показів реклами.  За цей вид реклами
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платять менше, ніж за контекстну, але вона все одно вигідна. Третій
вид реклами – продати місце під банер спонсорам за фіксовану
місячну плату. Ціни тут коливаються в межах від 50$ до 2000$ за
місяць.

5. Партнерські програми. Спосіб заробітку з ними наступний:
за посиланням, розміщеним на сайті, користувач переходить на
інший сайт і робить там замовлення.

6. Отримання спонсорської допомоги. Тобто компанії не
бояться просити допомоги на розвиток проекту.

7. Продаж дисків та атрибутики.
8. Створення програм на замовлення.
9. Платні консультації.
Тобто всі джерела доходу можно поділити на дві категорії:

активні і пасивні. До активних відносять: продаж ПЗ, продаж
атрибутики, платні консультації, написання ПЗ на замовлення.
Пасивні джерела доходу: реклама та спонсорська допомога. Саме
пасивні джерела дають найбільший прибуток і є рушійною силою
розвитку даного виду бізнесу.
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ДВОЕТАПНА ПРОЦЕДУРА ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКУ МОДЕЛІ
ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Для аналізу тенденцій споживання домогосподарств у регіонах
України за умов невизначеності інформації у [1] обґрунтовано
триритеріальну математичну модель: для заданого вектора ( )tb

r

очікуваної зміни цін у регіоні визначити таку симетричну матрицю
( )1 : n nX t E E+ ®  цінових перехресних еластичностей ( )1ijx t +  попиту
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домогосподарств на блага множини D  та вектори ( )1ta +
r ,

( )1 nt Eb + Î
r

 часток споживання цих благ домашніми господарствами
на відповідно мінімально-необхідному і забезпеченому рівнях у
прогнозний період ( )1t +  на підставі інформації погляду ( )v tt  за
базовий період t , які б оптимізували функціонали

{ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1
1 1;

min 1 , 1 ?
y

F f y SpX t b t X t b t
a h Ù

é ù= ´ + + á + ñ ®ë ûr

r r
,  (1)

{ }
( ) ( ) ( ) ( )( )2 ;

min 1 , 1 ?F SpX t b t X t b t
a h

= + + á + ®r

r r
,                       (2)

( ) ( ) ( )3
1

1 1 max
n

i i
i

F h t a t tb
=

= é + ´ ù ´ + ®ë ûåE                    (3)

при умовах

( ) ( ) ( ) ( )2
1

1 1     1,
n

i j ij i
j

t a t x t Z i na +
=

+ + ´ + = =å                    (4)

та обмеженнях
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 , 0.5 , 1t a t a t X t a t Kaá + ñ + á + ñ =
r r r r ,                           (5)

( ) ( ) ( ) ( ) ,0,1,1,1,1,,1,1,01 =ñ+á=ñ+áÎ==+ etetEeetX n rrrr
K

rr
ba     (6)

( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 1
2 2 1 1 2 21 ; ,   1 ; ,   1 ;i i iP t Z Z x t Z Z t Z Zb + ++ Î é ù + Î é ù + Îé ùë û ë û ë û ,       (7)

+ÎRy1 ,                                                    (8)
де SpX  означає слід матриці ,X  а інші змінні дорівнюють

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )log , 1 log 1 / 1 , 1 log 1a t p t h t x t P t k t P t= + = + + + = +r r , (9)

( ) ( )
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Z Z Z Z Z Z w t i n

g

g

+ +

+ + +
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í
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(10)

Зіставивши характеристики нашої трикритеріальної
оптимізаційної моделі з вимогами теорії прийняття рішень, процес
пошуку її розв’язку доцільно подати як двоетапну процедуру.
Узагальнено її можна описати у такій формі.

Вхід: специфікації моделі (1)-(10); інформація щодо переваг
критеріїв; рівні достовірності ( )nii ,1, 22 =+gg  виконання рівнянь
моделі.

Етап 1: розв’язування двокритеріальної оптимізаційної
детермінованої задачі виду (2)-(7),(9),(10). Позначимо через

( ) ( ) ( ){ }>+++=<= 1,1,1 tttXWW sss
s ba

rr  множину кортежів елементів, які



216

формують розв’язок цієї двокритеріальної задачі і є сукупністю
ефективних альтернатив нашого першого правила вибору.

Етап 2: Якщо ,Æ¹W  то розв’язуємо таку однокритеріальну
задачу лінійного програмування: визначити матрицю
( ) nn EEtX ®+ :1  та вектори ( ) ( ) ,1,1 nEtt Î++ ba

rr  які би оптимізували
функціонал

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ?1,1min 1
,, 1

®ñ+á++´
ÙÎ

tbtXtbtSpXyf
yWX

rr
rr
ba

 (11)

при умові (8).  Позначимо через ( ) optoptopt tX ba
rr

,,1+  розв’язок
задачі (11), (8).

Вихід: ефективна альтернатива ( ) >+=< optoptoptopt tXW ba
rr

,,1 , яка
є розв’язком трикритеріальної задачі оптимізації (1)-(10), або
висновок  про відсутність оптимального плану моделі (1)-(10) при

.Æ=W
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РИНОК СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПРОГНОЗИ

Світова фінансова криза торкнулася глобальних економік,
великих банківських та інвестиційних структур, зачепивши і суміжні
ринки, похитнувши страхові компанії. Однією з причин сучасних
проблем страхувальників є надто велика схильність до банківських
структур та їхніх кредитних портфелів.

За умов поглиблення банківської кризи у багатьох страхових
компаній, які в своїй роботі надавали перевагу розвиткові
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альтернативних каналів продажів, у першу чергу банківського та
автодилерського, можуть виникнути досить великі проблеми, що не
проявлялися при стабільному розвиткові економіки. Така ситуація
пов’язана з тим, що банки суттєво зменшили кредитування,
відповідно надходження премій скоротилося, а рівень виплат за
існуючою клієнтською базою продовжить зростати.

Проблеми ринку страхування досліджувалися в роботах
багатьох відомих авторів, наприклад [1; 2], але розвиток ринку та
сучасні економічні виклики потребують постійної корекції.

Тенденції розвитку ринку страхування України за період t
(2001-2008 рр., поквартально) можна охарактеризувати наступними
моделями:

2( . ) 576,16 162,98 , 0,73Валові премії млн грн t R= + = ;
( ) 2( . ) 752,42 0,084 , 0,73Валові премії млн грн exp t R= = ;

2( . ) 35,27 29,03 , 0,72Валовівиплати млн грн t R= - + = ;
( ) 2( . ) 79,358 0,094 , 0,87Валові виплати млн грн exp t R= = .

На базі розрахунків у пакеті STATISTICA можна вважати, що з
надійністю 0,85p =  побудовані математичні моделі адекватні
експериментальним даним і на основі цих моделей можна
здійснювати економічний аналіз та знаходити значення прогнозу.

За 2007 рік обсяг премій, одержаних від фізичних осіб,
збільшився у 2,27 рази. При цьому, незважаючи на десятикратне
зростання страхових платежів за останні п’ять років,  галузь
страхування життя залишається недорозвинутою.

Конкурентна боротьба серед лідерів страхового ринку не
призвела до принципового перерозподілу ринкових часток, не
дозволила компаніям по страхуванню життя стати важливою
частиною економіки країни. Ключова проблема полягає в тому, що
компанії в Україні позбавлені можливості вкладати в активи, які б
приносили страховикам дохідність, адекватну інфляції. Приблизно
половину резервів страховики тримають на банківських вкладах,
тобто багато клієнтів, які шукали альтернативу банківським
депозитам, в особі страховиків одержували посередників по
вкладанню коштів у ті самі банки.

Кризові проблеми на ринку примусять страховиків шукати
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альтернативні шляхи для просування своїх продуктів, аналізувати
диспропорції у своєму портфелі, більш адекватно оцінювати якість
послуг, що пропонуються клієнтам.

Криза також провокує загострення конкуренції, що добре для
клієнта. Конкуренція і свобода вибору дозволять відсіювати
компанії, які не готові пропонувати якісні страхові послуги і
задовольняти потреби клієнтів, надаючи необхідний сервіс.
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КОМП’ЮТЕРНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАЛАНСОВИХ
МОДЕЛЕЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Актуальність еколого-економічного моделювання випливає із
концепції сталого розвитку [1], фундаментальні основи якого на
сьогоднішній день перебувають у стадії наукових розробок. Обійтися
тут без економіко-математичних досліджень не можна, оскільки
абстрагування від реальних еколого-економічних систем до їх
математичних моделей і, навпаки, перехід від якісного аналізу
моделей до висновків про реальні еколого-економічні системи – один
із найбільш ефективних методів вивчення подібної проблеми.

Важливим класом еколого-економічної взаємодії балансового
типу є так званий клас моделей типу Леонтьєва-Форда. Однією з
моделей цього класу є модель (1) [1, с.10]:
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та двоїста до неї [2].
Особливістю цих моделей як систем алгебраїчних рівнянь є, як

правило, велика розмірність та неоднорідність її елементів, які
можуть вимірюватись у різних одиницях виміру та бути числами
різного порядку.

У зв’язку з цим розв’язання таких систем загалом вимагають
розробки спеціального алгоритмічного та програмного забезпечення.
У даній роботі запропоновано один із таких алгоритмів.

Розглянемо випадок, коли в моделі (1) елементи матриць
, , ,

11 12 21 22
A A A A  – деякі фіксовані числа, пов’язані з виробництвом.
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, систему (1) можна записати у вигляді

Далі розв’язуємо системи лінійних алгебраїчних рівнянь
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Для систем (2), (3) записуємо відповідно до другого алгоритму
відсічених систем рекурентні співвідношення [3], після обчислення
яких та деяких перетворень маємо:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1 1 1 2

11 21
x C z C y z y-= - - , ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 1 2 2 1

22 12
x C z C y z y-= - + .

Нескладні обчислення показують, що для реалізації методу на
ЕОМ в загальному випадку потрібно виконати з точністю до
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головного члена ( )2 2 3 32 22mn 2m n 3 n 3 m3 3+ + +  адитивних та

( )2 2 3 32 22mn 2m n 3 n 3 m
3 3

+ + +  мультиплікативних операцій.

Такий підхід дозволяє для кожного набору ( ) ( ),1 2y y  обчислити
невідомі ( ) ( ), ,1 2x x  виконавши всього ( )2 22n 2m+  арифметичних
операцій додавання і множення.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОГРАМНИМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖЕСТІВ

На прикладі музичного програвача WinAmp описується
система керування програмним забезпеченням за допомогою жестів.
Представлено алгоритми пошуку руки на зображенні, а також
алгоритм обрахунку розжатих пальців. Для реалізації даних
алгоритмів необхідні веб-камера і стрічка яскраво-червоного
кольору.

Система працює в фоновому режимі роботи ПК, отримуючи
через веб-камеру зображення. Система реагує на три жести рукою:

· один розжатий палець – зупинка або продовження
відтворення музичного файлу;

· два розжатих пальців – відтворення наступного за списком
музичного файлу;
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· три розжатих пальці – відтворення попереднього за списком
музичного файлу.

Перший етап роботи системи – це пошук руки. Для цього
необхідно знайти яскраво-червону стрічку, яка закріплена на
зап’ясті. Відносно даної стрічки необхідно знайти області, які за
характеристикою належать до кольору, що характерний шкірі.
Спостереження за рухом червоних областей на зображенні дасть
змогу знайти стрічку.

Пошук шкіри на зображенні виконується за допомогою
сегментації зображення. Сегментацією зображення називається
розбиття зображення на області [1].  Мета даного розбиття –
виділення області, яку необхідно дослідити, або виділення граничних
точок. Результат даної дії використовується або для розбиття
зображення на складові для подальшого аналізу,  або для
структурування точок для наступних перетворень зображення.

Другий етап алгоритму – обчислення кількості розжатих
пальців. Входом для даного етапу є зображення руки. Далі необхідно
побудувати коло, центр якого знаходиться посередині вхідного
зображення (рис. 1).

Рис. 1. Побудова кола для визначення кількості розжатих пальців
Перед початком побудови кола необхідно зафіксувати дві

змінних: лічильник перетинів кола з пальцями (ціла змінна),
наявність перетину (булава змінна) [2-3]. Вказане коло необхідно
будувати поточково, перевіряючи, чи нема різкої зміни кольору.
Якщо є зміна кольору, то встановлюємо ознаку перетину в true. Коли
закінчується колір руки, збільшуємо лічильник на одиницю і ставимо
ознаку false. Дія повторюється, поки не буде побудовано повне коло.

Як видно з рис. 1, крім розжатих пальців, коло перетинає
зап’ястя руки. Тому для отримання вірної кількості розжатих
пальців, необхідно зменшити лічильник на 1.



222

За допомогою мови програмування C# вказаний алгоритм
реалізований програмно.
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РОЗВИНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОВГОЇ АРИФМЕТИКИ
 ПРИ ПОБУДОВІ АЛГОРИТМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА

Модель Леонтьєва (МЛ) описує задачу прогнозу затрат-
випуску продукції на основі відомої статистичної інформації про
значення елементів технологічної матриці. Суттєвим ускладненням
МЛ, яка подається у вигляді системи лінійних алгебраїчних рівнянь
(СЛАР),  з квадратною матрицею є включення обмежень на межі
змінних. Розглядаються і більш узагальнені моделі, що математично
подаються в класі систем лінійних алгебраїчних нерівностей
(СЛАН).  МЛ лежить в основі і ряду оптимізаційних задач,  зокрема,
лінійного програмування (ЗЛП).

Відомо, що при побудові МЛ (після проведення якісного
аналізу моделі) потрібно провести і кількісний аналіз
несуперечливості її структурних елементів. Для аналізу властивостей
лінійних систем рівнянь (СЛАР) та нерівностей (СЛАН) з
квадратною матрицею обмежень (значення елементів матриці
обмежень моделі менші за одиницю) розроблено ряд точних методів
[1-3]. Відомо, що за своїми структурними властивостями лінійні
моделі належать до некоректних.  Одним із проявів некоректності є
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властивість поганої обумовленості [1]. Для тестування відомих схем
розв’язання даного класу задач розроблено ряд бібліотек моделей
систем з погано обумовленими матрицями обмежень. Зокрема, до
таких матриць належить матриця Гільберта.

Запропоновано схему застосування методології послідовного
аналізу (ПАВ)  та методу базисних матриць (МБМ)  [1]  для
проведення кількісного аналізу розв’язності за сумісністю та
властивостей компонент обмежень (активності, пасивності) МЛ в
залежності від уточнення значень параметрів на фазі якісного аналізу
моделі.

Наведемо нові результати про використання точних обчислень,
що базуються на швидких методах множення та ділення довгих
чисел.

Розроблено алгоритм та проведено комп´ютерну реалізацію
методу штучних базисних матриць [1]   в середовищі Visual  С++  з
використанням технології методу Штрасена, що базується на
швидкому перетворенні Фур’є.

В результаті експериментів для  погано обумовлених СЛАР (з
матрицею Гільберта) розмірності 100m =  та одиничною правою
частиною (з використанням технології методу Штрасена та швидкого
перетворення Фур’є) отримано точні розв’язки як методом Гауса, так
і методом штучних базисних матриць,  які збігаються також із
результатами [1].  Прискорено точні обчислення в 2,5  рази:  СЛАР з
матрицею Гільберта розмірності 100 була розв’язана МБМ в точних
числах за 1498,48 секунд, тоді як зі старим класом на тій самій ЕОМ
час виконання становив 3731,94 секунди (ЕОМ: AMD Athlon(tm)
64X2 Dual Core Processor 4200+, 2,21 ГГц, 1 ГБ ОЗП);

Застосування симплексної ідеології на основі МБМ дає змогу:
· аналізувати коректність побудови МЛ;
· виявляти наявність пасивних та породжуючих нерозв’язність

за несумісністю компонент на стадії дорозрахункового аналізу;
· точно розв’язувати погано обумовлені СЛАР у класі МЛ

більшої розмірності.
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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ
ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

У зв’язку зі складністю одночасного контролю великої
кількості різноманітних показників у фінансово-економічному
аналізі значного поширення набули процедури комплексної оцінки,
на підставі яких може обчислюватися рейтинг як узагальнена оцінка
діяльності економічної системи (ЕС). Під рейтинговим оцінюванням
(РО) розуміють комплексну характеристику ЕС згідно з певною
шкалою, де значення рейтингу − це елемент лінійно
напівупорядкованої множини.

Відомо ряд методик РО діяльності різних підприємств та
організацій, проте вони мають низку недоліків, а саме:

1) непрозорість та відсутність чітких критеріїв використання їх
на практиці;

2) спотворення економічного сенсу деяких показників через
недосконалість існуючої системи обліку й моніторингу;

3) орієнтація розробників методик обчислення рейтингів ЕС на
лінійні моделі взаємозв’язку показників;

4) обмеженість і неповнота інформаційної бази в обчисленні
рейтингів;

5) ігнорування показників, що характеризують динаміку
функціонування ЕС, а також слабоформалізованих.

Крім того, одним із найвагоміших недоліків аналітичних
методик рейтингового оцінювання є значна громіздкість розрахунків.

http://algolist.manual.ru/
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Сьогодні починають широко використовуватися новітні технології
для розв’язання такого класу задач, які дозволяють позбутися
більшості з наведених недоліків. Одним з таких перспективних
методів є технологія штучних нейронних мереж (НМ), оскільки вони
є найкращими нелінійними апроксиматорами, що самонавчаються.

Для обчислення та моделювання РО на базі НМ було
використано інструментарій Neural Networks Toolbox з пакета
програм MatLAB  6.5,  оскільки це середовище є досить гнучким та
потужним для проектування НМ будь-якої архітектури та складності.
У процесі розв’язання задачі РО було вибрано топологію НМ
багатошарового перцептрону з двома шарами. Перший шар містить
128 нейронів (вхідний вектор із 128-ми елементів), другий шар
містить у собі 2 нейрони (на виході 2 результати − рейтинги по 2-х
підприємствах). Як активаційну функцію нейронів обох шарів
використано лінійну функцію перетворення. Використання саме
такої функції поруч з іншими у ряді експериментів показала
найточніший та найоптимальніший результат при навчанні. Для
навчання використано п’ять пар «вхід-вихід», які у процесі підбору
ваг методом зворотного розповсюдження помилки за 95 епох
натренували НМ для обробки необхідних даних. Для процесу
тестування НМ використано вибірку з п’яти вхідних векторів.

При навчанні та тестуванні НМ використано з Форми 1
«Баланс» та Форми 2 «Звіт про фінансові результати» 128 параметрів
(по 32  з базового та планового періодів по двох підприємствах)
таких підприємств, як ТОВ «Погребищенський маслосирзавод», ВАТ
«Вищеольчедаївське», ВАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ВАТ
«Вінницька харчова фабрика»,  ООО «Сахарный союз»,  ВАТ
«Страхова компанія «Країна».

Для зіставлення результатів було використано табличний
процесор MS Excel, який дав можливість порівнювати розрахунки,
отримані за допомогою аналітичного методу та методу штучних НМ.
Середня похибка (відмінність результатів, отриманих при роботі
нейронної мережі та класичного методу) при проведенні тестування
становила +/− 0,15, що залежить від адекватності вхідних векторів
реальному стану досліджуваних підприємств.

Крім того, використання нейромережевої технології для
розв’язання такого класу задач дозволяє значно зменшити часові
затрати на обробку інформації та отримання результату з високою
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точністю, а також дозволяє використовувати таку методику для
різноманітних специфічних підприємств, навіть не здійснюючи
процесу перенавчання НМ. Розв’язання такого класу задач є досить є
актуальним та затребуваним при оцінці кредитоспроможності,
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості
підприємств.

Кустовська О.В.
доцент, к.е.н,

Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ
ДЕМОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГІОНУ

В процесі дослідження закономірностей динаміки
демографічних параметрів регіону виникає проблема оцінювання та
моделювання їх коливань, які зумовлюються впливом систематичних
і випадкових факторів. У внутрішньорічній динаміці демографічного
показника (Y) можна виокремити три компоненти – тренд (T),
сезонну (S)  та випадкову (L).  Динаміка показника за декілька років
включає також четверту компоненту – циклічну (C). Відмінність між
сезонною та циклічною компонентами полягає у тому, що перша має
внутрішньорічну (сезонну) періодичність, у той час як циклічні
фактори зазвичай мають більш тривалий ефект,  який до того ж
змінюється від циклу до циклу.

Залежності між взаємодією цих компонент можна подати
адитивною або мультиплікативною моделями:

Y=T+S+C+L;      Y=T´S´C´L .
Під сезонними коливаннями розуміють більш-менш стійку

закономірність внутрішньорічної динаміки показника. При
дослідженні сезонних коливань демографічних показників необхідно
розв'язати такі завдання:

– виявлення специфіки досліджуваного демографічного явища
або процесу та наявності сезонності;

– оцінювання розміру сезонних коливань, встановлення їх сили
та характеру у різних фазах річного циклу;

– характеристика факторів, які зумовили сезонні коливання;
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– моделювання сезонних коливань (сезонної хвилі).
Для розв’язання першого завдання ми пропонуємо

використовувати показники, які дозволяють оцінити взаємозв'язок
між рівнями рядів динаміки, які розділені річним інтервалом
(наприклад, у грудні 2007 р. і грудні 2008 р.). До таких показників
належать індекс (коефіцієнт) кореляції та коефіцієнт кореляції рангів
Спірмена.  За наявності сезонності тіснота взаємозв'язку між
значеннями досліджуваного показника за однойменний період
(місяць, квартал) має бути достатньо високою, а значення названих
коефіцієнтів наближатися до одиниці. Допоміжним інструментом
слугує графік,  який відображає динаміку показника за декілька (не
менше трьох) років.

Для оцінювання сезонних коливань абсолютних демографічних
показників у Тернопільській області протягом 2002-2007 рр.
(щомісячна кількість народжених і померлих, кількість
зареєстрованих шлюбів і розлучень) нами використовувалися
індекси сезонності, обчислені різними методами. Ми ідентифікували
ці методи таким чином:

– простої середньої;
– змінної середньої;
– зваженої середньої;
– аналітичного вирівнювання;
– рухомої середньої.
Перший метод доцільно використовувати за умови відсутності

тенденції динаміки показника, тобто коли його середньорічні
значення коливаються навколо певного сталого рівня. У цьому
випадку індекси сезонності ( SI ) визначалися як відношення
середнього значення показника за відповідний місяць ( iY ) до
загального середнього значення (Y ) за декілька років (m):

100i
S

YI
Y

= ´ .

Метод змінної середньої використовувався у тому випадку,
коли середньорічні значення показника  помітно відрізняються, але
явна тенденція їх динаміки відсутня. Мірою внутрішньорічних
коливань є відношення значення досліджуваного показника за місяць
до середньорічного значення ( jY ), а індекс сезонності обчислювався
як середня арифметична з таких відношень:
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Для перевірки суттєвості різниці середньорічних значень
застосовувався двовибірковий t-тест Стьюдента з нерівними
дисперсіями або двовибірковий z-тест для середніх.

Метод аналітичного вирівнювання при розрахунках індексів
сезонності ми використовували за наявності тенденції динаміки
показника, яка проявляється у зростанні або зменшенні
середньорічних значень. При цьому базою порівняння є теоретичні
значення ( tY ), обчислені за лінійним рівнянням тренду, а індекси
сезонності визначалися як середня арифметична з цих відношень:

100t
S

Y
YI

m
= ´
å

.

Метод рухомої середньої також дає можливість виключити
загальну тенденцію динаміки показника. У цьому випадку базою
порівняння є рухомі середні, обчислені для заданого інтервалу
вирівнювання ( mY ), а індекси сезонності визначалися аналогічно
попереднім:

100m
S

Y
YI

m
= ´
å

.

Метод зваженої середньої дозволяє відокремити сезонні
коливання від загальної тенденції динаміки і випадкових коливань.
Для цього індивідуальні індекси осереднюються шляхом
знаходження їх зважених середніх значень, а вагами є середні
місячні або квартальні рівні кожного року.

Крім зазначених методів, нами використовувалися їх
комбінації, зокрема, методу змінної середньої й аналітичного
вирівнювання. При цьому за базу порівняння приймалися теоретичні
рівні середньорічних значень досліджуваного показника ( tY ),
одержані за рівнянням тренду, яке забезпечує високий рівень
апроксимації їх динаміки. Індекси сезонності у цьому випадку
визначалися таким чином:

100
i

t
S

Y
YI

m
= ´
å

.
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В науковій літературі для вимірювання сезонних коливань
пропонується також використовувати методи абсолютних і
відносних різниць, які передбачають знаходження різниці між
фактичними значеннями показника та знайденими при виявленні
основної тенденції його динаміки. При цьому оперують або
абсолютними розмірами цих різниць, або відношеннями абсолютних
різниць до вирівняного (теоретичного) значення за відповідний
період. Для виявлення основної тенденції застосовують метод
рухомої середньої або аналітичне вирівнювання. В окремих випадках
у стаціонарних рядах можна використовувати відхилення від
середньорічних значень показника, обчислених за місячними або
квартальними даними.
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
ТА ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Сучасний стан економічної науки підтверджує доцільність і
необхідність розробки нової парадигми управління соціально-
економічними об’єктами,  яка б враховувала ті колосальні зміни у
сучасному світі, що відбулися та відбуваються з наростаючою
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динамікою, і які пов’язані з посиленням взаємозв’язку,
взаємозалежності й взаємодії господарюючих суб’єктів [1, с.10].

Взаємовідносини між пов’язаними сторонами – звичайне
явище для бізнесу в усьому світі.  Наприклад,  компанії часто
здійснюють частину своїх комерційних операцій через дочірні,
асоційовані або спільні компанії. Материнська компанія може
контролювати або здійснювати значний вплив на фінансові та
оперативні рішення компанії, яка отримує інвестиції, особливо з
точки зору ціноутворення та умов кредитування.

Особлива увага приділяється нагляду за концентрацією
банківських ризиків, що виникає в результаті зв’язків
неплатоспроможного боржника з іншими компаніями – клієнтами
банку [2]. Неспроможність систематично виявляти ці ризики та
управляти ними може призвести до додаткових збитків. При цьому
мова йде не про первинний кредитний ризик, який доводиться
списувати, але й про інші ризики, що реалізуються через певний
проміжок часу, коли економічні проблеми компанії автоматично
виникають у інших позичальників. Під загрозою опиняється
повернення коштів, що надані банком постачальникам, працівникам
та іншим особам, що тісно пов’язані з даною компанією [3, с.6].

Отже, тільки виявлення пов’язаних компаній і узгоджений
нагляд за ними дозволить розпізнати ризики платоспроможності
контрагента й управляти ними.

Проте вирішення даного питання для українських банків
супроводжується рядом проблем:

ü Немає даних про взаємну залежність боржників. Ризики в
околі основного боржника не виявляються, не підлягають аналізу і не
оцінюються.

ü Недостатня внутрішня координація і комунікація.
Інформація про ризики збирається в головному офісі банку, але не
доводиться до його філіалів та відділень.

ü Недооцінка ризиків. Ризики пов’язаних компаній
недооцінюються і не вживаються заходи для їх запобігання.

Перш за все необхідно ідентифікувати ризики, що випливають
із взаємозв’язку різних боржників. Важливо виявити найбільших
боржників, визначивши їх частку в сукупному кредитному портфелі
банку, а також отримати інформацію про їх коопераційні зв’язки з
іншими клієнтами банку. Для наочного уявлення пов’язаних
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кредитних ризиків необхідно створити візуальну модель. Зв’язки
виокремленої компанії з іншими позичальниками банку можуть бути
представлені як деревовидна структура з позначенням різного
ступеня їх залежності від вказаної компанії та структури ризиків.

Для аналізу та управління пов’язаними кредитними ризиками
цікавими є боржники з високим ступенем залежності, що несуть
вторинний, і тим самим найбільш небезпечний за своїми наслідками,
ризик. Вторинний ризик охоплює працівників компанії,
постачальників з високою часткою ринку і споживачів її продукції,
на яких найбільше вплине можливе банкрутство.

Кінцевим завданням є виявлення збитків при реалізації всіх
кредитних ризиків, а також визначення методів управління
пов’язаними кредитними ризиками.

Щодо управління пов’язаними кредитними ризиками, то в
розпорядженні кредитних інститутів можуть бути наступні
альтернативи:

ü Надання нового кредиту. Якщо вже існуючий або новий
клієнт,  що входить у групу пов’язаних клієнтів банку,  подає заявку
на отримання нового кредиту, то ризик цієї операції необхідно точно
спрогнозувати і, при необхідності, запобігти. Інша можливість
полягає в розрахунку премії за ризик таким чином, щоб вона
виправдовувала надання кредиту й забезпечувала прийнятне
відношення ймовірних збитків та доходів.

ü Існуючий кредит. Оскільки в даному випадку кредитний
інститут не має можливості повністю ліквідувати кредитний ризик,
то найбільш жорсткий варіант активного управління передбачає
обмеження ризиків шляхом зниження кредитних лімітів і/або вимога
додаткового забезпечення. Премії також можуть бути приведені у
відповідність з підвищеним ризиком [3, с.7].

Створення відповідної інформаційної системи банку дозволить
організувати постійний нагляд за концентрацією ризику в
автономному режимі, а також централізовано координувати
внутрішньокорпоративний обмін інформацією про пов’язані ризики.

Моніторинг пов’язаних кредитних ризиків сприяє аналізу та
управлінню сукупним кредитним портфелем і стимулює виникнення
зовсім нової культури управління ризиками.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Повышение эффективности управления в социально-
экономических системах является актуальной комплексной задачей.
Такая социально-экономическая система как предприятие в качестве
объекта управления является сложной, вероятностной системой, так
как количество элементов этой системы и связей между ними
чрезвычайно велико, а изменение отдельных элементов носит
случайный характер и не может быть заранее точно установлено. В
то же время предприятие является системой самоорганизующейся,
самоприспосабливающейся, в которой оптимизация процессов
управления или приспособление к изменяющимся условиям
происходит путем изменения структуры системы.

К настоящему времени разработана обширная теоретическая
база, обосновывающая развитие организационных структур
управления по эволюционному пути. На практике успешно
применяются различные методологические подходы к изучению
закономерностей формирования и развития данных структур. При
этом смысл различий этих подходов заключается в том,  что в одних
случаях организационные структуры управления рассматриваются
как механизм, созданный для решения поставленных задач, в
других – как сложная социально-экономическая система.

При анализе имеющихся научных результатов в данной
предметной области целесообразно обратить внимание на подходы,
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опирающиеся на процессы биологической эволюции,
закономерности системной концепции и социокультурного подхода,
а также идеи синергетики. В центре внимания данного направления
оказываются сложные системы с самоорганизующимися процессами,
эволюция,  протекающая от хаоса к порядку,  от симметрии к
всевозрастающей сложности. При этом до сих пор нет однозначных
определений понятия самоорганизации в силу его сложности и
неопределенности. Недостаточная исследованность данного понятия
влечет возникновение различных толкований в его определении. В
современных работах можно встретить различные мнения: в одних
явление самоорганизации объясняется в основном внутренними
причинами, в других – главными причинами самоорганизации
систем называются внешние факторы. Таким образом, можно
отметить, что концепция самоорганизации находится в стадии
становления. В связи с этим возникает проблема интерпретации и
осмысления вновь вводимых и используемых понятий.

Сегодня актуальной задачей является поиск оптимального
соотношения между «организацией» и «самоорганизацией», что
приводит к созданию новых организационных форм как
необходимое условие конкурентоспособности. Процессу принятия
управленческих решений должен предшествовать анализ полученной
информации, прогнозирование возможных результатов и их
обоснование. Все это невозможно без использования современных
методов моделирования, которые позволяют с большой степенью
вероятности прогнозировать поведение управляемой системы.

К настоящему времени разработано и описано множество
моделей и методов управления экономическими и социальными
системами предприятий, однако проблему нельзя считать
окончательно решенной.

Актуальной остается задача создания модели адаптивной
системы управления, опирающейся на современный уровень
развития технологий, способов организации производства,
особенности экономики страны, а также учитывающей
специфические условия функционирования и методы принятия
решений на предприятии. Данная система своей целью должна
ставить целенаправленное изменение организационной структуры и
номенклатуры выпускаемой продукции в зависимости от факторов
внутренней и внешней среды, а также обеспечить самоорганизацию
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системы управления без внешних регулирующих воздействий, то
есть создать механизм самоорганизующейся системы
хозяйствования.
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МЕТОД АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМАХ

Пропонується метод аналізу дослідження економічних систем,
ідентифікованих базовою моделлю Солоу та виробничою функцією
Кобба-Дугласа. Даний метод дозволяє проводити оцінку рівня
відхилення системи від стаціонарного стану. Досліджувана модель
враховує особливості поведінки системи на рівні ендогенних та
екзогенних факторів при моделюванні реальних економічних систем.

Використання методу передбачає перехід до питомих величин.
Це дає змогу перейти до різницевих рівнянь і визначення випуску
продукції через капіталоозброєність попередніх періодів.

Для конкретизації вигляду виробничої функції було
застосовано розклад у степеневий ряд за формулою Тейлора. На базі
конкретизованої функції отримано систему рівнянь (1), що дозволяє
знайти стаціонарні значення капіталоозброєності та випуску.

* ( *)
* * * *

y f k
k k sy d k

=ì
í = + - ×î

, (1)

де y* – стаціонарний рівень випуску продукції; k* – стаціонарний
рівень капіталоозброєності; s – відносні накопичення; d – коефіцієнт
амортизації.
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На підґрунті аналізу моделі Солоу та виробничої функції
Кобба-Дугласа Y aK La b= , автор отримав систему різницевих
рівнянь другого порядку, які дозволяють знайти рівень відхилення
системи від стаціонарного стану:

~ ~
1

1

~ ~ ~ ~

1 1 11

( *) ( *)

* *

tt

t t tt

y a k k k

k k s y sy dk d k

a aa -
-

- - --

ì = × × × ×ï
í
ï = + + - -î

, (2)

~ ~
1

1 2 1( *) * *t t t tk k s a k k d k sy d ka aa -
- - -= + × - × + - × , (3)

де
~
k  – величина відхилення від стаціонарного стану

капіталоозброєності;
~
y  – величина відхилення від стаціонарного

стану випуску продукції; a – інноваційні фактори розвитку системи.
Розв’язок системи рівнянь (2) дає змогу проаналізувати рівень

відхилень системи від рівноважного стану та оцінити міру
схильності до циклічних коливань. Отриманий опис зв’язків між
питомими величинами можна використовувати для аналізу інших
виробничих функцій, які описують процеси діючих економічних
систем. Ці дослідження складуть основу подальшої наукової роботи
аспіранта.
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ARIMA-МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ

У діяльності комерційного банку важливими моментами є
формування та ефективне розміщення ресурсів. Щоб мінімізувати
банківські ризики, потрібно постійно контролювати обсяги активів та
зобов’язань і стежити, щоб вони були збалансовані як щодо строків,
так і обсягів.  Тому зобов’язання та активи є одними з головних
напрямків досліджень. Проведемо економетричне моделювання
часового ряду, що визначає обсяг активів одного з комерційних
банків.

Активи є нестаціонарним процесом, що підтверджує
статистика Дікі-Фуллера  1,122955t =  ( 2,6118-=крt ). Дослідження
різних специфікацій ряду показує, що стаціонарним процесом буде
ряд, складений з перших різниць логарифмів. Для цього ряду і
побудуємо декілька ARІMA-моделей. Використаємо таблицю
значень автокореляційної (АСF) та часткової автокореляційної
функцій (PACF) і включатимемо в моделі лагові значення тих
періодів, для яких коефіцієнти ACF та PACF є найбільш значущими.
Розглянемо такі моделі:

111177111177 lnlnln ---- +++D+D+=D tttttt aaca ebebeaa ,  (1)
8877111177 lnlnln ---- +++D+D+=D tttttt aaca ebebeaa ,  (2)

7755111177 lnlnln ---- +++D+D+=D tttttt aaca ebebeaa ,  (3)
77111177 lnlnln --- ++D+D+=D ttttt aaca ebeaa .  (4)

Для кожної з моделей обчислимо статистику Фішера,
коефіцієнт детермінації та проведемо перевірку, чи залишки
побудованої моделі є білим шумом. Одержані значення тестових
статистик підтверджують адекватність побудованих моделей.
Порівняння побудованих моделей на основі значень інформаційних
критеріїв Акайка та Шварца показує, що найкраще для опису даних
підходить модель (4), для якої маємо такі оцінки,  наведені у таблиці
1. Використаємо побудовану модель для прогнозування даних на
шість періодів уперед і порівняємо одержані значення з новими



237

даними. На рисунку 1 зображено реальні та спрогнозовані значення
різниць логарифмів активів.

Таблиця 1
Результати оцінювання моделі 4

Variable Coefficient Std. Error
C 0.038162 0.026363

AR(7) 0.523997 0.263151
AR(11) 0.302726 0.293686
MA(7) 0.869229 0.046736
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0.0
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Рис. 1. Реальні та прогнозовані значення різниць логарифмів активів
Моделювання за допомогою ARІMA-моделей є дешевим і

точним методом короткострокового прогнозування. Цей метод
можна використовувати і для дослідження та прогнозування багатьох
показників: цін на акції, валютних курсів, відсоткових ставок тощо.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Демографическое прогнозирование как способ наблюдения за
развитием населения тесно связано с задачами планирования
социально-экономических процессов: планирования перспективы
производства и потребления товаров и услуг, жилищного
строительства, развития социальной инфраструктуры, решения
геополитических проблем.

Для оценки структуры и численности популяции и выявления
степени влияния на её развитие различных факторов предлагается
использовать компьютерную модель, работа которой основана на
использовании матричной модели популяции, предложенной Лесли
[1].

Предполагается, что популяция содержит n  возрастных групп,
и размножение происходит в определенные моменты времени

mttt ,,, 21 K . Тогда в каждый фиксированный момент времени
популяцию можно охарактеризовать вектор-столбцом. Для момента
времени 0t вектор-столбец будет иметь вид:

( ) ( ) ( ) ( )( )0 1 0 2 0 0...T
nX t x t x t x t= , где ( )0txi  – численность i -той ( )1 ,i n=

возрастной группы в момент времени 0t .
Матрица Лесли L  включает следующие элементы:  под

диагональными элементами матрицы стоят коэффициенты дожития
ib i-ой группы, в первой строке согласно порядковому номеру

столбцов размещены коэффициенты рождаемости ia i-ой группы.
Все остальные элементы матрицы равны нулю. Зная структуру
матрицы L и начальную структуру популяции ( )0tC , можно
прогнозировать состояние популяции в любой заданный момент
времени: ( ) ( ) ( ).01 tLtLt m

mm C=C=C +  Матрица перехода L  задаёт условия
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изменения структуры популяции, при этом элементы ia  и ib  в
общем случае не зависят от начальной структуры.

С другой стороны, начальный вектор структуры популяции так
же оказывает влияние на дальнейшее ее развитие. С целью учета
данного влияния предлагается использовать компьютерную модель
для определения репродуктивной ценности популяции, позволяющей
оценить популяцию с точки зрения её качественного состава, то есть
возрастной составляющей. При этом рассматривается сопряженная к
матрице Лесли матрица *L , с использованием которой происходят
вычисления. Определяется характеристический полином матрицы

Лесли, который имеет вид:
1

n

i i
i
a l

=

C =å . Из него определяются

собственное число 0l  и собственный вектор P . Сопряжённая
матрица Лесли имеет такие же характеристический полином и
собственное число, но собственный вектор у неё свой – *P . При этом

0l показывает скорость размножения популяции,
P  – асимптотическое распределение по возрастным группам, а

*P  – асимптотическую репродуктивную ценность.
Путём проведения моделирования для матрицы *L  можно

получить скорость размножения популяции и оценить
репродуктивную ценность популяции в любой заданный момент
времени.

Использование моделей позволяет решать следующие задачи:
проследить за динамическими изменениями состава и структуры
популяции; реализовывать различные варианты прогнозов при
гипотезе о неизменном режиме воспроизводства и при гипотезах о
различных вероятностных изменениях уровней рождаемости и
смертности.

Литература:
1. Рыбаковский Л.Л. Методологические вопросы прогнозирования

населения. – М.: Статистика, 1978. – 208 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Пусть состояние промышленного производства (ПП), как
динамической системы, характеризуется стоимостью основных
производственных фондов (вектор состояния х состоит из одной
компоненты А – стоимости основных производственных фондов
предприятия), а вектор управляющих воздействий состоит из
следующих компонент: r1=(v1,v2,j,m,n1), где v1  – коэффициент
использования средств из объема реализованной продукции; v2 – доля
премий из фонда материального поощрения (ФМП) за повышение
производительности труда; j – доля выбывающих фондов в общей
стоимости основных производственных фондов; m – коэффициент
выручки от реализации выбывшего имущества; n1=(Kmax-K0)/T1x1 –
изменение уровня фондоотдачи от K0 до Kmax за период времени Т;
x1  – доля всех премий за повышение производительности труда в
фонде заработной платы (в том числе и премии из ФМП).

Дифференцируя решение этой системы:
( ) ( )0

0A t A m t te -= , (1)
где

( )[ +--++= mjbq 1111 1Rfvvm vi
( )( )  /Kfvn-1fvnfvKR 21212221111+ (2)

( )( )]Kfvn-1fv1/ 2121111- ,
f11 , f12 – нормативы, определяющие отчисления от прибыли в фонд
развития производства (ФРП), по компонентам вектора r1, получаем
выражение для функций чувствительности

( ) ( )( )1j 0
1j

U A, ,t t
dP ij

A mA t t
P

r ¶ ¶
= = -

¶
(3)

Для получения числовых значений функций чувствительности
после преобразования выражений (3) в соответствии с формулами (1)
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и (2), нами использовались условные данные, типичные для
предприятия со средним уровнем рентабельности.

Сопоставление величины функций чувствительности дало
возможность ранжировать параметры, находящиеся в распоряжении
руководства предприятием, по силе их относительного воздействия
на стоимость основных производственных фондов предприятия в
следующий ряд: |-j|,v1,m,n1,v2.

Установлено, что повышение коэффициента использования
ФРП v1 с 0,8 до 0,96 приводит к заметному увеличению показателей:
r , r , e  и m. Стоимость основных производственных фондов
возрастает на 3,9%, а объем реализованной продукции – на 4,5% по
сравнению с исходным вариантом.

Еще больший эффект можно получить, улучшая использование
основных производственных фондов на ПП. Например, уменьшение
коэффициента выбытия фондов с 0,032 до 0,025 существенно
улучшает показатели работы ПП: стоимость основных
производственных фондов возрастает на 5% и объем реализованной
продукции – на 5,7%.

Средства из ФРП, освобождающиеся за счет лучшего
использования основных фондов, можно направить, в частности, на
замену старого оборудования (еще пригодного, но
малопроизводительного) новым, повысить, таким образом,
фондоотдачу и получить дополнительную продукцию.

Если предположить, что новое оборудование позволяет
увеличить объем продукции на 10% по сравнению со старым, то при
коэффициенте обновления основных фондов e =0,0256 будет
происходить дополнительное увеличение фондоотдачи на 0,256%
ежегодно,  или на 1,3% за 5 лет.  В этом случае объем реализованной
продукции увеличился бы дополнительно еще на 1,5%.

Таким образом, проведение мероприятий по улучшению
использования основных фондов, уменьшению физического и
морального износа и коэффициента выбытия фондов j является
весьма эффективным средством развития ПП, и в описанной
ситуации выбор этой альтернативы был бы более целесообразным.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ КРЕДИТУВАННЯ

Загальновідомим є той факт, що основою ефективного
розвитку аграрного сектора економіки є економічно обґрунтована
спеціалізація та сумісна діяльність усіх сфер АПК,  яка дозволяє в
умовах обмеженості виробничо-фінансових ресурсів отримувати й
досягати максимального прибутку. Проте визначити оптимальне
поєднання галузей (розмір і кількість) навіть в конкретних грунтово-
кліматичних, біологічних, технологічних, соціальних умовах
надзвичайно складно.  А це тільки мала частина факторів,  що
впливають на виробництво. Крім того, в кожному підприємстві
задача має безліч допустимих розв’язків.  Від вибору одного з них
багато в чому залежить успіх виконання виробничої програми
підприємства, добробут його працівників.

Тому сформуємо функцію maxZ , яка дозволяє отримати
максимальний обсяг чистого прибутку (доходу) і сформувати
(знайти) оптимальний план розвитку підприємства. А саме
визначити:

1. Посівні площі і структуру посівів культур, що
обробляються для забезпечення повноцінних кормових раціонів.

2. Обсяг трансформованих земельних ресурсів.
3. Множину видів орендованих земельних угідь.
4. Множину видів наданих в оренду земельних угідь.
5. Оптимальне навантаження машинно-тракторного парку,

можливі періоди здачі в оренду певних сільськогосподарських
машин, потреба в оренді машин у визначений період.

6. Побічну продукцію скотарства, яка використовується в
рослинництві як органічні добрива, надлишок продається, формуючи
прибуток від побічної продукції. Побічну продукцію рослинництва,
що використовується як корми.

7. Структуру кормового балансу за видами кормів. Вміст
поживних речовин у кормах повинен забезпечити отримання
намічених (заданих) обсягів виробництва тваринницької продукції.
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Корми, отримані за рахунок власного виробництва (включається в
грошовий потік за собівартістю виробництва), покупні (включається в
грошовий потік за ціною купівлі).

8. Потреба в кредитах і забезпеченість виробництва власними
коштами.

Зазначені вище змінні мають ув’язку між собою за рахунок
обмежень земельних ділянок, використання машинно-тракторного
парку, балансу продукції рослинництва, виконання контрактів
трудовими ресурсами, застосуванню побічної продукції галузей,
балансу добрив, раціонів кормів, грошового потоку оренди,
собівартості, забезпечення випуску продукції грошовими коштами,
оплати відсотків за кредит.

Змінні, що визначаються в процесі розв’язку економіко-
математичної моделі виробничо-галузевої структури, можуть бути
поділені на групи і підгрупи.

Галузі рослинництва: культури товарного призначення
(продукція згідно з підписаними контрактами), культури на фуражні
цілі (побічна продукція), пасовища, сінокоси.

Галузі тваринництва: скотарство (велика рогата худоба),
свинарство.

Способи поповнення виробничих ресурсів: трансформація
земельних угідь; можливість оренди угідь, оренди частини машинно-
тракторного парку; залучення робочої сили; поповнення основних
виробничих фондів за рахунок кредиту, інвестицій, дотацій, здачі в
оренду не використовуваних фондів; придбання кормів, добрив;
можливість отримання прибутку від продажу побічної продукції.

Прогнозування здійснюється на 1 рік, це дає змогу дослідити
ефективність використання короткострокового кредитування для
покриття потреби в оборотних коштах, яке є наслідком сезонності
виробничих процесів у рослинництві та тваринництві. При цьому
розвиток виробництва отримує напрям, який у конкретних умовах та
освоєнні господарством його проектної потужності сприяє найбільш
ефективному використанню землі, праці, машинно-тракторного
парку, орендних земель, кредитних ресурсів і дозволяє отримати
максимальний прибуток при заданих обмежених ресурсах.
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УЗГОДЖЕННЯ ДЕТАЛІЗОВАНИХ ТА АГРЕГОВАНИХ
МІЖГАЛУЗЕВИХ БАЛАНСІВ

Дослідження економічних процесів на макрорівні оперує
агрегованими показниками. Деталізовані показники визначаються на
мікрорівні. Зв’язок між деталізованими та агрегованими показниками
здійснюється на основі методів агрегування. Однією з перших
лінійних балансових моделей, побудованих на деталізованих
показниках, є модель Леонтьєва [1]:

yAxx += , 0³x , 0>y . (1.1)
Якщо розглянути задачу агрегування міжгалузевого балансу

(1.1) в єдиний продукт, то агрегуючий вектор матиме вигляд
( )NpppT ...,,, 21=  –  вектор цін,  а з умови точного агрегування [2]

TaTA ~=  випливає, що:
1. Для продуктивної нерозкладної моделі міжгалузевого

балансу (1.1) завжди існує єдине точне агрегування до
одновимірного рівняння YXaX += ~ , 0>Y ,  в якому a~  –  корінь
Фробеніуса, а T  – лівий вектор Фробеніуса матриці A .

2. Необхідною і достатньою умовою точного агрегування
моделі (1.1) до одновимірного рівняння є вимога, щоб питомі
вартісні виробничі витрати галузей були пропорційні ціні продукції.

У випадку агрегування міжгалузевого балансу (1.1) із N  в n
продуктів, причому Nn <<1 , агрегуючою матрицею буде
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А умови точного агрегування запишуться у вигляді
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З останньої рівності випливає, що необхідна і достатня умова
точного агрегування моделі (1.1) з N  до n  вимірного рівняння є
вимога,  щоб у всіх n  частинних агрегуваннях питомі матеріальні
витрати галузей були пропорційні цінам продукції.

Отримані результати можна узагальнити на випадок динамічної
моделі Леонтьєва

yxBAxx ++= & . (1.2)
А саме, необхідною і достатньою умовою для агрегування

моделі (1.2):
1. До одновимірного рівняння YXbXaX ++= &~~ , 0>Y , де a~ , b

~  –
корені Фробеніуса матриць A  та B  є умова рівності їх лівих
векторів Фробеніуса. T  – лівий вектор Фробеніуса матриць A  та B .

2.  З N  до n  вимірного рівняння є вимога,  щоб у всіх n
частинних агрегуваннях питомі матеріальні витрати галузей на
виробництво були пропорційні питомим витратам на розширення
виробництва і ціні відповідної продукції.

Якщо застосувати аналогічні міркування до двоїстої моделі
міжгалузевого балансу

rpAp += , (1.3)
де p  – вектор цін, r  – вектор доданої вартості, то отримаємо, що для
продуктивної моделі (1.3) завжди існує єдине точне агрегування до
одновимірного рівняння RaPP += ~ , де a~  – корінь Фробеніуса
матриці A , а T  – правий вектор Фробеніуса матриці A .

Агрегування двоїстої моделі динамічного балансу
rBppAp ++= & , (1.4)

де Bp&  – вартість інфляційного процесу, до одновимірного рівняння
RPbPaP ++=

~~ , де a~ , b
~  – корені Фробеніуса, існує тоді і тільки тоді,

коли виконується умова рівності правих векторів Фробеніуса
матриць A  та B . Тоді T  – правий вектор Фробеніуса цих матриць.

Література:
1.  Леонтьев В.В.  Межотраслевая экономика.  –  М.:  ОАО

«Издательство «Экономика», 1997. – 479 с.
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МІЖГАЛУЗЕВА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА
НА МНОЖИНІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ

Розглянуто економіку, у якій діють галузі основного та
допоміжного виробництва, при цьому випускаються n  продуктів та
m  забруднювачів, а також існує N  способів (технологій) випуску
продукції та M  способів (технологій) знищення забруднювачів. Тоді
узагальнена модель “витрати-випуск” Леонтьєва-Форда має вигляд:
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На основі узагальненої моделі Леонтьєва–Форда розглянуто
задачу оптимального використання ресурсів:

( )

( )

1

1

1 2
1 2

1 1

2

1

1 2 1
1 11 12

1 1 1

1 2 2
21 2 22

1 1 1
1 2 1 2

max,

;

;

0;

0;

0, 0, 0, 0, 1, ..., , 1, ..., ,

N
s

s

N M
s s r r

s r

M
r

r

N M N
s s r r s

s r s

N M M
s s r r r

s r r
s r s r

c y

B x B x R

y Z

I A x A x y

A x I A x y

x x y y s N r M

=

= =

=

= = =

= = =

®

+ £

£

- - + + £

- - - £

³ ³ ³ ³ = =

å

å å

å

å å å

å å å

(2)

де c  – вектор цін на кінцеву продукцію галузей; R  – вектор наявних
економічних ресурсів; Z  – вектор лімітів на забруднювачі (дозволів
на викиди).

Узагальненням модифікованої моделі Леонтьєва-Форда (1) для
неперервно розподілених потужностей у виробництві буде:
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Аналогічно моделі (2) задача максимізації вартості кінцевого
продукту для неперервного випадку має вигляд:
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На основі апарату теорії двоїстості побудовано еколого-
економічнi виробничi функції, що є функціями значень задач (2) та
(4).  При цьому важливим висновком для моделей (2)  та (4)  є те,  що
при фіксованих R  та Z  в оптимальному розв’язку задачі присутні
лише по одній технології основного та допоміжного виробництва.

Література:
1. Ляшенко І.М., Хрущ Л.З. Узагальнення моделі «витрати-випуск»

Леонтьєва-Форда на множину технологічних способів. // Економіка:
проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Випуск 239: В 5 т. – Т. III. –
Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 584-595.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН З ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК

В Україні,  як і в більшості країн світу,  альтернативою
банківському кредитуванню виступає лізинг. Особливого розвитку
лізингові операції набувають у аграрній сфері економіки, проте саме
у даній галузі присутні багато специфічних ризиків, які неможливо
точно спрогнозувати та спланувати, що призводить до значних
фінансових втрат лізингоодержувача та недоотримання прибутків
лізингодавцем [3, с.22]. На сьогодні недостатньо приділено уваги
розробці адекватних моделей, які б описували та оцінювали
фінансові ризики лізингових компаній саме при роботі з
підприємствами АПК. Актуальність описаної проблеми й зумовила
вибір запропонованого дослідження.

Метою роботи є визначення особливостей, аналіз та оцінка
існуючих математичних моделей фінансових ризиків лізингових
відносин з підприємствами АПК та розробка нових, адекватних
сьогоденню.

Приймаємо, що основними особливостями роботи підприємств
агропромислового комплексу, які обумовлюють невизначеність є:

- виробництво продукції рослинництва більшістю відбувається
в зонах ризикового землеробства;

- продукція тваринництва залежить від розвитку живих
біологічних організмів;

- підприємства агробізнесу в процесі виробництва
використовують великі площі, тому АПК поділяється на декілька
видів господарюючих суб’єктів;

- усі процеси сільськогосподарського виробництва носять
сезонний характер, що приводить до певної періодичності у виході
готової продукції та витратах [2, с.40].

Основними фінансовими ризиками лізингових компаній при
роботі з підприємствами агропромислового комплексу є: ринкові
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ризики (процентний ризик, валютний ризик), ризики ліквідності
(ризик ринкової ліквідності, ризик балансової ліквідності), кредитні
ризики (ризик країни, ризик контрагента, ризик забезпечення
зобов’язань, ризик концентрації портфеля). Всі ці ризики повинні
враховувати особливості виробництва підприємств агробізнесу.

В економічній літературі описуються загальні моделі
фінансових ризиків лізингових операцій, які не враховують
особливостей сільського господарства, а саме [1, с. 8-9]: ймовірнісні
моделі кількісної оцінки ризику неплатежу лізингодавця, які
змодельовані з використанням методології VaR та за допомогою
поглинаючих ланцюгів Маркова. Дані моделі не враховують
багатьох інших факторів, які визначають специфіку лізингової
діяльності,  зокрема,  криза у галузі,  де здійснює свою діяльність
лізингоотримувач, сезонність виробництва, простої у процесі
виробництва та інші.

У роботі пропонується математична модель,  яка визначає
оптимально очікуваний результат (ERt) від прийняття рішення t, що
кількісно вимірює фінансові витрати агропромислових підприємств,
враховуючи природний ризик, що, у свою чергу, призводить до
недоотримання прибутків і в деяких випадках навіть до банкрутства
лізингодавців:

 ERt=rt1·p1+rt2·p2+. . .+rtm·pm. (1)
Аналіз запропонованої моделі проведено методами

математичного програмування, які дозволяють визначити оптимальні
вхідні параметри моделі (1),  що,  у свою чергу,  мінімізує ризик
дефолту лізингоотримувача та банкрутства лізингодавця.

Література:
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КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА БАЗІ КЛІТИННО-

АВТОМАТНОГО ПІДХОДУ

В роботах [1; 2] запропоновано підхід до прогнозування
економічних показників діяльності, що базується на використанні
моделі кліткового автомата та нечіткої математики. Областю
застосування такого підходу прогнозування є еволюційні процеси,
часові ряди показників яких мають довгострокову пам'ять,  у
характері їхньої поведінки вивляється хаотичність, наявність важких
хвостів при відсутності сезонного компонента та ін. Застосування до
таких часових рядів традиційних методів прогнозування, що
базуються на статистичному підході, є не завжди можливим і  досить
часто призводить до незадовільного результату прогнозування.

Для практичного застосування даного підходу створена
комп’ютерна аналітична система, яка надає можливість реалізувати
всі етапи: проведення передпрогнозного аналізу даних часового
ряду, починаючи від візуалізації вихідного часового ряду,
проведення аналізу із застосуванням стандартних статистичних
методів,  а також методів аналізу нелінійної динаміки (в тому числі
фрактального аналізу на базі двох алгоритмів R/S-аналізу), побудови
на даних вихідного часового ряду моделі клітинного автомата і
формування прогнозу. Комп’ютерна система побудована на основі
використання модульної технології програмування із застосуванням
мови програмування С Sharp. Підтримує будь-які формати зберігання
вихідних даних.

Література:
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА

ІНФОРМАТИКА»

Сьогодні, коли для незалежної України є надзвичайно
актуальним питання інтеграції в Європейське Співтовариство,
нагальних змін вимагають деякі аспекти політичного, економічного
та соціального життя. У контексті приєднання України до Болонської
конвенції особливо гостро постає питання модернізації вищої освіти,
в тому числі – економічної.

Безсумнівно, важливою передумовою підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців є розвиток і вдосконалення форм та
методів контролю навчальних досягнень, який реалізує зворотний
зв’язок у навчанні, забезпечуючи можливість оперативного
регулювання й коригування цього процесу. Контроль має обіймати
всі ланки педагогічного процесу і сприяти його вдосконаленню.
Серед можливих форм контролю (усне опитування, письмове
опитування, поєднання усного і письмового опитування тощо) все
більшої популярності набуває комп’ютерне тестування.

Мета даної роботи полягає в аналізі ролі комп’ютерного
тестування при оцінюванні якості знань студентів у процесі вивчення
дисципліни «Економічна інформатика».

Оскільки ключовою вимогою Болонської декларації є
запровадження в Україні ЕСТS (European Community Cours Credit
Transfer System) – Європейської системи перезарахування кредитів
(залікових одиниць трудомісткості), це вимагає від викладачів
постійного контролю та оцінювання знань студентів з метою
накопичення балів по змістовим і підсумковим модулям.

Впровадження модульно-рейтингової системи в навчальний
процес вищих закладів освіти та акцент на збільшення обсягів
самостійної роботи студентів вимагає застосування комп’ютерного
тестового контролю для оцінки знань, що забезпечує високу
технологічність проведення контролю та об'єктивність його
результатів.
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За період вивчення дисципліни «Економічна інформатика»
студенти проходили комп’ютерне оцінювання якості знань з окремих
змістовних модулів.

На основі оброблених результатів ми побачили,  що з тем,  які
базуються на знаннях шкільного курсу інформатики, майже 70%
студентів отримали бали А, В та С. Теми, що були поглибленні в
фінансово-економічну діяльність, викликали певні труднощі.

Результати тестового контролю якості знань
Кількість студентів за відсотками та шкалою ECTS

90
-1

00

82
-8

9

75
-8

1

68
-7

4

55
-6

7

35
-5

4

1-
34

A B C D E F FX

Загальні положення економічної інформатики 24 86 105 96 38 5 4
Текстові процесори та мультимедійне ПО … 31 108 109 87 20 2 1
Фінансово-економічні розрахунки в Excel…. 22 79 101 91 40 15 10

Застосування Інтернету в економіці…. 27 103 111 85 28 3 1

Програмні засоби роботи з базами…. 21 76 111 101 31 11 7

Організація ПК безпеки та захисту інформації… 26 92 107 94 30 7 2

Перспективи розвитку ІТ 24 86 105 97 37 6 3

Середня кількість по всіх модулях 25 90 107 93 32 7 4

Аналіз цих результатів свідчить про нормальний розподіл
даних, тобто по кривій Гауса.

Накопичений досвід також свідчить, що студенти
використовують тестування не тільки як інструмент отримання
необхідної кількості балів за рейтингом, але й як інструмент
самопідготовки.

Отже, тестування залишається одним із найбільш прийнятних і
перспективних інструментів оцінки знань студентів в умовах
модульно-рейтингової технології, а використання сучасних
інформаційних технологій і програмного забезпечення дозволяє
значно підвищити його ефективність.
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ЗАДАЧА ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗРОБЦІ

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

В сучасних умовах українські підприємства змушені
вирішувати низку стратегічних задач: створення конкурентних
переваг, зменшення собівартості продукції, пошук нових ринків
збуту та ін. При вирішенні цих задач актуальною проблемою постає
розробка стратегічної програми, яка б не тільки задавала напрямок
розвитку підприємства,  а й дозволяла б гнучко реагувати на зміни
кон’юнктури ринку. Тому при стратегічному плануванні важливо
визначати множину параметрів (ціна продукції, рентабельність
виробництва та ін.), які при реалізації вибраних стратегій виступають
індикаторами і можуть бути використані при оцінці вибраних
напрямків розвитку підприємства.

Залежно від стабільності внутрішнього та зовнішнього
середовища можна говорити про діяльність підприємства в умовах
визначеності, ризику та невизначеності. Ідеальними є умови
визначеності, що характеризуються наявністю повної інформації про
ендогенні та екзогенні показники, їх зв’язок та закони змін. Хоча
умови визначеності є ідеалізованими, у короткостроковому періоді
при забезпеченні виробництва відповідними контрактами можна
використовувати методи математичного програмування для
отримання оптимальних показників діяльності підприємства.

В умовах ризику та невизначеності, що характеризуються
стохастичними залежностями між факторами і показниками, для
оцінки прогнозованих значень та визначення довірчих інтервалів
можуть бути використані методи регресійного аналізу.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКИХ ВІДДІЛЕНЬ

З розвитком банківського сектора в Україні актуальним стало
питання формування стратегії побудови мережі відділень, оцінки
ефективності діяльності існуючих філій, що безпосередньо
відображається на прибутковості й успішності функціонування
банку. Дана модель дозволяє оцінити і порівняти з конкурентами
ефективність діяльності банківської мережі відділень за певний
період.  У моделі розраховуються два показники,  які є основою для
подальшого аналізу.

І. Розрахунок коефіцієнтів ефективності діяльності
співробітників відділень (розраховується по Україні в цілому і в
розрізі регіонів)

Розрахункові коефіцієнти показують обсяг залучених ресурсів
фізичних осіб (КРФО) та виданих кредитів фізичним особам (ККФО)
одним співробітником відділення.

Зроблені припущення: відділення банку однакові в одній групі
міст в одному регіоні;  протягом періоду t  кількість відділень банків
суттєво не змінювалась. Для розрахунків усі міста України були
сегментовані за кількістю населення на 4 групи.

Дані коефіцієнти розраховуються як для України в цілому, так і
для кожної області.

За допомогою коефіцієнтів аналізують і порівнюють
ефективність роботи відділень у кожному регіоні та в цілому по
Україні. У цьому контексті порівнюється представленість банку в
регіоні з ефективністю його діяльності. Також у кожному регіоні
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можна сформувати рейтинг банків за даним показником і порівняти
його з рейтингом портфелів банків у даному регіоні.

К-ть насе-
лення у

населеному
пункті, тис.

чол.

К-ть
відді-
лень

Сер. к-ть
співробітни-

ків у 1
відділенні

К-ть спів-
робітників
відділень,

всього

Приріст
портфелю
РФО та
КФО за
період

Розраху-
нкові

коефіці-
єнти

Від 500 n1 m1

Σ nimi
S та K (дані
балансів)

КРФО =
S/Σnimi
ККФО =
К/Σnimi

200-500 n2 m2
80-200 n3 m3
Менше 80 n4 m4

На підставі порівняльного аналізу коефіцієнта визначається
шлях розвитку мережі відділень банку як у кожному регіоні,  так і в
Україні у двох напрямках:

- подальший розвиток мережі для досягнення певних
показників;

- підвищення ефективності роботи співробітників у відділенні
для досягнення певних показників діяльності банку.

ІІ. Розрахунок показника ефективності обслуговування клієнтів
банку (по Україні в цілому і в розрізі регіонів).

Даний коефіцієнт показує, чи здатна кількість співробітників,
яка працює у відділенні, обслужити існуючий потік клієнтів.

Початкові дані: кількість чоловік, що увійшли до відділення, за
день (х); імовірнісний розподіл послуг, за якими звернулися клієнти
(pi, де i – необхідна послуга); тривалість надання кожної з послуг (ti);
наявність черги у відділенні; кількість менеджерів у відділенні (n).

Т =  Σ x  pi ti  – час, необхідний для обслуговування всього
вхідного потоку клієнтів.

Кт =  Т/n – час, який потрібно витратити менеджерові для
обслуговування клієнтів. Значення Кт порівнюється з тривалістю
робочого дня співробітника, також враховується наявність черг у
відділенні. Показник розраховується для кожного відділення, а також
обчислюється середній показник для банку.

Застосування: Показник свідчить про правильність стратегії
формування персоналу і здатність обслужити клієнтів. Шляхом
вибору оптимального для певного банку коефіцієнта діяльності
співробітників відділень і цільового обсягу залучених ресурсів та
виданих кредитів, враховуючи оптимальну кількість співробітників у
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різних відділеннях, можна визначити необхідне число співробітників
і кількість відділень для досягнення цільових показників.
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ЛІНІЙНА ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Одним із основних факторів виробництва є трудові ресурси
(ТР). Базисна лінійна технологічна модель (ЛТМ) фон Неймана [1] не
враховує їх специфіки. Основними елементами цієї моделі є набір
однорідних продуктів та сукупність процесів, що складають
економічну систему. В роботі [2] ТР були введені в розширеній
моделі ЛТМ як деякий специфічний, але однорідний продукт.

Проте в реальній економіці при залученні ТР до технологічних
процесів суттєвим є врахування наявності певних знань та навичок.

У новій удосконаленій моделі, що пропонується, було взято до
уваги те,  що ТР не є однорідним продуктом.  ТР можна прийняти як
групу продуктів,  що складається з різних категорій,  як це було
запропоновано у [3]. Категорії ТР були прийняті як рівні
кваліфікації. В цьому випадку також потрібно взяти до уваги те, що є
процеси, завдяки яким ТР змінюють свою категорію, тобто врахувати
освітні процеси.

До моделі додаються невиробничі процеси – природний процес
відтворення ТР та освітні процеси. Природний процес відображає
демографічну динаміку, а освітній – підвищення рівня кваліфікації ТР.

Найпростіша диференціація ТР – поділ їх на два рівні:
некваліфіковані та кваліфіковані. Некваліфіковані ТР мають лише
загальні знання або зовсім їх не мають.  Вони розглядаються як
первинні ТР. Їх відновлення в моделі пов’язане лише з
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демографічними показниками.  Кваліфіковані ТР –  це ТР,  які,  крім
загальних знань,  мають ще й спеціальні.  Це некваліфіковані ТР,  що
пройшли підготовку в освітньому процесі, яка займає певний час.

У запропонованій моделі за інтенсивність природного процесу
прийнято загальну кількість ТР (населення), а за коефіцієнти витрат
– споживання в середньому на душу населення. Цей процес не
використовує робітників, тому його коефіцієнти витрат ТР
дорівнюють нулю.

Природний процес відображає народжуваність, тобто
збільшення некваліфікованих ТР, а також «повернення»
некваліфікованих ТР з технологічних процесів після закінчення дії
трудового договору за вирахуванням смертності по даній категорії та
переходу деякої їх частини до вищої категорії. Також він відображає
«повернення» кваліфікованих ТР за вирахуванням смертності.

В даній версії моделі враховується тільки один освітній процес.
Він відображає навчання і має більше спільного зі звичайними
технологічними процесами. За його інтенсивність приймається
кількість робітників, тобто вчителів. Ними можуть бути лише
кваліфіковані ТР.

Освітній процес використовує і некваліфіковані ТР,  але не як
робітників, а як учнів (сировину). Вводиться коефіцієнт витрат, який
показує нормативну кількість учнів на одного вчителя.

Вважається, що процес навчання триває один період. Випуск
освітнього процесу – тільки нові кваліфіковані ТР (випускники).

Вектор цін базисної моделі доповнюється двома елементами:
річною заробітною платою некваліфікованих та кваліфікованих ТР
відповідно. А вектор інтенсивності розширюється на інтенсивність
природного та освітнього процесів.

Якщо коефіцієнти витрат невиробничих процесів можна
вважати постійними, їх коефіцієнти випусків у загальній масі є
змінними, бо змінюються пропорції між категоріями ТР та
демографічна ситуація. Проте при фіксуванні демографічних
показників вони стають постійними в тому випадку, коли економічна
система розвивається по магістралі.

Удосконалена модель може бути розширена на декілька рівнів
освіти та застосована при вивченні й прогнозуванні структури ринку
праці (попиту та пропозиції), знаходженні оптимальних пропорцій
між категоріями ТР, визначенні обґрунтованої ціни навчання та
необхідної кількості викладачів тощо.
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МАКРОМОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА

Плануючи роботу підприємства, доводиться повторювати
розв’язування задачі вдосконалення (оптимізації) структури ресурсів
протягом деякого майбутнього (планового) проміжку часу.

Для розв’язування цієї задачі запропоновано поєднати
макромодельний підхід і методи оптимального управління.

Нехай для розгляду взято групу т величин myy ,...,1 , які
відображають суттєві складові структури ресурсів підприємства.
Емпірично відомо, що ці величини є взаємозалежними. Значення цих
величин у момент часу kt  відомі:

.,...,1;,...,1),( nkmjty kj ==                  (1)
У випадку,  якщо величини (1)  є взаємозалежними,  їм

відповідають деякі диференціальні рівняння виду
),,...,,( ')1(

j
n
jjjj

n
j uyyyFy =+ ,                  (2)
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де ju  – вектор, який об’єднує частину величин jityi ¹),(  та їх
похідних.

Метод ідентифікації рівнянь виду (2) детально описано в роботі
[1], тому будемо вважати, що функції jF  відомі. За таких умов
система рівнянь

mjuyyyFy j
n
jjjj

n
j ,...,1);,,...,,( ')1( ==+                   (3)

з початковими умовами mjniyty ij
i
j ,...,1;,...,0,)( 0

)( ===  моделює
роботу підприємства, відтворюючи динамічну зміну величин (1),
взятих для відтворення структури ресурсів підприємства.

Щоб застосувати рівняння (3) для вдосконалення управління
структурою ресурсів, розглянемо задачу управління динамічними
змінними mjnity i

j ,...,1;,...,0),()( == , в якій систему (3) необхідно

перевести з початкового стану mjnity i
j ,...,1;,...,0),( 0

)( ==  в кінцевий

стан mjnity k
i
j ,...,1;,...,0),()( == . Для здійснення такого управління

достатньо застосувати добре відомі методи – динамічне
програмування чи оптимізацію методом Понтрягіна, додатково
використавши критерій оптимальності. За критерій оптимальності
можна вибрати мету – в ході оптимального управління максимально
зберегти динамічні співвідношення між величинами (1). Такий
критерій відповідає стратегії максимальної стійкості підприємства.

Цей критерій легко сконструювати з умови

min j

y

F
y

¶ì ü
í ý
¶î þ

 для всіх mj ,...,1= ,                        (4)

де у задає всі аргументи функцій jF , mj ,...,1= .
Отже, система (3) з критерієм оптимальності (4) дає засоби для

розробки оптимального управління об’єктом, відображеним
експериментальними даними (1).

Застосування запропонованого підходу дає засоби
автоматизованої розробки прогнозних планів роботи підприємства,
сприяє більш ефективному використанню даних, наявних
інформаційних системах підприємства.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТУПЕНЯ
ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ В УМОВАХ СВІТОВОЇ

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Європейські газети попереджають про наближення України до
економічної безодні і дивуються, що державні політики думають у
цей час кожен про свої вузькі політичні інтереси: як утриматися біля
керма державного корабля, який стрімко тоне. Тому оцінювання
політичного впливу на економічне становище нашої країни є вкрай
необхідним.

Загальна політична нестабільність не дає змогу чітко визначити
ступінь політичного та суверенного ризику будь-якої країни.
Теперішні оцінки ризику є, як правило, лише експертними.
Оцінювати ступінь ризику на базі цих оцінок за допомогою відомих
методів економіко-математичного моделювання не є коректним.

Саме тому застосування теорії нечіткої логіки,  яка працює з
лінгвістичними змінними («високий», «низький» тощо), є особливо
актуальним.

Для отримання коректної інтегральної оцінки політичного
ризику необхідно працювати не тільки з кількісними показниками
(рівень ВВП, інфляції тощо), але і з якісними (ступінь корупції,
втручання політики в економіку, можливість заворушень).

Зокрема, найбільший у світі страховий брокер і консультант з
управління ризиками Aon випустив нову версію щорічної світової
Карти політичних ризиків, яка побудована на експертних оцінках. На
їх думку, в 2009 році можна буде побачити політичні наслідки,
викликані глобальною кредитною кризою. Україну експерти
перевели в середньо-високу зону політичного ризику, Білорусь
визнана зоною високого політичного ризику, Латвію, Литву і
Естонію експерти перевели із зони низького рівня ризиків у
середньо-низьку [1] (рис. 1).

Aon оцінила політичні та економічні ризики в 209 країнах,
вимірявши наступні фактори ризику:  – неконвертованість валюти і
проблеми з переказом коштів;  – страйки, повстання і суспільні
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безлади;  – війна;  – тероризм;  – неплатежі з боку держави;
 – політичне втручання;  – порушення каналів постачань;

ризики, пов'язані із законодавством і регулюванням ринку.

Рис. 1. Частина карти політичного ризику світу

Ризик у кожній країні характеризується за наступною шкалою:
низький, середньо-низький, середній, середньо-високий, високий або
дуже високий, що й вимагає застосування нечіткої логіки для
подальшого оцінювання інтегрального ризику країни.

На нашу думку, оцінювати політичний ризик необхідно за
допомогою трикутної функції приналежності, яка враховує
песимістичні, стандартні та оптимістичні оцінки розвитку. У роботі
проведені розрахунки щодо політичного ризику України на базі
побудованої трикутної функції приналежності.

Розглянутий підхід до ухвалення рішень в умовах
невизначеності, що використовує апарат нечіткої (розмитої) логіки,
хоча й оснований на експертних оцінках, є все ж таки адекватнішим
для вирішення поставленого завдання в порівнянні з підходом,
заснованим на методах теорії ймовірності. Його простота і певна
математична строгість, що базується на нечіткому логічному виводі,
дозволяють рекомендувати даний підхід для застосування на
практиці.

Література:
1. http://www.delfi.ua/news/exclusive/interview/article.php?id=330878
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НОВІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Французький фізик Жан-Філіп Бушо в своїй статті,
опублікованій в журналі Nature, вважає, що глобальних економічних
криз можна в майбутньому уникнути, якщо використовувати фізичні
підходи до моделювання економічних процесів, змінивши при цьому
систему мислення економістів і їх підготовку.

Одна з головних думок, яку висловлює Бушо в своїй праці, – це
те,  що класична економіка не має чіткого уявлення про те,  як
«зрозуміти» кризові ринки. І ось тут, вважає автор, на допомогу
повинен прийти фізичний підхід до опису економічних ринків,
оскільки у розпорядженні фізиків є теорії, що дозволяють описати
систему,  для якої дія малої сили може призвести до значних
наслідків. Такі системи у фізиці називаються системами з
самоорганізованою критичністю: вони природним чином
еволюціонують до критичного стану, при цьому мале збурення
(флуктуація) може викликати повну зміну всієї системи.

Проблемам еконофізики у вітчизняній науці приділено мало
уваги, оскільки дана наука вимагає ґрунтовних знань як фізики, так і
економіки. Нині існує низка праць вітчизняних учених
В.Н. Соловйова і В.М. Сапцина, присвячених основам даного
питання. У Росії цій проблематиці присвячено більше уваги. В
основному еконофізика отримала широкий розвиток за кордоном.

На сьогоднішній день, основні праці щодо використання
фізичних методів до аналізу економіки стосуються фінансових
ринків. Однак вважаємо, що такі підходи можна використати до
аналізу ширшого кола економічних проблем.

І справді, статфізика вивчає системи, які складаються з
багатьох частинок. Вона вивчає їх взаємодію на основі певних
статистичних закономірностей, в основі яких лежать закони
розподілу.

Економіко-математичне моделювання, в свою чергу, також
аналізує системи з багатьма елементами, які взаємодіють між собою.
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Спільним для цих двох наук також є поняття нормального
розподілу (розподіл Гаусса). Фізична величина підкоряється
нормальному розподілу, коли вона схильна до впливу величезного
числа випадкових величин. Аналогічні судження використовуються і
в економіці.

Поняття невизначеності також використовуються в цих двох
науках.  На це ще вказував О.І.  Ястремський у своїй книзі «Основи
теорії економічного ризику» у 1997 році.

Однак фундаментальним законом рівноваги в статистичній
механіці є закони Гіббса та Больцмана,  які використовуються для
опису рівноважного стану системи. Цей закон схожий з
експоненціальним розподілом.

У свою чергу, експоненціальним розподілом можна описати
багато економічних процесів.

Разом з тим, порівнюючи економіку як систему і поняття
ідеального газу,  можна стверджувати,  що для них ідентичні такі
параметри:

· велика кількість однакових елементів (агентів тощо);
· кожен з елементів володіє певною енергією (коштами);
· загальна енергія –  величина постійна (кількість грошей в

економічній системі – величина постійна на певний період часу);
· діє закон збереження енергії тощо.
Отже,  об’єднання знань у галузях економіки і фізики має

величезну перевагу. Використання вже розроблених моделей
дозволяє уникнути «винаходу велосипеда» і прораховувати розвиток
подій на багато ходів уперед.

Маценко В.Г.
доцент, к.ф.-м.н.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МОДЕЛЮВАННЯ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ З ВІДБОРОМ

Одним з фундаментальних механізмів зміни стану екосистеми,
її самоорганізації є процеси відбору. Теорія процесів відбору
розвинута досить широко.  В даній праці відомі моделі відбору
узагальнюються на випадок врахування вікового складу, оскільки
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процеси народжування та виживання суттєвим чином залежать від
віку особин і від їх співвідношення між різними віковими групами.

Математична модель вікової структури з відбором або в
процесі виживання, або в процесі народжування розглядалася в [1],
але більший інтерес становить випадок, коли регулювання системи
відбувається через процеси народжування і виживання одночасно.
Така модель побудована в [2] і має вигляд

t
xx ii
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¶

+
¶
¶
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 = –(di(t) + <d>)xi(t, t), t,t > 0,

xi(0, t) = ò
¥

><+
0

))(( bbi t xi(t, t)dt, t > 0, (1)

xi(t, 0) = ji(t),t ³ 0, i = 1, 2, …, n,
де xi(t, t) – вікова густина особин i-ої популяції в момент часу t, t –
вік особин, di(t), bi(t) – функції, що описують процеси виживання та
народжування, відповідно; ji(t) – початковий розподіл вікової
структури i-ої популяції; <×> – спеціально підібраний вираз.

Для (1) сформульовано умови виживання видів та знайдено
їхню граничну вікову структуру.

В даній праці розглядається ряд частинних випадків системи
(1) та з’ясовуються умови виживання в системі з трьох видів, дається
екологічна інтерпретація одержаних результатів.

Література:
1. Ebeling W., Macenko V.G. Modeling of Selection Processes with Age-

depend Birth and Death Rates // Biosystems. – 1986. – 19. – P. 213-221.
2. Маценко В.Г. Аналіз математичної моделі відбору в екосистемах з

віковою структурою // Наук. вісник Чернівецького університету: Зб. наук.
пр. – Вип. 314-315. Математика. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 129-133.
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
КАТАЛОГІВ

Ця робота присвячена аналізу основних стратегій щодо
впровадження електронних каталогів продукції промислових
підприємств. Під електронним каталогом ми розуміємо віртуальну
директорію, в якій розташована інформація про продукцію компанії-
продавця, відкритий on-line доступ усім зацікавленим сторонам і
реалізована можливість пошуку. Нижче розглянуті три основні
стратегії управління on-line каталогом.

Управління каталогом з боку покупця (buyer-hosted catalog)
передбачає одержання, організацію й завантаження файлів каталогу
постачальника у внутрішній каталог компанії-покупця. У цьому
випадку високі вимоги ставляться до якості інформації, наданої
продавцем, і досягнення угоди про порядок і періодичність
відновлення інформації.

Основні переваги для компанії-покупця полягають у
наступному:

- здійснення контролю над даними й процесами;
- створення уніфікованого інтерфейсу й порядку пошуку

продукції різних постачальників;
- можливість інтеграції каталогу із внутрішніми

інформаційними системами.
На наш погляд, buyer-hosted catalog створюються переважно

для каталогів малого й середнього розміру, які не вимагають значних
і частих змін та відновлень, і прийнятні в тому випадку, якщо
постачальник не має технічних можливостей у керуванні каталогом.

При управлінні каталогом з боку продавця (supplier-hosted
catalog) кожний постачальник підтримує свій Web-каталог, до якого
мають доступ різні компанії-покупці. Ефективним рішенням ми
вважаємо створення так званого punch-out/roundtrip каталогу, що
інтегрує системи електронного постачання покупця з Web-каталогом
продавця.
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На наш погляд, така стратегія ефективна для великих каталогів,
що характеризуються частими змінами цін і видів продаваної
продукції.  Її перевагами є те,  що уся відповідальність за керування
каталогом лежить на постачальнику, покупець вже не повиннен
підтримувати внутрішній каталог, і він має можливість
використовувати корисні функції сайту постачальника.

Однак із боку покупця використання таких каталогів може
зіштовхнутися з рядом труднощів:

- втрата контролю, особливо над відновленням цін;
- розмаїтість систем кодування даних у різних постачальників;
- різний рівень електронної готовності постачальників;
- розмаїтність структури каталогів, розмітки сторінок, методів

пошуку тощо у різних постачальників;
- складність порівняння продуктів у великій розмаїтності

каталогів;
- різниці в якості каталогів постачальників можуть викликати

як проблеми зі зручністю, простотою у користуванні, швидкістю
відгуку, так і породити сумніви у вірогідності даних.

Відповідно до вищесказаного, ми вважаємо, що використання
supplier-hosted каталогів виправдано для попередньо відібраних
постачальників, а не для пошуку продукції у великій кількості
постачальників.

Управління каталогом сторонньою організацією (third-party-
hosted catalog) здійснюється сервісною компанією, що забезпечує
одержання, трансформування й об'єднання інформації про продукцію
різних постачальників. У цьому випадку співробітник компанії-
покупця через свою систему електронного постачання може
звернутися до punch-out каталогу, розміщеного в сервісній компанії.
Важливо, що користувачі можуть мати доступ або до множинних
каталогів постачальників, або до одного агрегованого.

Наявність каталогів, специфічних для кожного постачальника,
дає можливість постачальникам диференціюватись від своїх
конкурентів, однак розмаїтість інтерфейсів створює труднощі в
користуванні каталогами для компаній-покупців. Недоліком такого
підходу для компаній-постачальників є втрата контролю над даними
й процесами.

На наш погляд, використання послуг сторонніх компаній для
розміщення й/або керування каталогами ефективне в тому випадку,
коли ні постачальники, ні покупці не мають технічних можливостей
для виконання даних функцій.
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МОДЕЛЬ МЕТАСИСТЕМЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Неопределенность факторов внешней среды и динамичность
рынков Украины обуславливают внимание отечественных
специалистов к системе стратегического управления предприятием в
целях ее совершенствования.

Стратегическое управление – такое управление, которое
опирается на человеческий потенциал как основу организации,
ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, позволяет гибко реагировать и проводить
своевременные изменения, отвечающие вызову со стороны
окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ.
Все это в совокупности дает возможность предприятию выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей, то есть
наделяет его свойствами жизнеспособности [1].

Под целью понимается единство мотивов,  средств и
результатов [2].

Предприятие является преобразующей системой, в которой
ресурсы соединяются вместе для получения конечного продукта.
Совершенствование результатов функционирования предприятия
осуществляется исходя из требований целевой аудитории, но только
в рамках имеющихся средств, чтобы vision на практике не оказалось
illusion.

Согласно общей теории систем и кибернетического подхода к
эволюции, любой процесс в своем развитии усложняет структуру и
неизбежно порождает иерархически организованные системы, в
которых каждый переход на последующий уровень системной
иерархии – метасистемный переход – сопровождается объединением
в одну метасистему всех подсистем предыдущего уровня с
выделением подсистемы управления [3]:

МЕТАСИСТЕМА (i+1) = ПОДСИСТЕМЫ (i) + УПРАВЛЕНИЕ (i).
На рис. 1 представлена собственно метасистема

жизнеспособной системы стратегического управления
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предприятием; весь инструментарий стратегического планирования и
управления расположен относительно применимости на стадиях и
уровнях управления.

Рис. 1. Представление метасистемы в разрезе стадий и уровней управления

С целью сохранения конкурентных преимуществ предприятия
в долгосрочной перспективе применяется динамическая
совокупность взаимосвязанных управленческих процессов принятия
и осуществления решений на основе моделей стратегического
управления.

Таким образом, предприятия имеют действенный
инструментарий для своевременного и адекватного реагирования на
происходящие во внешнем и внутреннем окружении изменения.
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ВПРОВАДЖЕННЯ XBRL ЯК МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Нині в Україні вкотре зламано віру в банківську систему,  яка
роками набирала запас міцності і довіри з боку вкладників та
позичальників. Можливість швидкого і довготривалого
співробітництва між клієнтами та банками існує за умови прозорої і
прогнозованої політики НБУ, яка неможлива без детальної картини
банківської системи. Існуюча система звітності вже застаріла на 5-6
поколінь ІТ-систем та фактично не відображає реального стану
речей. Зокрема, де-факто дисциплінарна політика НБУ в останні
роки була дуже м’якою, і фактично одиниці банків працювали за
всіма нормативними документами НБУ.

Для прийняття НБУ виважених та своєчасних рішень у
теперішній ситуації в країні необхідні максимально точні, не
спотворені дані та механізми,  які дозволяють максимум за 2  години
(враховуючи зобов’язання банків звітувати перед НБУ до 14.00
години) побудувати мінімаксний (мінімум звітів з максимумом
даних) набір звітів для керівництва.

Система повинна мати вбудовані механізми валідаціїї та
верифікації даних і легко модифікуватися, враховуючи останні
світові та локальні досягнення в економіці. Актуальні звіти корисні і
НБУ, і банкам, останні можуть використовувати існуючі системи і
значною мірою розвантажать свої відділи від аналітичної роботи.

В цій статті описано застосування мови XBRL як всесвітньо
визнаного механізму організації фіскальної звітності для покращення
ситуації в банківській системі, через організацію нової системи
звітності НБУ, яка базується на МСФЗ та Базель-2.

Література:
1. Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 Recommendation

– 2003-12-31 + Corrected Errata – 2008-07-02
2. Розпорядження КабМіну № 911-Р від 24 жовтня 2007 року «Про

затвердження стратегії впровадження міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні.
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3. Basel Committee on Banking Supervision (http://www.bis.org/bcbs
/index.htm )

4.  COREP-Taxonomy Version 1.2 (http://www.corep.info/corep
Taxonomy/ taxonomy.html)

5. International Accounting Standards Board (IASB)
http://www.iasb.org/XBRL/XBRL.htm

6. Постанова Нацбанку від 27.12.2007 р. – № 480 "Про затвердження
Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України".

7. Закон України  від 16.07.1999 р. – № 996-XIV "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні".

8. Розпорядження НБУ «Про затвердження Правил організації
статистичної звітності, що подається до Нацбанку України (частина I)» від
19.03.2003 р. – № 124 (Зареєстровано в Мінюсті 07.05.2003 р. – за № 353 /
7674).
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асистент,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ВТРАТ ВІД ДІЇ ЗАГРОЗ
НА КОРПОРАТИВНУ ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ

Питання визначення величини втрат є найскладнішим в аналізі
інформаційних ризиків [1]. Є ряд причин, які викликають труднощі
вимірювання можливих втрат: складність встановлення точної
оцінки вартості інформаційного активу; активи в загальному мають
більше ніж одну характеристику для оцінювання чи
відповідальності; втрати можуть набувати різних форм; єдина подія
може мати наслідки в кількох формах втрат; між різними формами
втрат існує комплексний та систематичний взаємозв’язок; величину
можливих втрат визначає множина факторів. Вивчення оточення
інформаційних ризиків ускладнюється недостатнім накопиченням
історичних даних про величину втрат і відсутністю стандартного
підходу подання таких даних від різних організацій.

Факторний аналіз інформаційних ризиків [2] визначає шість
форм втрат: продуктивність (зниження спроможності організації
генерувати первинну пропозицію), реакція (витрати, що пов’язані з
управлінням подіями втрат), заміна (внутрішня оцінка активу),

http://www.bis.org/bcbs /index.htm
http://www.bis.org/bcbs /index.htm
http://www.corep.info/corep Taxonomy/ taxonomy.html
http://www.corep.info/corep Taxonomy/ taxonomy.html
http://www.iasb.org/XBRL/XBRL.htm
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штрафи та покарання (законні та адміністративні стягнення щодо
організації), перевага конкурентів (втрати, що призводять до
зниження конкурентоспроможності організації), репутація (втрати,
що пов’язані із зовнішнім сприйняттям організації як
некомпетентної, кримінальної чи неетичної).

Всі фактори втрат можуть розглядатися в межах однієї з
наступних чотирьох категорій – активи, загрози, організація та
оточення. Активи і загрози належать до первинних факторів,
організація та оточення – до вторинних.

У процесі оцінки величини ризику для вибору критичного
рівня допустимих ризиків повинні досліджуватися початкові події
або обставини, послідовність потенційно небезпечних подій, будь-які
пом'якшувальні фактори і характеристики, а також природа й частота
можливих негативних наслідків ідентифікованих небезпек. Ці
критерії та заходи повинні поширюватися на ризики для людей,
майна і навколишнього середовища й мають включати значення
невизначеності оцінок. За таких обставин може виявитися
ефективним порівняльне кількісне або якісне ранжирування ризику
фахівцями, добре інформованими в даній сфері та системах.

Множина категорій та підкатегорій при аналізі факторів втрат і
наслідків дії загрози на інформаційну систему може бути поділена на
складові частини (кластери) за допомогою ієрархії «китайський
ящик» (модулярна ієрархія). В методі аналізу ієрархій (МАІ) [3]
елементи задачі порівнюються попарно відносно до їх «ваги»
(«інтенсивності») на загальну для них характеристику. Отримані
парні порівняння складають матрицю порівнянь

ijmM = , nji ,1, = ,                                    (1)

де
j

i
ijm

w
w

= , iw  – «вага» («інтенсивність») i-го елементу. Оскільки

nwww ,,, 21 K  невідомі, то попарні порівняння елементів відбуваються
з використанням суб’єктивних суджень, які чисельно оцінюються за
шкалою.

Для отримання результатів,  що відповідають дійсності,  в МАІ,
рекомендується перевіряти узгодженість матриць з обчисленням
індексу узгодженості.
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За заповненими матрицями парних порівнянь критеріїв при
подальшій математичній обробці формуються вектори пріоритетів,
які є виразом відносної сили (величини) кожного об’єкта.

Література:
1.  Мельник Г.В. Факторний аналіз і моделювання процесу управління

інформаційними ризиками // Економіка: проблеми теорії та практики:
Збірник наукових праць. – Випуск 235: В 4 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ:
ДНУ, 2008. – С. 312-321.

2.  Jack A. Jones. An Introduction to FAIR. – Trustees of Norwich
University, 2005.

3.  Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М: Радио
и связь, 1993.

Мельников А.Ю.
доцент, к.т.н.,
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

Реклама в современном мире является одним из важнейших
рычагов управления экономическими процессами. Она призвана
подготавливать общественное мнение, формировать спрос,
обстоятельно рассказывать покупателю, что представляет собой
новинка, для чего предназначена, как ею пользоваться, чем
отличается от других товаров, выполняющих те же потребительские
функции. Рекламное агентство представляет собой организацию,
специализирующуюся на выполнении ряда функций: проведение
рекламных исследований, разработка плана рекламной кампании,
подготовка и размещение рекламы в средствах массовой
информации и др.

Как правило, программное обеспечение рекламного агентства
представлено пакетом Microsoft Office и различными приложениями
для создания и обработки графического материала – Adobe
PhotoShop, Corel Draw и т.п. Возникает необходимость разработки
информационной системы, которая позволила бы автоматизировать
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специализированные бизнес-процессы на предприятии. Так,
например, в рассмотренном рекламном агентстве одним из
направлений деятельности является изготовление рам для картин, и
процесс расчета их стоимости нуждается в эффективной
автоматизации (с учетом существующих модулей программ).

Для проектирования системы целесообразно применить
объектно-ориентированный подход. Информационная система в
таком случае будет представлять собой совокупность
взаимосвязанных объектов, где каждый объект является экземпляром
определенного класса, а классы образуют иерархию наследования.

Разработка модели проводится в три этапа. Сначала проводится
объектно-ориентированный анализ предметной области: определение
ключевых абстракций, идентификация классов и объектов. Здесь
изучается функционирование конкретного рекламного агентства,
выделение сущностей (поставщики, изделия, стоимость одного
погонного метра,  ширина профиля,  курс к EURO,  отчет,  расчет
погонных метров профиля, стоимость изготовления рамки,
управляющее окно, интерфейсы и т.п.).

Стоимость
изготовления рамки
Значения

Рассчитать()
Скрыть()

Отчет

Сформировать()
Просмотреть()
Печать()
Скрыть()

Расчет погонных метров
профиля

Значения

Рассчитать()
Скрыть()

передает данные

передает данные передает данные

передает данные

передает данные

передает данные

формирует

проводит

рассчитывает

Проверка имени пользователя()
Проверка пароля()

<<Interfacе>>

Поставщики
Название
Характеристика
Адрес

Показать()
Скрыть()

Изделие
Код
Фотография
Длина
Ширина

Внести()
Извлечь()
Модифицировать()

Стоимость 1
погонного метра

Внести()
Извлечь()
Модифицировать()

Ширина профиля

Внести()
Извлечь()
Модифицировать()

Курс к EURO

Внести()
Извлечь()
Модифицировать()

Управляющее окно
<<contrоl>>

Рис. 1. Диаграмма классов
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На втором этапе создается информационная модель
проектируемой системы, для чего используется унифицированный
язык моделирования UML: модель представляет собой набор т.н.
диаграмм, отражающих концептуальную, логическую структурную и
логическую динамическую стороны системы. На рис. 1 изображена
центральная диаграмма модели – диаграмма классов.

Заключительный этап разработки представляет собой
компьютерную реализацию созданной модели. Это целесообразно
сделать в среде визуального программирования Borland-Delphi.

Мельничук В.С.
доцент, к.ф.-м.н.,

 Одеська філія Європейського університету

ІГРИ ПОШУКУ НА ГРАФАХ

Нехай -n
kG  однорідний ступеню k  і такий, що не має кратних

ребер і петель граф з кількістю вершин n . Нехай -N множина
вершин графа. Гравці P  та E  мають можливість переміщатися по
вершинах графа n

kG . P  шукає E .
Як початкове розташування гравцям повідомляється

рівномірний розподіл імовірностей на множині всіх можливих
початкових розташувань D´= \NND , де -D  діагональ множини

NN ´ . Гравцям задана деяка умова закінчення пошуку F .  Якщо ця
умова виконується на L -ому кроці, то пошук вважається закінченим.
Гравці виконують ходи одночасно й інформацією під час гри не
обмінюються. Платнею є число кроків до закінчення пошуку. P
прагне закінчити пошук за можливо менше число кроків, E  має
протилежну мету. При виконанні ходу гравцям дозволяється або
перейти в сусідню вершину по одному з ребер, або залишитися на
місці. Потрібно визначити оптимальні стратегії гравців у даній грі та
її ціну. Це дискретна гра пошуку з рухомими об'єктами. Як проблема
аналогічне завдання було вперше сформульоване Р. Айзексом [1].

Визначення. Всяку послідовність ( ),,...,, ,...21 sxxxX =  де
{ }kAxs ,...,1,0=Î  і ,...2,1=s  називатимемо чистою стратегією гравця в

іграх пошуку на однорідних графах.
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Нехай -),,( EP ffrP  імовірність зустрічі за r  кроків за умови,
що P застосовує P

P Ff Î , а E застосовує E
E Ff Î .

Виграш E  (програш P ) визначимо як математичне очікування

числа кроків до закінчення пошуку
1

( , ) ( , ),P E P E
k

k
M f f k f f

¥

=

= Rå  де

( , )P E
k f fR  – імовірність закінчення пошуку на k -ому кроці і

., Fff EP Î

Позначимо ( ){ }rsAxxxxXS srrr ,1,|,...,, 21 =Î== ,...)2,1( =r
множину чистих r -крокових стратегій гравця. Позначимо

,..)2,1( =rFr  – множину імовірнісних мір (або мішаних r -крокових
стратегій гравця), заданих на множині ,...).2,1( =rSr  Визначимо
виграш в усіченій грі як

1

1

( , ) ( , ) ( , ).
r

P E P E P E
r k k

k k r
M f f k f f r f f

- ¥

= =

= R + Rå å

Згідно з [2], пара EP ff 00 ,  є парою оптимальних стратегій у грі,
якщо для всіх P

P Ff Î  і для всіх E
E Ff Î

£),( 0
EP ffM £),( 00

EP ffM ),( 0
EP ffM .

Теорема 1. Якщо EP ff 00 ,  – оптимальні стратегії в розглядуваній
грі,  то для всіх 1³r  і для всіх P

r
P ff ,0Î  і E

r
E ff ,0Î  виконується

співвідношення ),(),(),( 0000
EP

r
EP

r
EP

r ffPffPffP ³³ .
Дана теорема дозволяє виділяти стратегії,  підозрілі на

оптимальність.
Теорема 2. Для того, щоб EP ff 00 та  були оптимальними

стратегіями, в даній грі достатньо, щоб для всіх P
P Ff Î  і E

E Ff Î
виконувалося співвідношення

),,(),,(),,( 0000
EPEPEP ffkPffkPffkP ³³ .
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДОХОДООБРАЗУЮЩИХ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Реализация экономико-математических задач в ракурсе
специальных исследований относительно оценок экономической
эффективности доходобразующих и клиентоориентированных
бизнес-процессов коммерческого банка позиционируется как одно из
важнейших направлений в практической банковской аналитике.
Именно такие оценки служат основой для принятия маркетинговых
решений высшим и средним менеджментом коммерческого банка.
Ключевой подход к реализации таких оценок рассматривается в
плоскости задач имитационного моделирования экономических
процессов. В качестве ведущего обьекта моделирования выбраны
полиномиальные тренды как обобщенные характеристические
функции для финансово-экономической составляющей бизнес-
процесса, информационный базис которой составляют комплексные
экономические оценки (рейтинги) функционирования клиентской
базы кредитного учреждения, учитывающих в первую очередь
доходообразующие факторы, сопутствующие бизнес-процессу [1; 2].

Принципиальная новизна в применении полиномиальных
трендов для решения общей задачи оценки экономической
эффективности бизнесс-процесса заключается в проецировании
фундаментальных аспектов устойчивости многочленов в область
экономических исследований [1; 2]. С экономической точки зрения и
в дополнение к классической теории устойчивости многочленов [3] в
рассмотрение вводятся определения положительно-устойчивого и
отрицательно-устойчивого многочленов, что позволяет существенно
расширить область применения экономико-математических методов.
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Финансово-экономическая устойчивость бизнес-процесса –
базовый аспект при рассмотрении поднятой проблематики.
Состоявшийся бизнес-процесс является финансово-устойчивым
(доходоустойчивым), если соответствующая ему финансово-
экономическая составляющая по своим временным реализациям
характеризуется положительно-устойчивым полиномиальным
трендом. Соответственно, состоявшийся бизнес-процесс является
убыточным, если его финансово-экономическая составляющая по
своим временным реализациям характеризуется отрицательно-
устойчивым полиномиальным трендом. Если финансово-
экономическая составляющая некоторого состоявшегося бизнес-
процесса характеризуется неустойчивым полиномиальным трендом,
то в рамках определенных временных интервалов бизнес-процесс
может демонстрировать как доходность (прибыльность), так и
убыточность.  В таком случае,  опираясь на базовый критерий Рауса-
Гурвица, определяющего условия устойчивости для многочленов [3],
процесс исследования оценок экономической эффективности
состоявшихся бизнес-процессов на основе характеризующих их
полиномиальных трендов может быть актуализирован в виде
решения задачи оценки недополученного дохода (прибыли) [1; 2].

Очевидно, в условиях коммерческого банка определенному
финансовому бизнес-процессу, равно как и характеризующему его
тренду, соответствует определенный уровень доходности или
убыточности. Недополученный доход (прибыль) от состоявшегося
бизнес-процесса выявляется в результате исследований его
характеристического полиномиального тренда с привлечением
методов нелинейного программирования, где оптимизированный
тренд отвечает условиям положительной устойчивости, либо
уточненным таким условиям. Предложенная методология была
апробирована для банковских бизнес-процессов, связанных с
обслуживанием клиентов на основе платежных систем, как одного из
важнейших и постоянно эволюционирующих направлений
банковской деятельности.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Реформування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК)
України є необхідною передумовою для подолання наслідків
економічної кризи, підвищення ефективності та
конкурентноздатності вітчизняного виробництва, стабілізації рівня
добробуту населення та реалізації життєво важливих соціальних
програм. Визначення основних напрямків такого реформування має
спиратися на усвідомлення найбільш актуальних проблем, з якими
стикається наша енергетика.

Недостатність власних джерел енергоресурсів,
недиверсифікована схема їхнього постачання, вплив неекономічних
чинників, безумовно, мають враховуватись при формуванні планів
реформ, проте не ці проблеми є, на наш погляд, найважливішими.
Критичне значення мають надзвичайно високі питомі виробничі
витрати енергоресурсів в Україні і, як наслідок, низька
енергоефективність. Впровадження заходів з енергозбереження
гальмується розповсюдженою практикою надання суб’єктивних
фіскальних, кредитних та тарифно-митних преференцій. За цих умов
відновлення сталого економічного зростання можливе лише тоді,
коли воно буде супроводжуватися підвищенням ефективності
використання наявних енергоресурсів, подоланням істотного
технологічного відставання у більшості галузей економіки і житлово-
комунальній сфері, покращенням галузевої структури національної
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економіки та зменшенням впливу «тіньового» сектора. З цього
випливає, що досягти вищезазначених цілей реформування ПЕК
неможливо без науково обґрунтованої цілісної програми докорінних
структурних та структурно-технологічних змін не лише у цій галузі,
але й в економіці в цілому.  Для розробки такої програми та
моніторингу її використання необхідне створення відповідного
інструментарію.

У ході проведених досліджень в Інституті кібернетики НАНУ
було розроблено систему інформаційних технологій підтримки
прийняття рішень, де реалізовано комплексний підхід, коли йдеться
не лише про безпосередню економію енергії шляхом зменшення
прямих витрат енергоресурсів на виробництві та у невиробничій
сфері, але й про застосування опосередкованих методів підвищення
енергоефективності та проведення реформ, які мають забезпечити
дієвість цих методів. Зазначена система складається з комплексу
економіко-математичних моделей, компонент програмного та
інформаційного забезпечення.

До комплексу моделей, зокрема, входять:
1) міжгалузеві моделі планування структурно-технологічних

змін з урахуванням двох основних шляхів енергозбереження – зміни
існуючих технологій у напрямку зменшення питомих енерговитрат
та впровадження нових технологій або заміни внутрішнього
енергоємного виробництва імпортом;

2) моделі вдосконалення галузевої структури внутрішнього
виробництва,  експорту та імпорту з метою більш повного
використання переваг існуючого у світі поділу праці;

3) імітаційні макромоделі економічної динаміки з врахуванням
різних форм недосконалої конкуренції (монополії, монопсонії,
олігополії, двосторонньої монополістичної конкуренції тощо) на
ресурсних ринках, зокрема, на ринку праці.

Усі зазначені моделі спираються на спільну інформаційну базу,
основу якої складають звітні міжгалузеві баланси. Для проведення
розрахунків за цими моделями застосовані сучасні чисельні методи
оптимізації. Розрахункові алгоритми були розпаралелені та
реалізовані на створених в Інституті кібернетики НАНУ кластерах
СКІТ-2 та СКІТ-3. Користувачами інформаційної технології є органи
державного управління, які займаються розробкою та реалізацією
планів структурних реформ.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ ТА ОБРОБКИ
ДАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Сучасні економічні процеси як на рівні держави,  так і на рівні
підприємства мають стійку тенденцію до їх загального ускладнення з
одночасним підвищенням вимог до якості та своєчасності прийняття
управлінських рішень. Але між управлінцем і його рутинними
проблемами різнобічної обробки поточної інформації про
контрольовані процеси й досі стоїть програміст. Це обумовлює
інерційність у адаптації комп’ютерних систем до потреб, які досить
швидко змінюються в часі та в управлінському просторі.

Здійснення обліково-управлінської діяльності потребує
безпосередньої змістовної взаємодії управлінця з комп’ютером.
Вирішити цю проблему можливо за допомогою комп’ютеризованої
мови, що має бути цілком досяжною для пересічних управлінців
задля відображення поточного стану контрольованих процесів та
пошуку адекватних управлінських рішень. Основою для такої мови
має стати зрозуміле всім управлінцям поняття показника стану і
розвитку контрольованих процесів. У сучасній управлінській
практиці це поняття не має ні чіткого визначення, ні
загальноприйнятної методології його використання [1]. Покажемо,
що поняття показника тісно пов’язане з математичним поняттям
відношення.

Нехай W –  множина не порожніх слів над деяким алфавітом,
яка містить рекурсивні, не обов'язково різні підмножини E1, E2, ..., En
та деяку таку підмножину (множину типів) T, що E1 = N(t1), E2 = N(t2),
..., En = N(tn), всі t1, t2, ..., tn – елементи підмножини T,  а N  –
однозначне відображення, яке визначає, що t1, t2, ..., tn є
найменуваннями (або типами) множин E1, E2, ..., En. Множину типів T
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можна інтерпретувати, як множину змінних, а кожну з множин E1,
E2, ..., En, як область значень цих змінних. Тоді під відношенням xn

розуміється закон (характеристична властивість, предикат), що
визначений на множинах E1, E2, …, En, який вилучає з декартового
добутку Ei1´Ei2´…´Eim змістовно відповідну цьому закону
підмножину Rn(m), яка має назву графік відношення xn, тобто:

Rn(m)={< ei1, ei2, …, eim > ê xn },
де <ei1, ei2, …, eim> Î Ei1´Ei2´…´Eim, Ei1=N(ti1), Ei2=N(ti2), …, Ein =
N(tin), множина {Ei1,Ei2,…, Eim} є підмножиною множини {E1, E2 ,…,
En}, m≤n, m¹0.

Це визначення має нескладну практичну інтерпретацію. Так,
графік відношення – це звичайна, знайома всім управлінцям таблиця
Rn(m) з m колонками. Найменування ж цієї таблиці є формалізованим.
Найменуванням таблиці Rn(m) виступає те відношення xn, яке її
породжує. Таким чином, пару (xn, Rn(m))  варто інтерпретувати як
показник, що представлений таблицею Rn(m) разом з її
формалізованим найменуванням xn.

Ця інтерпретація й покладена в основу побудови формальної
граматики мови опису та обробки показників стану і розвитку
контрольованих процесів (Гермес-3), визначено її синтаксис,
семантику та семіотику [2]. Фундаментальність теоретичного
підґрунтя цієї мови дозволяє покласти її в основу створення системи
управління базами показників (СУБП) та систему технологій аналізу
процесів (ОСТАП) [3]. Ця інформаційна технологія дозволяє
вдосконалити облік, обробку та відображення інформації й
призначена для створення автоматизованих робочих місць, що
допоможуть управлінцям здійснювати поточний аналітичний нагляд
за розвитком контрольованих процесів з метою вчасного вироблення
рішень з коригування цих процесів.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІДЕАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Теорія підприємства тривалий період є об’єктом детальних
наукових досліджень з боку представників різних наукових шкіл.
Значна увага до цього питання зрозуміла,  тому що підприємство (в
даному разі не розглядається питання відмінностей у трактуванні
понять «фірма», «підприємство» та ін.) залишатиметься і надалі
ключовим елементом будь-якої економічної системи.

У науковій літературі представлено різні підходи до
трактування моделі ефективності інституту підприємства, що
відображено у ряді публікацій,  наприклад [1].  З числа інших варто
виділити лише найпоширеніші підходи, такі як неокласичний,
агентський, стейкхолдерський, контрактний, інституційний,
механістичний, соціальний, ієрархічний, суспільний і т.д. На нашу
думку,  значна частина таких підходів є співзвучною за змістом.
Враховуючи об’єктивні обмеження кожного з підходів, вважаємо, що
раціональний зміст кожного з них може бути узагальнений у
концепції аналізу підприємства на основі його поведінкових
моделей. Ідеальний стан підприємства розглядається нами як
максимізація ефективності його функцій, яка б мала узагальнюючий
– найвищий рівень економічної обґрунтованості таких функцій,
згрупованих у певній моделі співвідношення внутрішніх елементів
підприємства, його адекватній реакції на вплив зовнішнього
середовища та здатності до самоорганізації. Хотіли б підкреслити те,
що сутність таких моделей, а також можливості їх досягнення (тобто
досягнення стану «ідеального» – потенційно найефективнішого –
підприємства) можуть трактуватися, у сукупності з іншими
критеріями і показниками, на основі використання категорії «модель
поведінки підприємства», яка обґрунтовується нами, зокрема, у
таких публікаціях [2-3].

Питання не є схоластичним, тому що, на нашу думку, сьогодні
все більше проявляється феномен своєрідної реалізації моделі
вітчизняного підприємства на постприватизаційному етапі його
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функціонування, де така модель не відповідає класичним ринковим
канонам поведінки й водночас все більше видозмінюється порівняно
з типом підприємства адміністративно керованої економіки, зокрема,
втрачаючи деякі позитивні риси і не набуваючи, разом з тим,
альтернатив. У науковій літературі є досить багато публікацій,
наприклад [4-5], на тему спірних наслідків реформ і відмінностей
пострадянських економік, що може бути пояснено, як вважаємо,
насамперед унікальністю поведінкових моделей підприємств на
цьому просторі.

Загальний концептуальний висновок авторів даної публікації
полягає у констатації необхідності побудови еволюції інституту
підприємства в Україні на нинішньому етапі на платформі
фундаментального процесу не тільки і не стільки ринкової адаптації,
скільки формування підприємства нового – постіндустріального –
типу. Натомість, як засвідчили результати наших досліджень на
прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини, реальні сценарії
поведінки останніх на постприватизаційному етапі найчастіше
являли собою шлях деградації чи згортання значної частини
соціальних та економічних функцій, що можна пояснити як
об’єктивними і суб’єктивними чинниками, так і інституційною
своєрідністю вітчизняних підприємств. За своєю сутністю це
означало перехід від виробничої до рентоорієнтованої поведінки в
рамках своєрідної захисної моделі, тобто такої, що побудована не на
засадах економічної ефективності, а для досягнення певного рівня
безпеки активів від «ворожого» (у сприйнятті нових власників
підприємств) зовнішнього впливу.

Очевидним є те, що вищезазначене являє собою вихідні умови
для постановки задачі дослідження, метою якого є розроблення
моделі управління ефективністю сучасного вітчизняного підприємства.

Література:
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МОДУЛЯ
«ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ

ТА СХОВИЩАМИ ДАНИХ»

Модуль «Програмні засоби роботи з базами та сховищами
даних» є складовою частиною нормативних курсів з інформатики,
зокрема, курсу «Економічна інформатика», що викладається для
студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Сучасну європейську систему навчання можна назвати
орієнтованою на особистість, оскільки вона спрямована на
формування та розвиток студентів як суб’єктів навчального процесу,
а також на саморозвиток студентів через індивідуалізацію та
самостійну пізнавальну діяльність.

Самостійна робота з дисципліни «Економічна інформатика»
розглядається нами не тільки як форма організації навчальної
діяльності, але й як засіб формування самостійності та активності
особистості, вміння ставити і самостійно вирішувати теоретичні й
практичні завдання. Саме активність та самостійність студента
сприяють готовності особистості до подальшого самонавчання.

При формування змісту навчання ми дотримувалися таких
принципів:

1. Відповідності змісту навчання рівню сучасної науки.
2. Відповідності складності змісту освітнього матеріалу

реальним навчальним можливостям студентів.
3. Відповідності обсягу змісту наявному часу на вивчення.
4. Відповідності змісту наявній навчально-методичній і

матеріальній базі нашого інституту.
5. Відповідності вимогам до формування професійних

компетенцій випускників.
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Ці принципи покладено в основу навчально-методичного
забезпечення самостійної роботи з модуля «Програмні засоби роботи
з базами та сховищами даних», яке складається з:

· постановка задачі – містить опис предметної області з
характеристикою даних, які мають бути представлені у базі даних;

· вимоги до інтерфейсу користувача з будь-яким рівнем
комп’ютерної підготовки;

· перелік звітної документації та статистичного аналізу
даних;

· методичні рекомендації до виконання індивідуального
завдання, в яких наведено детальний опис прикладу виконання
завдання;

· календарний план з фіксацією кожного етапу роботи над
індивідуальним завданням.

Студенти повинні були розробити інформаційну систему до
однієї з п’ятнадцяти запропонованих предметних областей.

У процесі самостійного виконання індивідуального завдання
студенти мали можливість скористатися двома видами консультацій:
очною за розкладом викладача та за допомогою електронної пошти.

Така форма організації самостійної роботи студентів
економічних спеціальностей сприятиме як закріпленню теоретичних
знань з нових інформаційних технологій, так і здобуттю навичок
збирання, обробки і зберігання економічної інформації.

Застосування наведеної форми організації самостійної роботи
виявило шляхи її вдосконалення:

· необхідність впровадження норм часу планування й обліку
для контролю та обмеження навантаження студентів;

· подальша інтеграція завдань (зміцнення зв’язків з
економічними дисциплінами) для розширення професійних
компетенцій, які відповідатимуть принципам модульності навчання.

Отже, орієнтуючи студента на самостійну роботу, ми ініціюємо
розвиток процесів пізнавальної діяльності, підвищуємо мотивацію
навчання за рахунок варіативності самостійної діяльності,
можливості контролю та самоконтролю.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Будь-яке управління в економіці пов’язане з виробленням і
прийняттям управлінських рішень, що втілюються в керуючі впливи.
При цьому всі управлінські рішення так чи інакше впливають на
прибутковість підприємства і покликані, насамперед, сприяти її
підвищенню. Управління прибутковістю є важливою складовою в
діяльності усіх підприємств, і особливо набуває актуальності в
період економічного спаду, коли підприємству конче необхідно
утриматися на ринку та забезпечити свою життєздатність. Прийняття
оптимального управлінського рішення з усіх можливих варіантів
передбачає перевірку його дієвості та визначення усіх можливих
наслідків із заданих альтернатив. Оскільки натуральний експеримент
в економіці здійснити досить важко і не завжди фізично можливо, то
для вироблення оптимального економічного рішення
використовують різноманітні моделі. Для здійснення економічних
розрахунків найбільш актуальними виступають економіко-
математичні моделі.

Моделювання прибутковості підприємства передбачає
вирішення таких основних задач, як:

- визначити, які фактори впливають на прибутковість
підприємства і яка сила впливу кожного з них (визначення
невідомих, шуканих параметрів моделі);

- визначити значення факторів, які забезпечують досягнення
необхідного рівня прибутковості (при заданих бажаних параметрах
прибутковості підприємства визначити величину факторів, яка
необхідна для досягнення цих параметрів).

Отже, для вирішення завдання моделювання прибутковості
доцільним є використання факторних моделей, оскільки вони дають
змогу визначити пріоритети в діяльності підприємства з точки зору
підвищення його прибутковості та встановити черговість цих
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пріоритетів. Однак існує також і негативний момент у цьому процесі.
Це пов’язано з тим, що побудова відповідних моделей спирається на
дані минулих періодів, тоді як середовище підприємства, особливо
зовнішнє (споживачі, постачальники, конкуренти, НТП, міжнародна
діяльність, законодавство, політика, макроекономіка тощо), є досить
мінливим, і ця мінливість з часом тільки прискорюється. Тому
імовірність здійснених розрахунків буде тим нижчою, чим більше є
задіяними вищеперераховані фактори. Але важливість факторного
моделювання полягає у можливості визначити найбільш суттєві
впливи на параметр, який цікавить.

Для моделювання прибутковості степенева регресія є більш
актуальною порівняно з лінійною,  оскільки відомо,  що рідко які
економічні параметри мають лінійну залежність.  Крім того,  якщо ж
такий вплив і буде присутній, то це може бути виражено першим
степенем відповідного фактора. Отже, модель прибутковості
підприємства матиме такий вигляд:

na
n

aa xxxay ××××= ...21
210 , (1)

де y – залежна змінна, чистий прибуток або рентабельність
підприємства; х1,..., хn – незалежні змінні, вибрані фактори моделі;
а0,…,аn – оцінки відповідних параметрів моделі.

Як фактори прибутковості дослідник може обрати будь-які
чинники, які він вважатиме за доцільні (наприклад, рівень витрат,
продуктивність праці, ліквідність підприємства, рівень
стимулювання збуту, платоспроможність підприємства тощо) та у
робочому порядку визначити їхні параметри й адекватність
побудованої моделі. Важливим у даному процесі буде максимальне
уникнення мультиколінеарності, адже саме моделювання
прибутковості найбільш підвладне цьому: прибуток є результатом
операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей підприємства і
залежить фактично від усіх їхніх параметрів, економічна сутність
яких, у свою чергу, часто перегукується та залежить одна від одної.

Література:
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ЗАСТОСУВАННЯ МОНЕТАРНИХ МОДЕЛЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ
ОБМІННОГО КУРСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Обмінний курс є одним із основних показників, що
використовуються у макроекономічному моделюванні. До моделей
його визначення відносять: модель паритету купівельної
спроможності, модель паритету відсоткових ставок, монетарні
моделі, модель Mundell-Fleming, поведінкові моделі і модель
портфеля активів.

У доповіді розглянуто монетарні моделі визначення обмінного
курсу з метою з’ясування можливості їх практичного використання
для економіки України. Серед них монетарна модель з гнучкими
цінами, модель різниці реальних відсоткових ставок, модель з
торговельними та неторговельними товарами.

Вказані моделі були записані у прийнятному для оцінювання
вигляді. Зокрема, монетарна модель з гнучкими цінами подається
рівнянням:

teln = 0b + 1b ( tm - tzm , )+ 2b ( ty - tzy , )+ 3b ( ti - t,zi )+ tu . (1)
Для моделі різниці реальних відсоткових ставок:

0 1 , 2 ,

3 , 4 ,

ln = + ( - )+ ( - )
+ ( - )+ ( - ) .

t t z t t z t

t z t t z t t

e m m y y
i i u
b b b

b b p p

+

+
(2)

Рівняння лінійної регресії для моделі з торговельними і
неторговельними товарами:

teln = 0b + 1b ( tm - tzm , )+ 2b ( ty - tzy , )+
+ 3b ( ti - tzi , )+ 4b ( tz - tzz , )+ut. (3)

У рівняннях (1)-(3) використано позначення:
teln  – логарифм номінального обмінного курсу на час t,

tm  – логарифм пропозиції грошей,

tzm ,  – логарифм пропозиції грошей іншої держави,

ty  – логарифм реального вітчизняного доходу,

t,zy  – логарифм реального доходу іншої держави,
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ti  – внутрішня номінальна відсоткова ставка,
tzi ,  – номінальна відсоткова ставка іншої держави,

tp  – темп інфляції всередині країни,
tz,p  – темп інфляції іншої держави,

tz  – показник продуктивності вітчизняної економіки
(наприклад, ВВП на 1 працюючого),

tzz ,  - показник продуктивності економіки іншої держави,

0b , 1b , 2b , 3b , 4b  – параметри моделі,

tu  – похибка.
Основними гіпотезами, які перевіряються для моделей (1)-(3)

за довірчої імовірності cb , є наступні: 00 =b , 11 =b , ib <0, ib >0.
Ідентифікація параметрів для кожної з описаних моделей

обмінних курсів (гривня / долар США) здійснювалася методом
найменших квадратів із використанням статистичних даних економік
України та США. Для перевірки гіпотез перших двох типів у лінійній
регресії використано критерій згоди з F-розподілом, для перевірки
гіпотез інших двох типів застосовується критерій згоди із
використанням статистики, яка має t-розподіл Стьюдента.

Як показало дослідження, монетарна модель з гнучкими
цінами,  модель різниці реальних відсоткових ставок та модель з
торговельними і неторговельними товарами є неадекватними для
визначення обмінного курсу гривня/долар США в умовах економіки
України, а тому обмінний курс варто вважати екзогенною змінною
або застосовувати інші теорії для його визначення.
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ
В ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

Сучасна економічна наука в останні роки все частіше
опирається на дослідження еконономіко-математичних моделей
великої розмірності. Це стосується оптимізаційних моделей,
інвестиційних проектів, задач екології і т.ін. Поряд з якісними
методами дослідження це вимагає і виконання великого обсягу
комп'ютерних обчислень. Для ефективного використання ресурсів
обчислювальних систем можна використовувати такі розділи
комп'ютерної алгебри,  як теорія l -матриць, апарат матричних і
операторних ланцюгових дробів [1].

Динамічні моделі бізнесу. При розробці методів визначення
найкращого набору акцій, облігацій та інших цінних паперів
використовується динамічна модель для оптимізації портфеля цінних
паперів. В електронному бізнесі при моделюванні електронного
магазину, електронного аукціону та електронної біржі також можна
використовувати модифіковані лінійні оптимізаційні моделі. Це
стосується маркетингових досліджень та економіко-математичних
моделей для утримання клієнтів і продовження стосунків з ними.

В загальному, при розв’язанні даного класу оптимізаційних
задач виникає задача параметричного програмування, цільова
функція якої є відношенням лінійних многочленів
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Для розв’язування систем нерівностей (1)-(3) можна ефективно
застосовувати чисельні методи, розроблені для систем алгебраїчних
рівнянь з l -матрицями [2].

Задачі екології. Якщо в деякому екологічному середовищі
проживають два види, які взаємознищують один одного з
чисельністю ,( )( ( ) , , )i i 0 i 0N t N t N i 1 2= = , що характеризуються
інтенсивністю зазворювання ( )i t 0e ³  і знищенням один одного. І

( )ic t  – швидкість поповнення популяцій повноцінними особами
(наприклад, за рахунок міграцій), то диференціальна модель
Вольтерра відносно чисельності популяцій матиме вигляд [3]:

( )[ ( ) ( ) ( )] ( ), , ; , ; .i
i i i j i

dN
N t t t N t c t   i 1 2  j 1 2  i j

dt
e g= - + = = ¹     (4)

Стаціонарний розв'язок системи (4) задовольняє систему двох
нелінійних алгебраїчних рівнянь. Векторний розв’язок цієї системи
утворює два одно-періодичні ланцюгові дроби [3] з додатними
компонентами

( )
( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

i
i

i i
i

i i
i

i

c t
N t

c t tt c t tt t

g
e

g
e

e

=
+

+
+
O

                                   (5)

Дослідження збіжності та обчислювальної стійкості матричних
і операторних ланцюгових дробів [1] та числові експерименти в
MatLab підтверджують ефективність застосування такого підходу
для розв’язання нелінійних систем алгебраїчних, диференціальних і
інтегральних рівнянь.

Література:
1. Недашковський М.О. Ознаки збіжності матричних гіллястих

ланцюгових дробів. Математичні методи та фізико-механічні поля. – Львів,
2003. – Том 46. – № 4. – С. 50-56.

2. Недашковський М.О.,  Ковальчук О.Я.  Обчислення з l -
матрицями. – К.: Наукова думка, 2007. – 294 с.

3. Сявавко М.С. Інтегральні ланцюгові дроби. – К.: Наукова думка,
1994. – 206 с.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК СУПУТНІХ ПРОЦЕСІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Актуальність дослідження – необхідність створення
математичного апарату оцінки інвестиційної привабливості
підприємств вугільної промисловості для забезпечення надійного
функціонування енергетичного ринку.

Мета дослідження: обгрунтування доцільності інвестування в
утилізацію шахтного метану для виробництва теплової і електричної
енергії, пального для заправки автотранспорту. З цією метою
розглянемо можливі варіанти вилучення і використання газу метану,
показники впливу на інвестиційну привабливість підприємств
вугільної промисловості Донбасу, сформулюємо задачу оптимізації
капіталовкладеннь у розвиток метанової галузі.

Напрямки використання шахтного газу метану. Задача
управління,  вилучення та утилізації газу метану і супутніх газів у
межах Кіотського протоколу полягає у виборі технології дегазації.
Через ризик, дослідженість процесів, обсяги капіталовкладень у
розвиток підгалузі в Україні частіше використовується метан
вугільних шахт для: 1) генерації електроенергії; 2) заправки
автотранспорту; збагачення дегазаційної суміші й продаж метану в
магістральний газопровід природного газу; 3) власних потреб шахт;
як технологічної сировини (металургія, добрива, метанол);
4) комунальних потреб прилеглих селищ і міст; зменшення вартості
вугілля за рахунок прибутків від комерційного видобування метану
вугільних родовищ [1].

Вирішення цих завдань стримується відсутністю коштів.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств вугільної

промисловості. Доцільність експлуатації родовища визначається на
основі зіставлення індивідуальних та граничних витрат, оцінки
економічних показників: видобуток вугілля, виробнича собівартість
товарної вугільної продукції, витрати на оплату праці, амортизація,
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витрати на збут, витрати на електроенергію і природну сировину
(повітря, воду) [2].

Сформулюємо задачу оптимізації капіталовкладення у
розвиток метанової галузі: визначити оптимальний план розподілу
інвестицій у кожен напрямок утилізації газу метану для отримання
максимального значення прибутку підприємства за умов високої
рентабельності процесів вилучення і використання шахтного газу,
поступового зменшення капіталовкладень у виробничі процеси,
збільшення обсягів вилучення газу метану і скорочення викидів
парникового газу в атмосферу.
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де iGD  –  валовий дохід,  грн; iGE  –  валові витрати,  грн;

ix  – капіталовкладення, грн; *
iq  –  викиди метану в атмосферу,  м3;

( )T FQ Q  – валовий обсяг газу, який вилучено (фактично
використано), м3; ( )31,i =  – індекс способу утилізації газу;

( )31,j =  – індекс джерела вилучення газу метану; t  – рік реалізації
проекту; T  – життєвий цикл проекту; d  – відсоткова ставка;
* – позначення ітераційного процесу.

Отже, створено інструментарій оцінки ефективності діяльності
існуючих підприємств, перспективності, прибутковості та окупності
інвестицій у розвиток вугільної інфраструктури. Розроблена
математична модель дозволяє прогнозувати обсяги, терміни і
окупність капіталовкладень.

Література:
1. Лукінов В.В. Проблеми прогнозу гірничо-геологічних умов і

комплексного освоєння метану вугільних родовищ України //
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2. Mark Flanagan, Andrea Schaechter, Jeff Chelsky, Maria Gonzalez,
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
МІЖДЕРЖАВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РАМКАХ

ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Зміна клімату та вплив людської діяльності на довкілля
привертають увагу дослідників протягом десятиліть. Переконливі
аргументи на користь існування такого впливу стали основою
консенсусу з питань кліматичних змін та ролі людини в цих змінах,
досягнутого на початку 90-х років минулого століття і закріпленого
Рамковою Конвенцією ООН зі Зміни Клімату в Ріо-де-Жанейро.
Однією з причин кліматичних змін визнано збільшення концентрації
вуглекислого газу в атмосфері. Першою угодою з обмеження емісій
парникових газів на рівні міжнародної співпраці став прийнятий у
1997 році Кіотський протокол [1]. Його особливістю є спроба
розв’язати екологічні проблеми за допомогою економічних важелів
як найефективнішого інструменту впливу.

На основі однопродуктової динамічної балансової моделі [2]
побудовано еколого-економічну модель, що враховує виробництво й
розподіл валового випуску як економічну складову, а також
встановлені Кіотським протоколом норми на обсяги викидів
парникових газів як екологічну складову. Основні співвідношення
моделі виражаються системою:

( )( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ,

d X tX t a X t b X t
d t

Q R t T t

h gì = + +ï
í
ï = -î

(1)

де )(tX  – поточний обсяг валового випуску; )(th  – коефіцієнт
приросту фондоємності; a  – коефіцієнт прямих витрат; )(tg  – норма
споживання; )(tb  – норма працеємності; Q  – встановлена для країни
квота викидів парникових газів; )(tR  –  загальний обсяг емісій СО2

внаслідок дії матеріального виробництва; )(tT  – обсяг утилізованих
викидів парникових газів внаслідок дії екологічного виробництва.

Моделюючи процес міжнародної співпраці в умовах виконання
емісійних обмежень, проведено поділ всіх учасників на окремі групи,
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класифіковані за ключовими ознаками протоколу, тобто виділено
основні економічні агенти.

З метою дослідження еколого-економічної взаємодії в процесі
міжнародної співпраці розглянуто побудовану на основі моделі (1)
розширену модель, яка об’єднує поведінку всіх визначених
економічних агентів. При цьому отримано траєкторії обсягів
валового випуску продукції від часу в залежності від норм
дозволених емісій парникових газів.

Література:
1. http://www.climate.org.ua/int_agr/kyoto
2. Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике: Учеб. пособие.

– М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ
ЗАДАЧ ЕКОНОМІКИ

Використання математики в економіці набуває форми
економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-
математичної моделі зображається той або інший реальний
економічний процес. При економіко-математичному моделюванні
часто виникає ситуація, коли економічна система, що вивчається, має
дуже складну структуру. Дійсно, дослідник досить часто стикається з
багатовимірністю їх опису. До таких задач відносяться, наприклад,
задачі сегментації ринку, прогнозування кон'юнктури ринку,
вивчення і прогнозування економічної депресії, аналізу і
прогнозування соціально-економічних явищ та ін.

Взагалі необхідно відзначити, що першовідкривачем
багатовимірних методів в економіці був У.С. Госсет, який писав під
псевдонімом Стьюдент. Саме У.С. Госсет запропонував знаменитий
t-критерій, який до теперішнього часу набув надзвичайно широкого
поширення при розв’язанні широкого кола задач. У.С. Госсет
починав свою кар'єру в англійських пивоварних компаніях, де
вперше застосував методи статистики для об'єктивної оцінки якості

http://www.climate.org.ua/int_agr/kyoto
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пива. Далі ці методи розвивалися знаменитим Фішером стосовно
різних задач в агрономії.

Отже, актуальність проблеми розробки методів моделювання
багатовимірних задач, що описують процеси економіки, не викликає
сумнівів. Проте ефективне дослідження таких систем може
здійснюватися лише на основі використання багатопроцесорних
обчислювальних систем. У даний час істотний інтерес зріс саме до
побудови багатопроцесорних паралельних обчислювальних систем
(кластерів), побудованих на основі стандартних загальнодоступних
технологій і компонентів. Зважаючи на відповідне фінансування
науки і освіти, можна відзначити, що використання систем,
побудованих на базі стандартних технологій, стає більш ніж
актуальним завданням. Причому залежно від задач і бюджету
проекту можливі досить всілякі варіанти конфігурації.

У Національній металургійній академії України (НМетАУ) на
кафедрі прикладної математики і обчислювальної техніки створений
персональний обчислювальний кластер. Суперпродуктивна
кластерна система побудована на базі лезових технологій (блейд-
технологій). Формуючи кластер на базі серверів-лез, розробники
отримали готове шасі, оснащене необхідним інтерконнектом і
засобами управління. Блок обчислювальних вузлів персонального
п'ятивузлового кластера створено на основі використання системних
плат PC2500 від VIA з інтегрованими процесорами
C3-1,8. Дані процесори мають суперекономічне ядро і досить низьку
вартість. Персональний обчислювальний кластер, який розроблено
відповідно до вказаних особливостей, має розміри: ширина 19'',
висота 10,9'', глибина 9''. Вага пристрою приблизно 7 кг.

У НМетАУ персональний обчислювальний кластер є
своєрідним «полігоном» для впровадження і розвитку засобів
паралельного програмування. Ефективність запропонованого
підходу при проведенні обчислювальних експериментів
підтверджується вирішенням завдань нестаціонарної
теплопровідності, деякими особливостями моделювання зворотних
завдань дослідження теплофізичних властивостей матеріалів [1],
задач прогнозу екологічних систем, що функціонують під впливом
природних і антропогенних чинників.

Поза сумнівом, використання такої системи для моделювання
задач економіки дозволить збільшити продуктивність обчислень,
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швидкість обробки результатів експериментів. Крім того, істотним
чинником є та обставина, що багато моделей економіки успішно
описуються апаратом лінійної алгебри. Проте відомо, що найбільший
ефект від паралельного процесора досягається в тих випадках, коли
він застосовується для виконання матричних обчислень лінійної
алгебри. В зв'язку з цим, використання кластерних
високопродуктивних систем в економіці є первинним і
найважливішим завданням.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
АГРЕГАТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Проблеми підвищення коефіцієнта корисної дії і підтримки
економіко-екологічної рівноваги в управлінні технологічними
агрегатами агропромислового комплексу пов’язана з необхідністю
впровадження у виробництво сучасних комп’ютерних систем і
технологій.

Крім того ці проблеми необхідно вирішувати на базі
детального вивчення характеристик технологічних агрегатів, його
показників економічної ефективності, якості продукції і вихідних
параметрів, які забруднюють навколишнє середовище. А це значить,
що комп’ютерні системи повинні в реальному часі роботи
промислового об’єкта отримувати достовірні значення усіх вхідних і
вихідних параметрів технологічних агрегатів виробництва продукції:
цукру, спирту, олії, теплоносіїв, м’ясо-молочної і хлібопекарської
продукції тощо.

За умов того,  що промислові технологічні агрегати в часі
змінюють свої характеристики, для забезпечення управління
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необхідно, щоб в складі автоматизованої системи управління були
підсистема неперервної ідентифікації технологічних агрегатів і
підсистема оптимального управління для розв’язування задач
підтримки економіко-екологічної рівноваги.

Тому більш важливою задачею в проектуванні та
експлуатації експертних систем поряд із задачею оптимізації є
задача ідентифікації статичних характеристик технологічних
агрегатів. Розв’язанню задачі ідентифікації присвячена значна
кількість теоретичних робіт і експериментально-статичних методів
досліджень [1; 2], які мають ряд істотних переваг у порівнянні з
іншими методами. Однак і вони не позбавлені недоліків.

Розроблений комп'ютерний метод ідентифікації [3] дозволяє
розв’язати задачі ідентифікації неперервних технологічних
процесів промислових теплоагрегатів у реальному часі їх роботи і є
особливо ефективний, коли застосування відомих методів
ідентифікацій діючих промислових об'єктів не є реально можливим.
Використання цього методу можливо за умов присутності на
об'єкті діючої АСУ з функціонуванням її в режимі збирання
інформації визначення достовірних значень усіх вхідних і вихідних
параметрів, які необхідні для побудови математичних моделей
теплоагрегата.

Ефективність запропонованого комп’ютерного методу
ідентифікації забезпечена наявністю ряду процедур, що дозволяють
без проведення на промисловому об'єкті планових експериментів
дослідження одержання матриці спостереження, в якій
забезпечується задана похибка кожного досліду. Це досягається тим,
що у матрицю спостереження заносяться тільки ті значення вхідних і
вихідних параметрів, що характеризують статичні режими
досліджуваного промислового об'єкта. І не заносяться в матрицю
спостереження ті значення, які виміряні зі значною похибкою, а
також значення параметрів, що характеризують динамічний режим
агрегатів. Крім того, у матрицю спостереження заносяться не миттєві
дійсні значення параметрів, що належать до окремого статичного
режиму, а усереднені значення параметрів за визначений час
перебування досліджуваного процесу у кожному окремому
статичному режимі. Метод включає обов’язкові процедури, що
забезпечують одержання достатньої кількості необхідної інформації
для визначення адекватної математичної моделі у вигляді полінома
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заданого порядку )(Z , який описує досліджуваний промисловий
об'єкт із заданою кількістю контрольованих керованих і некерованих
змінних вхідних параметрів, на заданому допустимому інтервалі їх
варіювання. Включено також процедури перевірки наявності в
матриці по кожному вхідному параметру значень, близьких до їх
мінімального і максимального значень інтервалу варіювання тощо.

Реалізація запропонованого методу ідентифікації здійснюється
в режимі нормальної експлуатації промислового об'єкта і
функціонування АСУ ТП за розв’язанням задач контролю та
забезпечення достовірними значеннями параметрів об’єкта для
розв’язанні інших задач.

Отримана матриця спостереження з використанням
комп’ютерного методу ідентифікації є також якісною, як матриця,
яка отримується за результатами проведення активних планових
експериментів. Відрізняються матриці тим, що значення параметрів
матриці планування активних експериментів заповнена значеннями
параметрів, які дорівнюють їх мінімальні, максимальні і «зіркові»
значення, а у матриці комп’ютерного методу ідентифікації значення
параметрів є різні за величиною.

Обробку усереднених значень параметрів статичних режимів
об'єкта дослідження, які занесені в матрицю спостереження по
отриманню коефіцієнтів математичної моделі можна виконувати із
використанням пакетів прикладних програм статистичної обробки
інформації [STATISTIKA, MATHCAD тощо]. Перевірку
математичної моделі рекомендується виконувати не тільки методом
Фішера, але із використанням експертних методів.

Отже, розв’язання задач ідентифікації забезпечить оптимізацію
технологічних агрегатів і широкомасштабне впровадження в
агропромислове виробництво автоматизованих систем управління й
буде сприяти економії теплоносіїв і сировини, а також зниженню
забруднення навколишнього середовища.
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ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВ′ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У процесі функціонування будь-яке підприємство, що випускає
продукцію, або організація, яка надає послуги, реалізує виробничі
(перевезення вантажів, продаж, виробництво товарів) та управлінські
(управління запасами, аналіз ринку, складання звітності) функції. І
виробничі, й управлінські функції супроводжуються використанням
інформації про економічні об'єкти. Кожна з функцій F виконується
певним управлінським працівником R. Працівник реалізує функції,
розв'язуючи задачі Z.

Задача – це проблемна ситуація, в якій визначено вихідні
об'єкти, їхні властивості, зв'язки та зазначено, які об'єкти мають бути
одержані, або які властивості вони повинні мати та як ці об'єкти
мають бути зв'язані.

Наприклад, дано систему бухгалтерських розрахунків. На склад
оприбутковано товар. Виконати бухгалтерське проведення. У сфері
оброблення інформації об'єктами задач є інформаційний об'єкт –
документи, реєстри обліку, файли і т.д.

Тоді задачу умовно можна подати у вигляді модуля, на вхід
якого надходять документи, журнали обліку, алгоритми, а на виході
з'являються вихідні документи і звіти.

Автоматизувати розв'язання задачі Z означає розв'язати її за
допомогою комп'ютера.

Для автоматизації розв'язання задачі співвіднесемо необхідні
дії при розв'язуванні та можливості комп'ютера.

Отже, будь-яка задача Z на множині інформаційного об'єкта
може розв'язуватися з використанням ЕОМ,  що працює за
програмами, які реалізують алгоритм А.

Персональна ЕОМ, встановлена на робочому місці
користувача, має програмні реалізації алгоритмів А розв'язання
управлінських задач Z і є АРМом.

Задача може потребувати від користувача роботи з різними
документами та реєстрами, переходу від одного файла до іншого
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залежно від аналізу змісту інформації. Наприклад, бухгалтеру
потрібно записати в журнали сукупність бухгалтерських операцій.
Якщо документ –  видатковий ордер,  то журналом є касова книга;
якщо це платіжні документи, то журналом буде журнал-ордер
операцій за розрахунковим рахунком тощо.

Короткий аналіз автоматизації розв'язування задач оброблення
економічної інформації засвідчує, що процес розв'язання зводиться
до обмеження кола типових дій:

- створення файла:
- робота з одним записом файла (додати, винести, змінити);
- робота з усіма записами файла (переглянути, дістати

підсумки);
- виведення на друк (або екран) документа на основі записів

файла;
- вибір одного з можливих варіантів дій з числа перерахованих

вище.
Наведені формулювання не залежать від конкретного змісту

інформаційного об'єкта (файлів, документів). Тому для таких
типових дій можна побудувати типові алгоритми. Одержані
висновки дають змогу прийти до вирішення проблеми автоматизації
процесу складання програм для розв'язування економічних задач.

Логіка автоматизованого проектування полягає у послідовному
специфікуванні всіх інформаційних об'єктів і процедур та зв'язуванні
їх в єдину схему розв'язування задачі на основі попередньо
розробленого дерева сценарію діалогу.
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

АВИАТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовые прогнозы развития коммунальных
авиатранспортных предприятий базируются на исследовании
факторов, связанных с развития производства без существенного
изменения показателей внешней и внутренней среды и основанные
на плановых крупномасштабных мероприятиях. Последние факторы
становятся наиболее актуальными в преддверии проведения
чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

Сегодня финансовые планы КП «Международный аэропорт
Донецк» основываются на результатах изучения плановых
производственных показателей по подразделениям и видам
деятельности. Для оценки прогнозных производственных
показателей используются следующие методы: эконометрическое
прогнозирование, экспертные оценки, оценки рынка авиаперевозок в
мире. То есть перспективные финансовые показатели формируются
на базе анализа предыдущей практики деятельности.

Совершенно иной подход лежит в основе построения
финансовых планов в рамках крупномасштабных социально-
экономических, политических и спортивных мероприятий. Для
оценки прогнозных производственных показателей при этом
используются методы линейного программирования, имитационного
моделирования – повышаются требования к научному обоснованию
финансовых планов.
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Прогнозування макроекономічних показників є вагомим
чинником при ухваленні рішень в управлінні процесами соціально-
економічного розвитку.

Існуюча на сьогодні сукупність методів економічного
прогнозування зіткнулася з проблемою інформаційної
невизначеності, пов’язаної з неточністю, нечіткою інтерпретацією
результатів одержаних прогнозів [1, с.11-18]. Для досягнення більшої
об’єктивності та точності прогнозів макроекономічних показників
розвитку регіону використано аналітичний метод прогнозування на
основі штучної нейронної мережі.

Метою проведеного дослідження був аналіз доцільності
застосування нейромережевої технології при прогнозуванні
регіональних макроекономічних показників у короткостроковому
періоді.

Для реалізації поставленої мети розроблено економіко-
математичну модель нейромережевого прогнозування
макроекономічних показників.

Прогнозування {Y(tm)} – вихідного показника в момент часу tm,
здійснюється на основі аналізу множини вхідних незалежних
параметрів {Xi(tm)}, де xi(tm) – приріст i-го показника за tm-й період
часу (місяць) ( ( )n=i 1, , ( )k=m 1, ). Тоді шукається функція залежності
вихідного показника від множини вхідних, щоб Y=f(x1, x2 ,…xn) (1), де
невідома функція f моделюється нейромережею типу багатошаровий
перцептрон [2, с.21-41], [3, с.29-40, 176-196]:

f = x wjl ijl ijl
i
å , (2)

( )å - jlijlijljl θwxψ=y ,                                       (3)

il)+ij(l y=x 1 ,                                            (4)
де і – позначає номер входу; j –  номер нейрона в шарі; хijl – і-й
вхідний сигнал j-го нейрона в l-му шарі (значення приросту
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показника соціально-економічного розвитку); L  – номер шару
(L= l1, ); wijl – ваговий коефіцієнт і-го входу нейрона номер j в шарі l
(міра впливу і-го показника соціально-економічного розвитку); fjl –
зважена сума вхідних сигналів j-го нейрона в l-му шарі; yjl – вихідний
сигнал нейрона; θjl – пороговий рівень нейрона j в шарі l; ( )ψ  –
нелінійна функція (функція активації) нейрона-сигмоїда.

Функція нейромережевого прогнозування вихідного
макроекономічного показника побудована на базі нейронної мережі
архітектурного типу багатошаровий перцептрон буде мати такий
вигляд
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Модель апробовано на прикладі прогнозування місячних
обсягів реалізованої продукції промисловості в регіоні України
{Y(tm)} на два місяці 2008 року із використанням нейронної мережі
архітектурного типу тришаровий перцептрон. Як вхідні фактори
використано дев’ять соціально-економічних показників {xi(tm)}: обсяг
продукції сільського господарства, обсяг продукції будівництва,
вантажообіг, пасажирообіг, експорт, імпорт, оборот роздрібної
торгівлі, доходи та витрати населення.

Результати здійсненого прогнозу показали, що відхилення
прогнозованих значень обсягу реалізованої продукції від реальних
становили: у листопаді 2008 року – 0,19%, у грудні – 0,016%.

Отже, можна зробити висновок, що з використанням
нейромережевої парадигми прогнозування фінансово-економічних
показників виходить на якісно новий рівень, для якого характерне
покращення точності передбачень та можливість врахування більшої
кількості незалежних чинників.

Література:
1. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування:

Підручник /  В.М.  Геєць,  Т.С.  Клебанова,  О.І.  Черняк та ін.  –  Харків:  ВД
“ІНЖЕК”, 2005.

2. Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели. – Воронеж, 1999.
3. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации:

нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница:
УНИВЕРСУМ-Винница, 1999.
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РОЛЬ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Сучасний стан глобалізації світової економіки вимагає
інтегрованих підходів до вирішення багатьох проблем. Яскравим
прикладом такої інтеграції є поява економічної кібернетики як науки,
яка поєднує теорію економічних систем і моделей, теорію
економічної інформації та теорію систем управління.

Специфіка організації навчального процесу студентів
спеціальності «Економічна кібернетика» полягає у вивченні
дисциплін економічного спрямування та отримання навичок
використання інформаційних технологій для створення систем
управління, що вимагає поєднання традиційних і новітніх засобів
навчання, впровадження у навчальний процес програмно-технічних
комплексів.

Один із прикладів такого програмно-технічного комплексу
може бути інформаційна система банку. Без ефективних
інформаційних технологій робота банку практично неможлива, тим
більше, якщо ставиться задача його конкурентоздатності на ринку
банківських послуг.

Через закритість і непоширюваність інформаційних систем
реальних банків доцільне створення навчальної програми, яка імітує
різноманітні інформаційно-технологічні банківські процеси. До
складу інформаційної системи «Банк» повинні входити, зокрема,
підсистеми «Операційний день банку», «Клієнт-Банк», «Каса»,
«Кредит», «Депозит» та інші. Такі підсистеми дозволять
продемонструвати використання інформаційних систем як
інструменту забезпечення життєдіяльності й ефективності банку,
вивчити програмне, технічне й інформаційне забезпечення
банківських систем, функціонування банку протягом операційного
дня, здійснення міжбанківських розрахунків з використанням
системи електронних платежів НБУ, безперервної взаємодії клієнта з
банком і т.п.

Відповідно до цілей використання програмно-технічного



306

комплексу можна виділити такі його типи:
− демонстраційний комплекс;
− навчально-демонстраційний комплекс;
− комп’ютерна лабораторія.

Інформаційна система «Банк» може бути використана як
демонстраційний комплекс для студентів будь-якої спеціальності
економічного спрямування, як засіб навчання з метою підвищення
інтересу до предмету та покращення ефективності сприйняття
завдяки використанню нових привабливих і швидкозмінних форм
подання інформації.

Для студентів фінансових спеціальностей цей програмний
комплекс використовуватиметься як комп’ютерна лабораторія, яка
призначена для формування практичних вмінь та навичок,
забезпечення індивідуалізації навчання.

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» зможуть
брати участь у проектуванні, розробці та створенні інформаційної
системи банку і використовувати її як навчально-демонстраційний
комплекс. Це дозволить на практиці застосувати отримані знання з
проектування баз даних, моделювання економічних систем,
фінансової інформатики та математики, програмування з
використанням процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу,
економічної теорії, макро- та мікроекономіки, фінансів, захисту
інформації та електронної комерції, використання клієнт-серверних
технологій.

Оскільки навчальна програма діяльності банку – це
корпоративна інформаційна система, її розробка та створення
дозволяє залучати студентів як молодших,  так і старших курсів на
різних етапах роботи. На її основі можна виконувати також
індивідуальну науково-дослідницьку роботу.

Література:
1. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний

посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.
2. Петров В.Н. Информационные системы – СПб.: Питер, 2002. –

688 с.



307

Пархаєва Н.В.
                          доцент, к.т.н.,

Донецький національний університет економіки і торгівлі
 імені Михайла Туган-Барановського

МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПОЛЯ ТОВАРОПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ

Оптимізація інформаційного обміну в межах маркетингово-
логістичного комплексу є одним з основних компонентів
забезпечення ефективної діяльності товаропровідної системи і
нерозривно пов’язана з впровадженням автоматизації операційно-
функціональних і організаційно-управлінських маркетингових та
логістичних процесів. Важливо відзначити, що в сучасних умовах
розвитку інформаційних технологій система автоматизації є не
тільки методом обліку показників господарської діяльності
виробничо-торговельних підприємств, а й необхідним інструментом
управління бізнесом, і вибір програмного рішення повинен
спиратися на його функціональність та відповідний набір важелів і
механізмів,  що дозволяють з однаковим успіхом керувати як
окремими структурними підрозділами, так і всією товаропровідною
системою, що складається з багатьох юридично незалежних
суб’єктів. Крім того, скорочення строків реалізації конкурентних
переваг підприємств приводить до використання нових кадрових
технологій та активного тайм-менеджменту, у зв’язку з чим
автоматизація обробки й передачі інформації між структурними
підрозділами та посередницькими ланками товаропровідної системи
є одним з найбільш ефективних шляхів економії ресурсів і
скорочення витрат.

Потреби різних рівнів управління маркетингово-логістичного
комплексу товаропровідної системи щодо інформаційного обміну
впливають на розвиток автоматизації операційно-функціональних та
організаційно-управлінських процесів, і на даний час загальна
структура найбільш затребуваного з боку виробничо-торговельних
підприємств програмного забезпечення містить у собі наступні
елементи: засоби для календарно-мережного планування (КМП),
засоби для вирішення окремих поточних завдань і засоби для
організації комунікацій.
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Аналітичний огляд програмного забезпечення та можливостей
практичного використання сучасних інформаційних технологій
дозволив зробити висновок про те, що на ринку України на даний час
присутній широкий арсенал різноманітних інформаційних продуктів,
які забезпечують автоматизацію виконання багатьох маркетингово-
логістичних функцій та операцій у межах товаропровідних систем, а
також простежується попит на ці продукти з боку виробничо-
торговельних підприємств. Між тим, слід відзначити наступне:

- комплексні системи засобів для календарно-мережного
планування в основному зорієнтовані на великі виробничі
підприємства неторговельних галузей та потребують під час
впровадження адаптації до специфіки товаропровідних систем;

- засоби автоматизації рішення поточних завдань у більшому
ступені впроваджуються фрагментовано, тобто підприємства
використовують окремі модулі програмного забезпечення
логістичних або маркетингових операцій;

- низький рівень автоматизації торговельних процесів
пов’язаний з відсутністю інформації щодо можливостей
інформаційного забезпечення та з недостатньою увагою керівництва
підприємств до введення інновацій;

- процеси автоматизації, що потребують високої спеціальної
підготовки, гальмує недостатня кваліфікація співробітників
торговельних підприємств;

- загальну автоматизацію управлінських, технологічних,
облікових, маркетингових і логістичних процесів розглядають у
перспективі тільки великі виробничо-торговельні компанії, які мають
достатні фінансові кошти.

Основне питання полягає в тому, наскільки в кожному
конкретному випадку доцільно впроваджувати спеціалізований
продукт або використовувати відповідний функціонал у складі
комплексної інформаційної системи. Можна визначити, що останнім
часом простежується тенденція переваги комплексного функціонала
й стандартизації рішень, а в контексті маркетингово-логістичних
завдань товаропровідної системи має сенс говорити також про
продукти детального планування та оптимізації виробництва й
розподілу. Особлива увага під час розробки та впровадження
автоматизації має бути приділена підготовці товаропровідної
системи ще на етапі розробки пакету інформаційних програм та
забезпечення необхідних технічних засобів.
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Стратегічне управління персоналом для багатьох українських
підприємств є ще новим, незвичним явищем, але таким, що набирає силу.
Стрижнем стратегічного управління виступає система ринкових
стратегій, що включає ряд взаємозалежних організаційно-
економічних, правових і трудових заходів, спрямованих на
забезпечення ринкових переваг господарюючих суб’єктів перед
конкурентами.

Вибір і реалізація раціональної системи ринкових стратегій,
що забезпечують досягнення головних цілей підприємства, є
ключовим елементом питання дослідження щодо забезпечення
економічної стійкості та конкурентоспроможності підприємства.

Звичайно, при аналізі проблем внутрішнього й зовнішнього
середовища господарюючих суб’єктів найбільша увага приділяється
вивченню умов ефективного використання економічних та
організаційних механізмів стратегічного управління персоналом. При
цьому передбачається, що грамотна розробка та використання цих
механізмів впливає на кінцеві результати діяльності підприємств. У
цьому аналізі часто необґрунтовано ігноруються роль і потенційні
можливості, закладені в мотиваційному механізмі.

На думку автора, для рішення стратегічних завдань
підприємства необхідно розробити адекватний ринковим умовам
комплекс моделей управління, в якому раціональним способом
сполучалися б механізми різної природи, включаючи мотиваційний
механізм.

Вивченню окремих питань стратегічного управління персоналом
підприємства присвячена значна кількість робіт [1; 2; 3; 4]. Серед
основних методів дослідження слід зазначити: системний аналіз,
економіко-математичне моделювання, методи експертних оцінок, а
також інші математико-статистичні методи аналізу й розв’язання
завдань.
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У роботі розглядаються підстави для побудови імітаційної
моделі управління персоналом. Необхідність моделювання
особливостей стратегічного управління персоналом сучасного
аграрного підприємства в загальній системі держави обумовлена
наступними ознаками:

1)  переходом від планового управління підсистемами
економіки до «технічного» регулювання та саморегулювання;

2)  зміною суспільного бачення цілей аграрної галузі,
насамперед у період євроінтеграції української економіки;

3)  вступом в епоху економіки, заснованої на знаннях;
4)  перетворенням України в конгломерат різних за своїми

характеристиками регіонів.
Вивчення особливостей аграрних підприємств дозволяє

виділити групи факторів, що роблять позитивний, негативний та
дуальний вплив на досліджувану систему.

На когнітивній карті ці фактори забезпечують відповідно дуги
позитивного, негативного та граничного впливу. Перевищення
деякого граничного рівня буде означати стрибкоподібна зміна
властивостей, фазовий перехід.

Фактори, що мають негативний вплив: низький рівень
основних доходів; вплив міжнародних систем на прийняття рішень у
галузі;  висока диференціація доходів у різних регіонах і галузях
народного господарства; розвиток «структурного безробіття».

Фактори, що мають позитивний вплив: державне
стимулювання; сприятливі умови в регіоні.

Когнітивна модель дозволяє в даній роботі проаналізувати
виділені фактори та оцінити їх можливу взаємодію для подальшого
аналізу (статистичного, індексного та імітаційного).
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КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА МАШИНОБУДІВЕЛЬНОМУ

ПІДПРИЄМСТВІ

Сьогодні для ефективного функціонування і розвитку
промислових підприємств особливу увагу слід звернути на
підвищення ролі інноваційної діяльності (ІД), яка потребує значних
інвестицій, особливо на технічні нововведення (ТН), адже своєчасна
зміна технологій забезпечує конкурентноздатність підприємства, а
правильна технологічна політика є основою його процвітання.
Інвестиції в ТН пов’язані з набагато більшими ризиками порівняно з
інвестиціями у відомі та апробовані проекти. Проте, в умовах
зростаючої динамічності і невизначеності, ймовірність неуспішної
реалізації інноваційних проектів (ІП) теж значно зростає. Одним із
напрямків зниження рівня невизначеності (тобто ризику) в ІД,
забезпечення комерційної та фінансової стабільності є
диверсифікація програми випуску підприємства [1-3]. Отже,
представлення ІД на машинобудівельному підприємстві (МП) як
процесу реалізації сукупності ІП дає підставу використовувати
методи портфельного планування інноваційної діяльності (ППІД), а
також потребує проведення порівняльної оцінки ефективності ІП, що
розглядаються при формуванні інноваційного портфеля
підприємства. Метою останнього є не вибір єдиного (найкращого)
проекту, а вибір деякої сукупності (портфеля) ІП, що володіє
синергетичним ефектом. Це означатиме, що критерій ефективності
ІП збігатиметься з критерієм ефективності портфеля.

У процесі ППІД підприємства можна використовувати
наступні критерії:

- критерій економічної ефективності;
- критерій ризику;
- інтегральний критерій, що враховує економічну

ефективність та ризик одночасно [2].
З даних критеріїв тільки критерій ризику дозволяє враховувати

ймовірність отримання результату при оцінці ефективності
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формування інноваційного портфеля підприємства. Вибір даного
критерію потребує попереднього розв’язання таких двох завдань:
перше завдання – визначення обгрунтованого нормативу
прибутковості ІП, що дозволяє знайти допустиму кількість ІП, і
друге завдання – проведення аналізу методів оцінки ризику, що
дозволяє враховувати ефект диверсифікації [4].

Ці завдання визначають такий алгоритм проведення
порівняльної оцінки ефективності ІП (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм проведення порівняльної оцінки ефективності ІП
На підставі проведеного аналізу методів оцінки ризику,  що

дозволяють враховувати ефект диверсифікації, пропонується
використовувати як показник ризику середньоквадратичне
відхилення,  а як метод оцінки ризику –  ринкову модель.  З
використанням останньої виникає необхідність вибору ринкового
індексу. Стосовно МП, що планують ІД, як ринковий індекс
пропонується використовувати галузевий індекс машинобудування,
отриманого на підставі статистичної інформації.
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1. Вхідна інформація про величину попиту
по кожному інноваційному проекту
залежно від обсягу інвестицій

2. Вхідна інформація про величину
пропозиції по кожному
інноваційному проекту залежно
від обсягу інвестицій

3.Визначення функціональної залежності
між обсягом виробництва та ціною по
кривій попиту

4.Визначення функціональної
залежності між обсягом виробництва
та ціною по кривій пропозиції

5. Визначення оптимальної виробничої потужності
інноваційних проектів

7. Оцінка ефективності інноваційних проектів

6. Визначення обсягу інвестицій інноваційних проектів
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ВРАХУВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ

МАНЕВРУВАННЯ

У період кризи комерційні банки України функціонують у
нестабільних соціально-політичних, економічних і фінансових
умовах. У зв’язку з цим основні показники діяльності більшості
банків (ліквідність, якість активів, прибутковість) дещо погіршились.
Значний відтік клієнтських ресурсів помітно знизив ліквідність
банківських закладів і поставив ряд фінансових організацій перед
загрозою невиконання зобов’язань. Для ефективного функціонування
банку необхідно швидко реагувати на зміни та адаптуватися  в даних
економічних умовах.

Комерційний банк можна розглядати як складну динамічну
керовану систему. Під системою можна розуміти сукупність
елементів, організованих для виконання певної множини функцій з
метою досягнення бажаних результатів. Елементами банку можуть
бути структурні підрозділи, центри прибутковості і центри витрат,
окремі фінансові операції та інші складові. До однієї з основних
властивостей банку як системи можна віднести адаптивність.
Адаптивність – це властивість системи пристосовуватися до змін
зовнішнього середовища. Однією із цілей адаптації системи є
забезпечення надійності в досягненні цілей та стійкості. Стійкість
комерційного банку – це здатність комерційного банку досягати
рівноважного стану в існуючому економічному середовищі та
утримувати його протягом відносно тривалого періоду в умовах
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів [1].  Надійність банку –  це
можливість без затримок у будь-якій ситуації на ринку виконувати
взяті на себе зобов’язання. Розглядаючи поняття стійкості та
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надійності комерційного банку, відзначимо, що стійкість більш
фундаментальне поняття, оскільки надійний – не завжди стійкий
банк.

Для управління адаптивною здатністю системи необхідне
погоджене управління такою характеристикою, як маневреність.
Маневреність – це реакція системи на зміну зовнішніх і внутрішніх
умов її функціонування [2]. Маневрені властивості відображають
швидкісні можливості перебудови системи і її складових елементів.
Маневрування – це важливий чинник підвищення надійності,
ліквідності та зниження ризикованості. Існує широка гама
можливостей маневрування  такими параметрами: 1) ресурси; 2)
продукція; 3) способи функціонування; 4) інтенсивність цих
способів.

Отже, комерційний банк як система визначається такими
системними характеристиками: стійкість, надійність, маневреність та
адаптивність, між якими існує тісний взаємозв’язок. При прийнятті
управлінських рішень неврахування однієї з системних
характеристик може призвести до отримання неточного результату.

Для ефективного управління діяльністю комерційного банку
визначення області маневрування ресурсами є необхідною умовою
стабільного розвитку. Робота присвячена мінімізації функції ризику
для отримання прибутку та забезпечення відповідного рівня
ліквідності. В результаті отримана множина кількісних
характеристик ресурсів банку, які дозволяють формувати його
баланс з оптимальними прибутком і рівнем ризику.
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КОНЦЕПЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ,
ЯКІ СПОЖИВАЮТЬСЯ СЕЗОННО

Значна кількість продукції має сезонне споживання. Це не
тільки продукти харчування, але й будівельні матеріали, послуги,
фінансові операції тощо.

Для прогнозування сезонних процесів було застосовано модель
виду [1]

(1 ) ( )B Dx Fy Ax C Sin Ex G He= + - + + ,      (1)
де х – аргумент, у – функція, A-Н – константи, e – основа
натурального логарифму.

За допомогою такої моделі періодичних економічних процесів
раніше було отримано прогнозуючі моделі cпоживання палива
енергогенеруючою компанією, потоку замовлень на підприємство
зв’язку, залежність прибутку приватного підприємства від свого
попереднього значення, виконано ефективне прогнозування інфляції
на 2008 рік [2; 3].

Концепція оптимізації продажу сезонних товарів полягає у
знайденні оптимального рішення у момент t

1
(  -  )

N

ti ti ti
i

Ц B z max
=

®å ,  (2)

де прогноз цін та витрат на виробництво знаходиться як

1
(1 ) ( )

ц ц ц
M jji ji ji

M
B D t Fц ц ц ц ц

ti ji M j ji ji M j ji i
j

Ц A t C Sin E t G He -

- -
=

é ù= + - + +ê úë ûå ,  (3)

1
(1 ) ( )

в в в
ji ji K j ji

К
B D t Fв в в в в

ti ji K j ji ji K j ji j
j

В A t C Sin E t G He -

- -
=

é ù= + - + +ê úë ûå , (4)

а розмір продажів обмежується зверху

1
(1 ) ( )

z z z
ji ji L j ji

L
B D t Fz z z z z

ti ji L j ji ji L j ji j
j

z A t C Sin E t G He -

- -
=

é ù£ + - + +ê úë ûå , (5)

причому 0tiz ³ .
Тут Цti – ціна і-го товару у момент t; Вti –  витрати на

виробництво, зберігання та продаж і-го товару у момент t; zti –
обсяги споживання і-го товару у момент t; N – кількість видів товару;
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M, K, L – кількість попередніх значень відповідно до ціни, витрат та
обсягу споживання товарів. Для досягнення точності апроксимації
вище 80%  достатньо взяти їх величину в межах 2-5; A…H –
коефіцієнти моделей, верхні індекси яких означають, відповідно, ц  –
ціни; в – витрати; z – обсяги споживання.

Якщо часовий інтервал є нерівномірним, для кожного з
параметрів (Пti) – ціни, витрат чи споживання, – краще застосовувати
авторегресійні моделі виду

1

(1 ) ( )
п п п
ji ji t j ji

К
B D П Fп п п п п

ti ji t j ji ji t j ji j
j

П A П C Sin E П G He -
- -

=

é ù= + - + +ê úë ûå . (6)

Оптимальний розрахунок обсягу продаж на момент t
розраховується за моделями, побудованими за попередніми
значеннями ціни, витрат і споживання. Після знайденого
оптимального рішення наступний етап оптимізації вимагає
повторного знайдення коефіцієнтів прогнозних моделей (3)-(5)
моделей за реальними значеннями ціни, обсягу реалізації та витрат.

З використанням такої моделі було отримано оптимальний
план продажу молочної продукції, виробів гранітних кар’єрів,
постачання інструментів на машинобудівельне підприємство та
виконано розрахунок оптимальної площі посівів зернових культур.

Економічний ефект від запровадження методики по кожному
виду оптимізації коливався в межах 15-41 тис. грн.
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 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ

Оценка качества инновационного проекта используется для
принятия одного из следующих решений: d1 – финансировать,
d2 – финансировать после доработки, d3  – финансировать при
наличии средств, d4 – отклонить. D – интегральный показатель
качества инновационного проекта. Для оценки этого показателя
использовалась следующая информация:

X – уровень предприятия-заявителя, который оценивается с
учетом следующих частных показателей: x1 – уровень руководителя
предприятия, x2 – активы предприятия, x3 – пассивы предприятия,
x4 – балансовая прибыль предприятия, x5 – дебиторская
задолженность предприятия, x6 – кредиторская задолженность
предприятия. Для оценки уровня руководителя предприятия
принимаются во внимание следующие показатели:
a1 – коммуникабельность, a2 – надежность, a3 – образование,
a4  – опыт работы руководителя, a5 – комфортность;

Y – технико-экономический уровень проекта, для оценки
которого используются следующие частные показатели: y1 – масштаб
проекта, y2 – новизна проекта, y3 – приоритетность направления, y4 –
степень проработки, y5 – правовая защищенность, y6 – экологический
уровень;

V – уровень ожидаемых продаж;
Z – финансовый уровень предприятия-заявителя, который

оценивается с учетом следующих частных показателей:
z1 – соотношение собственных средств к средствам инновационного
фонда, z2 – возвращаемость инновационных средств.

Задача оценки состоит в том, чтобы поставить в соответствие
некоторому инновационному проекту с известными частными
показателями одно из решений d1-d4.
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Взаимосвязь принятых показателей качества инновационного
проекта представляет дерево логического вывода, которому
соответствует система соотношений:

D = fD (X, Y, V, Z),                                     (1)
X = fX (x1, x2, x3, x4, x5, x6),                               (2)
x1 = fx1 (a1, a2, a3, a4, a5),                                (3)
Y = fY (y1, y2, y3, y4, y5, y6),                              (4)

Z = fZ (z1, z2).                                          (5)
Рассматриваемые частные показатели x1-x6, a1-a5, y1-y6, V, z1 и z2,

а также укрупненные показатели X,  Y,  Z рассматриваются как
лингвистические переменные с единой шкалой качественных термов:
оН – очень низкий, Н – низкий, нС – ниже среднего, С – средний,
вС – выше среднего, В – высокий, оВ – очень высокий. Каждый из
этих термов представляет нечеткое множество, заданное с помощью
соответствующей функции принадлежности.

Описываемая здесь экспертная система создана на базе
оболочки FUZZY EXPERT. Для моделирования использовались
колоколообразные функции принадлежности, заданные на едином
универсальном множестве U = [0; 100], с параметрами центра (b)  и
сжатия-растяжения (c), представленными в табл. 1.

Таблица 1.
Параметры функций принадлежности

Терм оН Н нС С вС В оВ
b  0,0 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100
a 15 15 15 15 15 15 15
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ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИМ ДІЯМ
З КОМП’ЮТЕРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ЕЛЕМЕНТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Забезпечення економічної безпеки підприємств, а зокрема така
її складова, як безпека комп’ютерної інформації та захист такої
інформації від несанкціонованого впливу, заслуговує все більше
уваги останнім часом. Зазначене обумовлено тим, що в діяльності
майже кожного підприємства досить широко використовуються
сучасні інформаційні технології, головне місце серед яких посідає
комп’ютерна техніка. Відповідно остання використовується для
обробки та зберігання економічно значимої інформації. В умовах
існування жорсткої конкуренції та промислового шпигунства такі
суспільно небезпечні діяння, як несанкціоновані дії з комп’ютерною
інформацією, становлять реальну загрозу економічній безпеці
окремих підприємств.

Чинним законодавством, а саме ст. 362 Кримінального кодексу
України (далі – КК), встановлено відповідальність за несанкціоновані дії
щодо комп’ютерної інформації: зміну, знищення, блокування,
перехоплення,  копіювання [1,  с.  139-140].  В той же зазначимо,  що
законодавством зміст більшості з названих дій не визначається, тому
вбачаємо за необхідне розкрити їх зміст.

Так,  під зміною інформації,  яка обробляється в ЕОМ
(комп'ютерах),  АС чи комп'ютерних мережах або зберігається на
носіях такої інформації пропонуємо розуміти її повне або часткове
перетворення (заміну), внаслідок чого у неї виникають інші
властивості, функції, характеристики тощо. Знищенням такої
інформації полягає у припиненні її існування в повному чи
обмеженому обсязі. Блокування інформації слід розуміти як дії,
спрямовані на унеможливлення здійснення операцій з обробки
інформації, яка існує в ЕОМ (комп’ютерах), АС, комп’ютерних
мережах чи мережах електрозв’язку.  Потрібно враховувати,  що у
ст. 361 КК блокування інформації виступає як наслідок
несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), АС,
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комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, а відповідно до ст. 362
КК блокування є несанкціонованою дією з інформацією, яка
обробляється в ЕОМ (комп’ютерах), АС, комп’ютерних мережах або
зберігається на носіях такої інформації. Тому у контексті ст. 362 КК
слід використовувати запропоноване визначення.

У ч. 2 ст. 362 КК встановлено також відповідальність за
перехоплення інформації, яке пропонується розуміти як дії,
спрямовані на отримання інформації під час її передавання
технічними засобами, призначеними для її обробки. Також цією
нормою криміналізовано копіювання інформації, яка обробляється в
ЕОМ (комп'ютерах),  АС чи комп'ютерних мережах або зберігається
на носіях такої інформації. На нашу думку, копіювання такої
інформації –  це повне або часткове її відтворення у тій же формі
фіксації, що й оригінал, зі збереженням відповідності до нього.
Зауважимо, що відповідальність за перехоплення та копіювання
встановлена ч. 2 ст. 362 КК України і обов'язковим елементом об'єктивної
сторони в цих двох випадках є наслідки у вигляді витоку інформації.

Незважаючи на вказаний перелік суспільно небезпечних діянь
стосовно комп’ютерної інформації, що визнані законодавством
злочинами, ефективний кримінально-правовий захист вказаної
інформації не забезпечено. Це обумовлено відсутністю у
законодавстві зазначених характеристик розглянутих
несанкціонованих дій, тому як підсумок пропонуємо врахувати
запропоновані нами визначення у правотворчій діяльності,
спрямованій на удосконалення правових механізмів захисту
комп’ютерної інформації від несанкціонованих дій.

Література:
1. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та

доповненнями станом на 20 лютого 2007 року: (відповідає офіц. текстові). –
К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176 с.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДЗЕМНОГО ВИДОБУТКУ

ЗАЛІЗНИХ РУД ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО
ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Підземна розробка залізних руд становить одну з провідних
галузей промисловості України. Цим способом добувається до 20%
товарних видів залізорудної сировини.

Одним із важливих завдань, яке виникає в результаті
необхідності щорічного планування економічних характеристик
функціонування підземних гірничодобувних підприємств, є
прогнозування економічних показників відробки запасів виїмкових
ділянок рудних родовищ. Розробка залізорудних родовищ
здійснюється у складних економічних, геологічних,
гірничотехнічних умовах, при високій динамічності виробничого
процесу, тому таке планування являє собою достатньо складне
завдання, яке до теперішнього часу ще повністю не вирішене.

У зв’язку з цим автором були проведені відповідні дослідження і
на основі їх результатів розроблена інформаційно-аналітична система,
яка дозволяє визначати прогнозні економічні результати відробки
запасів виїмкових ділянок шляхом імітаційного моделювання цього
процесу. Принципи і суть її роботи викладені далі.

Найбільш дієвим методом визначення прогнозних
характеристик динамічних виробничих процесів є їх імітаційне
моделювання, в якому реалізується методологія динамічного
програмування (планування) [1]. Ця методологія базується на поділі
процесу на часові інтервали за його технологічними
етапами/стадіями та на розробці економіко-математичних моделей,
які описують процес на кожній стадії виконання робіт. З таких
моделей визначаються основні фактори, що впливають на результати
виконання процесу за етапами. Ці фактори можуть і не проявлятися
на інших етапах. Такий підхід надає можливість формування повної
динамічної моделі процесу зі складною структурою, прогнозування
його розвитку, визначення параметрів на кожному етапі. В
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сукупності це формує умови для достатньо точного прогнозування
кінцевих результатів процесу та визначення необхідних керуючих
впливів для спрямування його розвитку на досягнення необхідних
кінцевих економічних результатів [2].

Цей підхід був застосований автором для розробки
інформаційно-аналітичної системи імітаційного моделювання
виробничого процесу у виїмкових ділянках.

У даній системі виробничий процес поділяється на основі стадії
(підготовка, нарізні роботи, розбурювання масиву руди, вибухові
роботи,  випуск і доставка руди).  Крім того,  кожний з етапів
поділяється на часові періоди за місяцями,  у термін яких можуть
виконуватись різні роботи з різними характеристиками,
параметрами, інтенсивністю витрат ресурсів, продуктивністю
добування руди, фінансовими витратами і прибутком від її реалізації.

На кожнім з часових періодів і етапів розраховуються основні
показники економічної ефективності розробки. Інтегральні значення
цих показників зводяться у підсумковій таблиці техніко-економічних
показників розробки за термін її виконання. При цьому система
дозволяє визначити питомий внесок кожного процесу у кінцеві
результати і ступінь його позитивного або негативного впливу на них.

Система виконує аналіз результатів моделювання на виконання
умов забезпечення економічної ефективності розробки. У разі
невиконання цих умов визначається, за якими показниками це
проявляється, що дозволяє розробити належні заходи щодо усунення
такої ситуації.

Отже, дана система надає потужний інструмент планування та
управління виробничим процесом і визначення прогнозних
економічних результатів технічних, технологічних та організаційних
рішень щодо здійснення розробки у конкретних умовах.

Дана система введена у склад програмного забезпечення САПР
«Ферит», яка розроблена автором для умов шахт Криворізького
залізорудного басейну.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ УЧЕТА

РЕСУРСОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Одним из основных критериев оценки эффективности решений
по управлению горнодобывающим производством является
ресурсоемкость производственного процесса, которую формирует
принимаемое решение [1].

Авторами разработана автоматизированная система,
позволяющая определять ресурсоемкость производства на основе
базы данных о расходах ресурсов, полученных по данным практики
работы  горнордобывающих предприятий.

Основными потребителями материальных ресурсов на шахте
являются производственные участки, непосредственно связанные с
процессами подготовки к добыче руды и ее очистной выемки
(нарезные, буровые, добычные). Участки подразделяются по
характеру работ, которые они выполняют. Количество участков
каждого вида зависит от производственной мощности шахты.

Каждый вид участков в процессе функционирования
потребляет определенные ресурсы, номенклатура которых
определяется производственным процессом.

Моделирование решений в системе основывается на модели
ресурсопотоков шахты, обеспечивающих выполнение горных работ в
группах однотипных технологических элементов каждого добычного
блока. То есть, контролируемые элементарные технологические
объекты рассматриваются как элементы организационно-
производственной структуры шахты, формирующей в процессе
своей деятельности потоки отдельных ресурсов [2].

Участки N должны периодически отчитываться об объемах
потребленных ресурсов P, по их видам i за установленные периоды
времени t. Данные по этим отчетам Pit заносятся в систему
мониторинга с указанием объемов выполненных работ Q, по их
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видам j. В систему также заносятся данные по ценам Ц на
потребленные ресурсы. После обработки этих данных за
установленные периоды формируется база данных.

Обработка данных осуществляется в соответствии со
следующей математической моделью, определяющей стоимостные C
параметры ресурсопотоков.
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Система мониторинга осуществляет накопление данных и
расчет полного расхода всех видов ресурсов по участкам,
ориентируясь на технические характеристики контролируемых
объектов и условий, в которых они функционируют. Эти показатели
пересчитываются на единицу объемов выполненных работ, за
учетные периоды, по группам однотипных элементов. Полученные
данные по удельному расходу ресурсов могут использоваться в
качестве нормативной базы для моделирования решений.

Разработанная система учитывает специфические условия
подземной разработки руд и позволяет принимать обоснованные
управленческие решения путем их моделирования и определения
экономических результатов реализации, основываясь на точных
данных практики по структуре и расходу ресурсов на выполнение
конкретных видов горных работ.

Литература:
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Реформування освіти в умовах соціально-економічного
розвитку країни в контексті євроінтеграції орієнтує вищі навчальні
заклади на створення умов для розвитку й самореалізації
особистості.

Розв'язання зазначеної проблеми потребує пошуку, розробки та
впровадження новітніх технологій, методів та форм організації
навчального процесу, які містять достатній потенціал для творчого
розвитку студента.  У зв’язку з цим досить актуальною є проблема
використання евристичних прийомів під час викладання
математичних дисциплін [1].

Створення оптимальних умов для розкриття й розвитку
творчості, математичних здібностей і талантів студентів значною
мірою залежить від уміння викладача цілеспрямовано організовувати
й керувати евристичною діяльністю студентів. Роль викладача
зводиться до допомоги студентам у формуванні своїх цілей і
керуванні їхньою діяльністю. Причому евристичне навчання не
зменшує, а підвищує значимість викладача, який з передавача  знань
перетворюється в організатора навчальної діяльності.

Аналіз використання різних технологій навчання показує, що
система роботи викладача з формування прийомів евристичної
діяльності включає певні етапи. Навчальний етап призначений для
нагромадження і систематизації прийомів евристичної діяльності. На
цьому етапі під час розв'язування задач потрібно: сформувати
потребу студента в оволодінні прийомами евристичної діяльності;
ознайомитися з технологією виявлення евристик, їхньою реалізацією
і систематизацією; виконати спеціальну систему вправ.

Успішне оволодіння студентами прийомами евристичної
діяльності залежить від уміння викладача зацікавити студента
евристичною діяльністю й обґрунтувати евристики для розв'язування
задач, наявності інформації про процес формування прийомів
евристичної діяльності й постійний аналіз цієї інформації, своєчасної
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індивідуальної допомоги студентам, які відчувають труднощі у
використанні евристик, залученню студентів у творчу діяльність з
розширенням їх можливостей.

Завдання, які вимагають від студентів застосування
евристичних прийомів розумової діяльності (аналіз, синтез,
порівняння та ін.), сприяють розвиткові пізнавальної активності та
продуктивності мислення студентів. Задачі та вправи мають
підбиратися таким чином, щоб при їх розв’язанні в студентів
формувалися як загальні, так і спеціальні прийоми евристичної
діяльності при вивченні кожної теми курсу.

На практичних заняттях з вищої математики, теорії
ймовірностей доцільно пропонувати студентам завдання спрямовані
на порівняння, узагальнення, конкретизацію не тільки елементів
задачі, але й формулювань декількох нових задач. Перефразування
задачі, формулювання задачі, яка аналогічна даній, але більш
складніша, узагальнення чи конкретизація, побудова оберненої
задачі  сприяють евристичній діяльності студентів.

Значно підвищує ефективність розв’язання задачі, скорочує час
на відшукання розв’язку, спрощує сам процес розв’язання вдале
використання викладачем різного роду евристик: «введіть
позначення», «використайте властивість», «зробіть заміну», «виділіть
цілу частину» і т.п.

Вивчення основних тем (модулів) доцільно проводити за
схемою: тестування знань і вмінь з теми; виконання індивідуальних
завдань; формування знань, умінь та навичок у нестандартних
ситуаціях із використанням евристичних методів навчання, захист
індивідуальних робіт, підсумкова модульна контрольна робота.

Крім того, сприяють оволодінню студентами евристичними
прийомами залучення в навчальний процес різного роду
комп’ютерних програм з вищої математики, теорії ймовірностей,
економіко-математичного моделювання, побудова яких передбачає
використання евристик. Інформаційні технології дозволяють суттєво
покращити якість навчання шляхом швидкого аналізу інформації та
зворотного зв’язку.

Література:
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ РЕГУЛЬОВАНОЇ МОНОПОЛІЇ
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КОРИСТУВАННЯ

Розглядається однопродуктова модель виробництва продукту
особистого користування наступного вигляду [1]:

max),( ®- iiii yxu w , },1{ nNi =Î , 2³n , (1)
де iw  – кількість одиниць вільного часу i -го агента, ix  його час,
затрачений на працю, iy  – кількість одиниць спожитого ним
продукту, iu  – функція корисності i -го агента.

Розподілення є допустимими при обмеженнях:
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iyc  – сумарна вартість виробництва продукту.

Накладаються також обмеження [2]  для функції c  і iu  –
0)0( =c , c не спадає і опукла; iu  зростає по кожній змінній ii x-w  та

iy  і угнута по їх сукупності; c  та iu  диференційовані.
Розглянемо пару ),( tp , де p – ціна одиниці продукту відносно

праці (невід’ємна),  а t  –  фіксована кількість продукту (додатна чи
від’ємна). Розподілення *)*,( yx  є рівновагою при маргінальному
ціноутворенні для ),,( tp  якщо [1]:
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У випадку квазілінійних переваг )()( iiiii xybu -+= w , де )( ii yb
вимірюють еквівалент у затратах iy , є угнутими та
диференційованими, система (3) зводиться до наступної:
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, ( ) ( )
n

i i i
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b y c y
=

¢= å , NiÎ .           (4)

За умовами (3)  та (4)  будь-яка точка з множини Парето
оптимальних рішень може бути ефективним рішенням, але це зовсім
не означає, що ця точка задовольнить усіх агентів. Тому більш
адекватною моделлю буде врахування структури індивідуальних та
колективних переваг агентів.

Пропонується «більш адекватна» постановка задачі (1), що
базується на нечіткому аналізі Лотфі-Заде [3].

Кожен агент задає бажане значення рівня випуску
індивідуального продукту * iy YÎ  у вигляді нечіткого числа і *y
розглядається, як нечіткий параметр.

Розглядається багатокритеріальна задача min|*| ®- iyy ni ,1= ,
з нечіткою множиною альтернатив (4).

Функції належності (ФН) параметрів у наведеній постановці
розглядаються як трикутні та трапецеїдальні, що задаються
відповідно нечіткими числами:
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Задача розв’язується у декілька етапів: спочатку визначається

спільна перевага, що відповідає множині значень області перетину
відповідних ФН [3]. Потім за (4) визначається рівень виробництва
особистого продукту, після чого проводяться процедури узгодження
значення *y  з областю значень спільних переваг.

Література:
1. Мулен Э. Кооперативное принятие решений. – М: Мир, 1991. –

464 с.
2. Пономаренко О.І. та ін. Мікроекономіка. – К.: Вища школа, 2004. –

262 с.
3. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень:

Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет», 2006. – 304 с.



329

Притоманова О.М.
доцент, к.е.н.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МОДЕЛЮВАННІ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Відомі моделі оцінки кредитоспроможності позичальника
представлені такими класами моделей: класифікаційні, серед яких
виділяють моделі бальної оцінки кредиту (рейтингові методики), та
моделі прогнозування банкрутств (статистичні, основані на
множинному дискримінантному аналізі); моделі комплексного
аналізу, які дозволяють агрегувати кількісні та якісні характеристики
позичальника (правило «шести Си», CAMPARI, PARTS, Judgmental
Analysis).

Недоліками класифікаційних моделей вважається їх кількісна
субрелевантність, висока чутливість до викривлення
(недостовірності) вхідних даних (зокрема, фінансової звітності, що
найбільш характерно для вітчизняних підприємств-позичальників),
необхідність дослідження галузевих статистик та ін. Серед недоліків
комплексних методик відзначають те,  що головним в їх реалізації є
суб’єктивна думка експертів.

У вітчизняній банківській практиці аналіз
кредитоспроможності позичальника передбачає велику кількість
вхідної інформації, значна частина якої не піддається точному та
формалізованому опису і яка, крім того, може бути подана у формі
нечіткого представлення.

Останнім часом запропоновано нові підходи до побудови
моделей, які базуються на експертних лінгвістичних
висловлюваннях, або в яких вхідні дані є неточними, неповними або
невизначеними, тобто такими, якими є моделі оцінки
кредитоспроможності позичальника. Ці підходи пов’язані із
застосуванням теорії нечітких множин і нейронних мереж. В основі
нейронечітких технологій лежить сполучення двох принципово
різних математичних конструкцій: нейронних мереж і нечіткої
логіки. Сполучення цих двох технологій являє собою об’єднання
здатностей до навчання нейронних мереж з наочністю і легким
інтерпретуванням нечітких правил «ЯКЩО-ТО». Ці правила
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дозволяють легко формалізувати за допомогою нечіткої логіки
експертну інформацію про закономірності, виявлені у відносно
малих вибірках наявних експериментальних даних.

Автором розроблена нейронечітка модель ідентифікації
(скорочено – модель ННІ) залежності оцінки кредитоспроможності
позичальника від факторів-показників його фінансової діяльності.
Модель ННІ будується у два етапи:

- структурна ідентифікація: формування нечіткої бази знань,
що грубо відтворює залежність виходу (оцінки кредитоспроможності
позичальника) від входів (факторів-показників його фінансової
діяльності) за допомогою лінгвістичних правил «ЯКЩО-ТО», які
генеруються з експериментальних даних про завершені кредитні
угоди;

- параметрична ідентифікація: пошук таких параметрів
нечіткої бази знань, які мінімізують відхилення модельних та
експериментальних результатів.

Дослідження динаміки факторів, що впливають на оцінку
кредитоспроможності позичальника потребують побудови моделі
прогнозування тенденцій змін цих факторів. Автором розроблена
нейронечітка модель прогнозування (модель ННП) значень
показників фінансової діяльності позичальника. Задача
прогнозування розглядалась як задача побудови моделі об’єкта за
експертно-експериментальними даними про часовий ряд, побудова
моделі ННП також проводилась у два етапи структурної та
параметричної ідентифікації.

Запропоновані моделі ННІ і ННП можуть бути використані для
побудови системи підтримки прийняття рішень щодо аналізу та
управління кредитним ризиком позичальника [1].

Застосування інтелектуальних технологій до оцінки
кредитоспроможності позичальника є засобом для реінжинірингу
процесу банківського кредитування, що дозволяє оптимізувати
роботу та запровадити ефективні засоби ведення бізнесу.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ІНТЕРВАЛЬНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ВИПАДКУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ВХІДНИХ ДАНИХ

У процесі проведення маркетингових досліджень з метою
прогнозування тенденцій розвитку бізнес-процесів виникають
ситуації, коли немає можливості точно визначати чисельні значення
показників, з яких складається часовий ряд. Це може бути пов’язано
з різними статистичними оцінками, наданими експертами у
відкритих джерелах інформації, відсутністю лімітованих меж, які
визначають зміст тих чи інших показників досліджуваних процесів.

Для успішного вирішення подібних задач (зазначених вище),
базове математичне поняття числа, котре є повністю визначеним
об’єктом, у таких випадках заміняється поняттям невизначеного
числа. На сьогодні відомо три типи невизначених чисел: випадкові,
нечіткі та інтервальні. Випадкові числа задають деякими
ймовірнісними розподілами їх можливих значень, такі числа
вивчаються в теорії ймовірності. Нечіткі числа задають лінгвістично
сформульованими розподілами їх можливих значень, вони
вивчаються в теорії нечітких множин. Інтервальні числа задаються
інтервалами їх можливих значень, без вказівки будь-якого розподілу
можливих значень числа всередині вказаного інтервалу, вони
вивчаються в інтервальній математиці. Очевидно, що інтервальні
числа містять мінімальну інформацію про невизначені числа, котру
простіше за все отримати.

Серія програмного забезпечення для інтервальних обчислень
була розроблена в 1960-х роках в Університеті Карлсрує, та існуюча
мережа бібліотек XSC довело свої переваги на основі накопиченого
досвіду використання. Так, система Pascal-XSC [Klatte et al, 1992],
Fortran-XSC та C-XSC [Klatte et al, 1992; Hammer et al, 1995]
розширюють Pascal, Fortran и C++ на інтервали. Звичайною
властивістю цих інструментів є те,  що вони керуються одним з
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головних джерел обчислювання похибок шляхом реалізації
точкового точечного множення [Kulisch и Mirander, 1981; Wolff von
Gudenberg, 1994]. Ці бібліотеки доступні для більшості платформ і
дають програмне забезпечення, яке підтримує стандарт IЕЕЕ 754,
коли цей стандарт не повністю реалізований в апаратурі комп’ютера.

Нова версія бібліотеки C-XSC узгоджена з новим стандартом
ISO-C++, і нині розробляється під назвою C-XSC++.

Бібліотека Basic Interval Arithmetic Subroutines Library [Corliss,
1991] може бути прикладом для будь-якої інтервальної бібліотеки,
незалежно від мови, на якій ця бібліотека буде програмуватися.
Декілька програмних засобів були розроблені на основі цього
джерела,  найбільш популярною є бібліотека Profil/Bias,  написана на
С++ (Krmppel, 1994). Ця бібліотека вільно доступна для більшості
платформ,  але вона менш повна,  ніж C-XSC.  Бібліотека INTLIB
(INTerval LIBrary) була розроблена Kierfott'oM на мові
програмування Fortran спеціально для розв’язування нелінійних
рівнянь [Kierfott et al, 1992; Kierfott, 1966].

Зовсім нова реалізація компанією SUN  компіляторів Forte
Fortran/HPC та C++ заслуговує особливої уваги.  Ці компілятори є за
своєю сутністю першими справжніми інтервальними компіляторами,
які дозволили програмувати алгоритми, основані на інтервальних
обчислюваннях без будь-яких додаткових бібліотек. Останнім часом
ці компілятори запускаються тільки на комп’ютерах з операційною
системою Solaris.

Практичне застосування інтервальних обчислень. Прикладами
подібних задач можуть слугувати: отримання оцінок характеристик
систем, параметри котрих визначені з точністю до інтервалу,
автоматичний контроль похибки округлень при розрахунках на
комп’ютерах; планування та автоматизація наукових експериментів
та інше. Більш складне застосування інтервальних чисел пов’язане із
задачами оптимізації, управління, короля, прийняття рішень та інше.

Інтерпретація інтервальних обчислень полягає в тому, що
декілька задач мають природне формулювання в термінах інтервалів.
В обчислювальних відносинах задача зводиться до розрахунків
інтервально-значених відхилень, котрі дають найгірші можливі
ситуації різних процесів.

Інтервальна арифметика дає чіткі, хоча й песимістичні, межі,
всередині яких лежать точні результати. В багатьох додатках можуть
знадобитися гарантовані границі задля похибки обчислювань, навіть
якщо їх одержання буде дорого коштувати.
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АЛГОРИТМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

На сегодняшнем этапе развития украинской экономики
руководители наиболее крупных и прогрессивных национальных
компаний уже осознали необходимость применения новых методов,
направленных на повышение эффективности принимаемых
экономических решений, к которым относится и стратегическое
планирование. В нашей стране планирование деятельности
предприятия может быть затруднено множеством нестабильных
внешних факторов, таких как политическая ситуация, экологические
проблемы, изменение правовой базы. Но именно эта нестабильность
внешней среды вынуждает нас повышать эффективность принятия
оптимальных экономических решений, так как отсутствие четкого
стратегического плана в период слабой предсказуемости внешних
факторов делает успешную работу компании практически
невозможной.

Стратегическое планирование предназначено для разработки
программ и планов по реализации стратегии, которая разработана
менеджментом компании. Стратегический план – это документ,
содержащий миссию, цели и стратегию компании и действия по их
осуществлению. В стратегическом плане также следует отразить
такие направления, как управление персоналом, кадровая политика,
маркетинг, инвестиции. Основные отличительные особенности
стратегического планирования от других методов состоят в
следующем:

· стратегическое планирование не предполагает, что будущее
организации можно спрогнозировать только на основании
предыдущего опыта;

· в стратегическом плане отражены методы достижения
будущих целей, а не анализ текущей ситуации;

· стратегический план дает представление о перспективах
развития организации, без указания жестких сроков, ресурсов и
исполнителей;
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· стратегическое планирование рассчитано на длительный срок
– от 3 лет и больше.

Стратегическое планирование на предприятии происходит как
последовательный процесс, начинающийся с общего видения
руководства при зарождении организации. После видения должны
быть сформированы миссия и ценности копании, на следующем
этапе жизненного цикла компании формируются стратегические
цели и стратегия предприятия. Из стратегии формируются
тактические цели, тактика и организационная культура компания.

Стратегическое видение – это взгляд менеджеров компании на
виды деятельности, которыми организация собирается заниматься, и
долгосрочный курс. Именно видение дает нам представление о том,
кто мы есть и чего намерены достичь. Это позволяет руководству
компании ответить на вопросы относительно долгосрочных
перспектив развития организации. Хорошо обоснованное видение –
обязательное условие для обеспечения эффективного
стратегического лидерства.

Стратегическое видение и миссия компании всегда крайне
индивидуальны. Общие положения, применимые к любой компании
или отрасли, не имеют управленческой ценности. В процессе
развития компании происходит формирование ценностей, миссии и
стратегии предприятия. Стратегическое видение и миссия как бы
отделяют одну компанию от остальных и наделяют ее собственными
отличительными чертами, направлением деятельности и путем
развития. Описание миссии и доведение ее до сведения всех
работников также важно, как стратегическое описание концепции
бизнеса фирмы и долгосрочных целей развития. Видение и миссия,
выраженные в четких формулировках, должны вдохновить
работников и быть стимулом к более качественному выполнению
своих задач. Как правило, миссия обозначает цель работы компании,
или, другими словами, дает прогноз развития общественных
потребностей, критериев их оценки и социальной значимости.
Основным элементом прогноза является идеал, который обозначает
не просто то,  что будет,  а то,  что должно быть,  к чему надо
стремиться. В конечном итоге прогноз становится предметом
убежденности и веры всей команды.

Организация (организационная культура) представляет собой
совокупность действующих в компании регламентов, в том числе:
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-  структура,
-  процедуры взаимодействия,
-  бизнес-процессы,
-  распределение обязанностей и ответственности.
Компоненты «организации» – строятся с учетом политик и

стратегий, которыми руководствуется компания и, наряду с другими
вершинами тактического треугольника, призваны обеспечивать
достижение ее стратегических целей.

Этап, на котором уже выработана тактика: существует
организационная культура – это начало зрелости организации,
начало этапа зрелости предприятия при определении стадии
жизненного цикла. И для каждого из этапов развития отрасли мы
можем рассмотреть наиболее эффективную стратегию поведения
компании, с помощью которой компания сможет достигнуть своих
ключевых компетенций и занять лидирующее положение в отрасли.
Развитие ключевых компетенций повышает эффективность
деятельности организации относительно конкурентов и повышает
качество производимой продукции либо соотношение цена/качество,
что имеет существенное значение для потребителя этого товара.

Рассмотрим усовершенствованную матрицу развития
отрасли/товара на рис. 1.

Продукты
существующие новые

Этапы
развития

рынка

Этап развития
(зарождения)

Стратегия создания
рынка

Стратегия
диверсификации

Этап роста
Стратегия

проникновения на
рынок

Стратегия захвата
рынка

Этап зрелости Стратегия
диверсификации

Стратегия
развития продукта

Этап спада Стратегия
сокращения

Стратегия
развития продукта

Рис. 1. Матрица развития отрасли / товара

Из истории бизнеса известно, что более высоких результатов
добивались обычно компании, обладающие стратегическим
мышлением и умело использующие теорию и практику принятия
оптимальных экономических решений в бизнесе. Преуспевающие
компании предпринимают стратегические наступления для
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обеспечения устойчивого конкурентного преимущества, а затем
используют свою долю рынка, чтобы достичь превосходных
финансовых результатов. Компании, которые не используют
принципы стратегического планирования, как правило,
ограничиваются пассивным реагированием на изменяющиеся
рыночные условия и защитой уже имеющихся позиций.

Таким образом, в результате изучения теории и практики
принятия оптимальных решений можно сделать следующие выводы:

1. Четко сформулированные миссия компании, видение и
стратегические цели являются необходимым и обязательным
условием для успешного функционирования компании в
современных рыночных условиях.

2. Формирование основных категорий, таких как ценности,
миссия, видение, стратегия и тактика, напрямую связано
последовательностью и правильностью принимаемых экономических
решений на предприятии.
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ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПСК

Розвиток споживчої кооперації як соціально-економічної
системи, на сучасному етапі, повинен зосереджуватися на
концентрації зусиль її учасників щодо забезпечення спільної користі
від співпраці [1; 2]. Специфіка господарської діяльності підприємств
споживчої кооперації (ПСК) зумовлюється забезпеченням
комплексного розвитку на основі суспільного розподілу результатів
праці та соціальних потреб пайовиків, найбільш повним і
ефективним використанням виробничих та матеріальних ресурсів,
врахуванням власної сили впливу на ринок та конкурентів.

Для досягнення цих умов необхідно, щоб ПСК мали ринково
орієнтовний механізм управління, який би відповідав основним
цілям і принципам кооперації та забезпечував їх
конкурентоспроможність. Для створення такого механізму
управління використовуємо теорію графів. Вона дає можливість
виявити та окреслити основні процеси господарської діяльності
підприємств.

У результаті побудови графа соціально-економічного
механізму управління ПСК та аналізу його матриці суміжностей
було визначено максимально сильні зв’язні підграфи з вершинами:
S1 – співпраця з постачальниками матеріально-технічних ресурсів,
товарів, отримання послуг; S2 – співпраця ПСК між собою щодо
забезпечення соціально-економічної ефективності; S3 –  співпраця із
замовниками, споживачами товарів (послуг), що в сукупності
складають систему S.

При розробці загальної економіко-математичної моделі
механізму управління ПСК враховано ринкову силу об’єднання як
покупця і продавця [3, с. 61-66] щодо забезпечення соціальних
гарантій їх членів.

Згідно структурно-функціональним підходом [4, с. 32-33],
система S матиме вигляд:
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RGФWRS oo ,,,,=  (1)
де oR  – вартість матеріальних ресурсів об’єднання ПСК;

oW  – прибуток об’єднання ПСК; Ф – макрофункція системи;
G – структура системи; R – відношення емерджентності.

Для реалізації функції Ф потрібна структура G.
GФR ®:

Означення функції Ф: oo WR ®
Граф G характеризується витратами, що формуються за

ефектом масштабу, доходами, прибутком від співпраці ПСК та
соціальним ефектом.

Запропонована математична модель дає можливість
охарактеризувати складові механізму управління та їх взаємодію між
собою при управлінні діяльністю об’єднанням ПСК.
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ЭММ-ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Основание – выполненная нами творческая разработка [1]. В
докладе мы отвечаем на комплекс взаимосвязанных вопросов:

Почему нужно интеллектуализировать IT-базис как самого
ЭММ-инструментария, так и всей процедуры системного
проектирования?

Как наделить разрабатываемые перспективные IT&S
инновационными свойствами трансформационности и
интеллектуальности – системно-развиваемым концептуально-
теоретическим компонентом (GKT-потенциалом)?

Почему языки и методы стандартного программирования для
этого принципиально не подходят (не могут привести к успеху)?

Какими должны быть Перспективные Целевые Программы
взаимно-партнерской трансформации взаимодействия Человека-
Специалиста и Компьютера, чтобы Компьютинг Будущего обрел
черты настоящего творческого, а не имитируемого интеллекта?

Что мешает Компьютеру превзойти интеллект сегодняшнего
среднего Человека-Специалиста в области СПр(ЭММ)?

Что Человек-Разработчик IT&S  может и должен сделать для
этого?

Теоретические и практические результаты. Предложена общая
(ключевая) концепт-теория (GKT) трансформатики
интеллектуализации IT&S, которая позволяет:

1.Ставить и концептуально решать критические вопросы на
самых ранних этапах разработки IT&S, а не на завершающих, как это
зачастую имеет место на практике;

2.Соизмерять научно-технические и социо-экономические
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эффекты и дефекты совместного применения различных по своей
природе процессов и объектов развития;

3.Оперировать принципиально разнородными категориями и
интегрировать необходимость (единственность существования
Прошлого), вероятность (множественность альтернатив Настоящего)
и желательность (пока еще не существующего «в металле»,  но
концептуально уже возможного «в идее» Будущего);

4.Трансформировать и исследовать априорные, афортиорные и
ожидаемые апостериорные взаимосвязи при сопряжении методов
Анализа, Диагноза, Прогноза и Синтеза, методов дедуктивного,
редуктивного, продуктивного и индуктивного выводов;

5.Связывать критериальные и параметрические формализмы
(формулы, алгоритмы) в зависимость от общих и/или конкретных
условий системного проектирования, системной оптимизации и
системного развития решений для заданного класса IT&S (ЭММ)-
моделирования.

Это позволяет строить конструкт-теории
трансформотехнического программирования совместных процессов
системного проектирования, системной оптимизации и системного
развития средств интеллектуализации IT&S для ожидаемых
конкретных условий применения ЭММ-инструментария.

В чем целевая суть предлагаемого трансформотехнического
программирования? – В инновационных возможностях
«сверхпрограммной» перестройки в зависимости от потоков задач
целеполагания (ЦП) и поступающей информации о реализации задач
целедостижения (ЦД) структурно-функциональной организации
ЭММ-комплексов на трех уровнях переменной архитектуры –  как
правило, готового аппаратного (HardWare), дорабатываемого
программного (SoftWare) и перманентно открытого для
(транс)формирования растущего «мозгового» обеспечения
(BrainWare) со смысловым интерфейсом, понятным и дружелюбным
Человеку.

Литература:
1. Отчет о фундаментальной НИР «Разработка и исследование

трансформационных интеллектуальных информационных технологий» (ИП
155.09 «TJ/IT» № Госрегистрации 0104U003192) // Гриценко В.И., Родионов
А.А.,  Никифоров А.А.  – МНУЦ ІТиС НАНУ и МОНУ.  – К.,  2007. Объем –
124 с., исп. первоисточников – 461, приложение – 1 с.



341

Родионов А.А.
в.н.с., к.т.н.,

Никифоров А.А.
с.н.с.,

Алексеенко Л.В.
ведущий инженер,

Международный учебно-методический центр информационных
технологий и систем НАНУ и МОНУ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭММ-ИНСТРУМЕНТАРИЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСИСТЕМНОГО

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА?

Основание подхода изложено в [1-3].  Под ЭММ-средствами
теории и ФЭС-средствами практики понимается все многообразие
IT&S, которое предоставляет НТП бизнесу (B) и менеджменту (M).

Характеристика задач: 1. Построение «стыкового»
направления в Инженерии Знаний (Z) с целью сопряжения B и M как
субъектов, комбъектов (компьютеризованных процедур
комбинирования) и объектов стратегической (S) и тактической (T)
деятельности, имеющей фокусом НТП-рынок.

2. Назначение направления – опережающая и/или синхронная
(относительно роста НТП-уровня) разработка системного IT-
инструментария для удовлетворения S- и T-нужд M-субъектов
(ключевых фигур целеполагания (ЦП))  и B-субъектов (ключевых
фигур целедостижения (ЦД)).

3. Ключевой вопрос – «Как ввести в семантико-синтаксические
структуры разрабатываемых IT-систем «живую» причинно-
прагматическую S*T-устремленность комплексно-сопряженных
процедур (механизмов) ЦП и ЦД как зависимого рекурсивно-
рационального (ρ) и свободного проспективно-трансцендентального
(π) выбора?».

4. В технологическом отношении ответ на этот вопрос требует
сопряженного решения комплексов задач, обеспечивающих
интеграцию знаний (понятий, терминов, определений) Z и данных
(значений терминов) D в рамках единой естественно-языковой
системы программирования (ЯСП) распределенных виртуальных
сред (РВС) с реальными узлами в виде баз данных и знаний (БДЗ).
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5. Интеллектуализация ЯСП РВС БДЗ требует в идеале полного
системно-модельного раскрытия versus//via (через сопряженное
описание реальных, актуальных и потенциальных отношений
(модальностей) противоборства и партнерства) содержания как
общих (универсальных), так и частных (специфических) креативно-
концептуальных (формально непредставимых, чисто качественных
представлений типа «интуитивно понятного идейного замысла» = K)
и конструктивных (непосредственно количественно-измеримых или
«вещных» = Q) черт (аспектов, моментов), характеризующих
сопряженность (#) категорий M, B, S, T, π, ρ в их K//Q-связности.

6. Это влечет за собой переход к неклассическим схемам НТП-
планирования + проектирования + программирования экономико-
математического и политэкономического моделирования
(ЭММ/ПЭМ) с развертыванием в условиях ФЭС-кризиса
комплексно-сопряженных трансформируемых конфликт-ядер типа

«S <M: Капитал → Услуги → Капитал // B: Деньги → Товар →
Деньги> T» с навешиванием на символы соответствующих верхних
(входных управляющих, определяемых как стимулы) и нижних
(выходных,  наблюдаемых как реакции)  индексов.  Тем самым
открывается возможность связать реальную явную и теневую
экономику и политику с вопросами построения групповых
модельных критериев управления компьютингом на двух уровнях:
низшем (элементарном) = cтандартном для компьютерного
программирования (Программа, Процессор, Память) и высшем
(халментарном) (Протектор Правил Трансформ-Развития, Оператор
Обновления через кризис, Сетевая среда БДЗ).

Литература:
1.  Родионов А.А., Никифоров А.А. Прогрессоры и регрессоры

социально-экономического и научно-технического прогресса и регресса //
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем.
Збірник наукових праць. Вип. 8. – К.: МННЦ ІТіС НАНУ та МОНУ, 2004. –
С. 5-34.

2.  Никифоров А.А., Родионов А.А. НТП-планирование ЭММ-
эксперимента // Економіко-математичне моделювання соціально-
економічних систем. Збірник наукових праць. Вип. 12. – К.: МННЦ ІТіС
НАНУ та МОНУ, 2007. – С. 5-20.

3.  Алексеенко Л.В., Никифоров А.А., Родионов А.А. ЭММ-стратегии
НТП-изобретательства: программное управление конкурент-развитием
IT&S // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних
систем.  Збірник наукових праць.  Вип.  13.  –  К.:  МННЦ ІТіС НАНУ та
МОНУ, 2007. – С. 25-49.
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ФОРМФАКТОРИНГ ТЕОРЕТИКИ
ПРОГРАММИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ КАК

УПРАВЛЯЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЕРХСИСТЕМ

Целевая эффективность любой прикладной НИОКР(ЭММ),
определяемая достижением уровня качества лучших мировых
образцов, в свою очередь, предопределяется фундаментальным
прорывом инженерного творчества по ступеням инновационной
лестницы: «приспособление → усовершенствование → изобретение
→ теоретическое открытие → практическая реализация».
Формализация и программирование комплекс-процессов анализа,
диагноза, прогноза и синтеза «пристрелочных» / постановочных и
«зачетных» / целедостигающих решений требует формфакторинга –
того,  что делает факты (de  Re)  и указывает их факторы (de  Dicto)  в
аспектах научно-технических (НТП), социо-экономических (СЭП),
политико-экономических преобразований (ПЭП) и вызываемых ими
потрясений / преобразований Экологии и образа Жизни (ПЭЖ).

В цепи задач, объединяемых темой формфакторинга,
важнейшее место занимают проблемы сопряжения и
противоположения теоретики и практики, внешности и
внутренности, старого и нового. Далее они связываются с потоками
вещества (M), энергии (T), информации (I) и интеллекции (J).

В традиционном понимании J есть мера организованной
разумности, присущая только Человеку; вопросы: «Разумно ли
организована Природа, наш Мир и Вселенная?» считались ранее
ненаучными. Поэтому подавлялись отечественные и замалчивались
зарубежные проработки построения теорий организации развития
(тектология Богданова, кибернетика).
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Постановка проблемы формфакторинга в предельно общем
виде. Под инженерией (Eng) будем понимать сочинительство
технологий (Tech). Сочинительство может быть творческим
(креативным) EngCr

Tech или плагиативным EngPl
Tech. Сочинительство

идейно реализуется (духовно оформляется) в мышлении (Ш)
человека – живого существа (Ж), погруженного в вещное бытие (Б).
В теологической трактовке Ж есть душа, которая принимает
телесную форму Б,  в которой живет,  и содержание духа Ш,  в
котором мыслит (живет вне телесных форм).  Комплекс ЖШ

Б есть
продукт развития Естественной природы (Nat). Целенаправленная
EngCr

Tech-деятельность ЖШ
Б-популяции продуцирует Искусственную

среду/природу (Art), которая разделяется на низшую, именуемую
техносферой, и высшую, именуемую ноосферой (сферой разума).

В целом Art-процесс носит название Цивилизационного
процесса (Civ) развития Культуры (Cult) и Производства (Prod)
CivCult

Prod. Культура есть сумма нравственных установок/ценностей и
теоретических знаний. Производство есть преобразования: M # E # I
# J. Последняя категория есть целевое содержание акта творчества
G(J # MI

E). По отношению ко всему Art-процессу CivCult
Prod комплекс

ЖШ
Б играет роль линии жизни атома в развивающейся Вселенной (с

магистралью своей жизни и смерти). Цели формфакторинга: 1.
Связывание теоретики ЭММ-программ развития с практикой
(управляемого внешним и/или внутренним образом) обновления Ж-
форм и/или Ж-циклов экономических (сверх)систем:
политэкономических (ПЭС), финансово-экономических (ФЭС),
технико-экономических (ТЭС), научно-экономических (НЭС),
эколого-экономических (ЭЭС).

2. Построение комплексной ЛДС (логической + динамической
+ систематической) экспликации (терминов текстов) программ
развития на заданную перспективу Т Цивилизационного процесса с
соответствующими Ж-преобразованиями (сменой поколений
смертных форм) ПЭС, НЭС, ТЭС, СЭС, ФЭС, ЭЭС и их смешей.

3. Формирование нужных (Рынку, Заказчику и/или
Потребителю) ЛДС-исчислений, связывающих эвристики
интуитивного и методики рационального целедостижения с
реальными, актуальными и потенциальными мерами сравнительной
оценки доминантности, полезности, эффективности, оптимальности
целедостижения.
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ПОСТАНОВКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ В УМОВАХ

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Економіко-математичні моделі задач управління, як правило,
не враховують того факту,  що багатьом чинникам,  які
характеризують реальні економічні процеси, властива
невизначеність. Початкова інформація для проектування та
управління в економіці, як правило, недостатньо достовірна.
Планування виробництва також зазвичай відбувається в умовах
неповної інформації про обстановку, в якій виконуватиметься план і
буде реалізовуватися вироблена продукція. Ігнорування
невизначеності параметрів задачі приводить до спотворення
результатів і втрати адекватності даної моделі.

Поняття невизначеності, вочевидь, є надзвичайно широким: від
чіткої вказівки меж і характеру зміни випадкових чинників до
випадків з високим ступенем невизначеності, в яких можна говорити
лише про гіпотези, що характеризують поведінку випадкових
параметрів. У постановках задач оптимізації управління можна
виділити такі основні види невизначеності [1]:

- невизначеність даних, для яких відомі закони розподілу
імовірності (стохастична невизначеність) [1; 2];

- невизначеність даних, заданих у вигляді нечітких чисел та
нечітких множин (нечітка невизначеність) [1; 3];

- невизначеність даних, значення яких лежать у відомих
інтервалах (інтервальна невизначеність);

- невизначеність даних, значення яких залежать від деякого
параметра (параметрична невизначеність);

- невизначеність даних, яка виражається необхідністю
одночасної оптимізації декількох критеріїв (багатокритеріальна
невизначеність).

Класична детермінована модель задачі управління
виробництвом ставить за мету максимізацію прибутку підприємства
за умов обмеження виробничих ресурсів.
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Узагальнену задачу управління економічною системою умовах
невизначеності можна представити у такому вигляді:

( ) ( ){ }1 nS F x , ,t ,...,F x , ,t extrw w ®% % (1)

( ) 0i x , ,tj w £% 1i ,...,m=  (2)

x AÎ %% ,  (3)
w WÎ ,  (4)

[ ]í ât t ; tÎ ,  (5)

де ( )x xx x, |n m=%  – нечітко визначений елемент інтервального

простору ( )nI R , який задано із похибкою вимірювання xn  та зі

значенням функції належності, що дорівнює xm , m  – ціла невід’ємна
константа; w  – випадковий параметр, який характеризує певний стан
середовища; W  – множина цих станів; t  − дійсний параметр, що
змінюється в межах від ít  до ât ; ( )F x , ,tw%  – багатокритеріальний
( n -критеріальний) інтервальнозначний цільовий функціонал; S  –
деяка векторна стохастична функція статистичного змісту
(математичне сподівання, дисперсія, імовірність неперевищення
заданого порога тощо); ij  – деякі стохастичні функції; A%  –  нечітка
множина із рандомізованими властивостями із елементів
інтервального простору ( )nI R .

Наведений узагальнений підхід в задачі (1) – (5), безумовно, є
складним у реалізації.  Проте він у повній мірі здатен врахувати
невизначеність даних в економіко-математичній моделі.
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МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРУ
РЕЗУЛЬТАТИВНИХ МАРШРУТІВ

Задача побудови впорядкованої множини реальних маршрутів
руху бензовозів рмM  за незмінної структури системи розвезення
світлих нафтопродуктів розв’язується одноразово.

Для щоденного ж знаходження оптимального способу
розвезення світлих нафтопродуктів розглянемо теоретичні основи
методу знаходження оптимального набору результативних
маршрутів.

Нехай: lрмI  –  множина маршрутів,  які виконуються тим же
бензовозом, що й маршрут lðì .

Введемо операцію ■ –  «вибір першого за списком елемента у
множині», тобто вираз =l ■ )(M  означає,  що l  –  номер першого за
списком маршруту в множині .M

Нехай також справедлива властивість:
■ )(Æ 0= . (1)

Перед застосуванням методу знаходження оптимального
набору результативних маршрутів необхідно в множині реальних
маршрутів рмM  відкинути ті,  що не можуть бути реалізовані у
зв’язку із відсутністю попиту. Цю дію будемо називати
проріджуванням і позначатимемо 0)( JM рм =Á .

Отже, виберемо перший маршрут із раніше побудованої
спеціально структурованої та прорідженої множини реальних
маршрутів 0J :

=l ■ )( 0J . (2)
Цей маршрут, зокрема, характеризується номером бензовоза,

що його виконує ( )q , та матрицею призначень нафтопродуктів ( )
.

l
a

Виключимо із множини 0J  всі маршрути,  що пов’язані з lрм  цими
параметрами, тобто всі маршрути, що виконуються тим же
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бензовозом, а також сформуємо нову матрицю 1B  потреб у світлих
нафтопродуктах:

)(01 l
aBB -= (3)

10 )\( JІJ lрм =Á (4)
Утворилась нова множина 1J  реальних маршрутів.
Таким чином, побудована підмножина 1J  множини 0J  не

містить маршрутів, пов’язаних з першим по списку у 0J  маршрутом.
Виберемо тепер перший маршрут множини 1J  та виключимо з

неї всі маршрути, що пов’язані з вибраним:
=l ■ )( 1J (5)

)(12 l
aBB -= (6)

21 )\( JІJ lрм =Á . (7)
Підмножина 2J  – “проріджена” множина 1J ,  з якої вилучені

маршрути, пов’язані з lрм , тобто маршрути, що виконуються тим же
бензовозом та проріджені за попитом.

Аналогічно можемо записати:
=l ■ )( 2J (8)

)(23 l
aBB -= (9)

32 )\( JІJ lрм =Á (10)
............

Множина рмM  є спеціально структурованою, а саме містить
групи маршрутів, які розміщені в порядку спадання кількості секцій
бензовозів, що виконують ці маршрути. Нехай qW  – кількість
реальних маршрутів, побудованих для бензовоза q . Ця сукупність
реальних маршрутів складає групу з номером q .  Такі групи,  в свою
чергу, впорядковані за вказаною вище методикою, тому межі кожної

групи будуть визначатися: ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
W+W åå

=

-

=

q

t
t

q

t
t

0

1

0

;1 , де 00 =W .

Запишемо дві необхідні умови знаходження оптимального
набору результативних маршрутів за пропонованим методом:
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Умова А: ,lðì  який визначається операцією ■, повинен
належати відповідній групі реальних маршрутів множини рмM
згідно зі списком бензовозів;

Умова Б: множина, до якої застосовується операція ■, повинна
бути непустою.

Розглянемо загальний випадок методу знаходження
оптимального набору результативних маршрутів.

Введемо початкові умови:
0,,1 0

0 =W== BBq (11)
Тоді можемо записати:

)(0 рмMJ Á= (12)
=l ■ )( 1-qJ (13)

Якщо:
0¹l (14)

åå
=

-

=

W£<W
q

t
t

q

t
t

0

1

0

l (15)

)(1 l
aB ³-q , (16)

то lрм  будемо називати вибраним маршрутом.
Тоді, якщо:

F=q , (17)
де F  – загальна кількість бензовозів, то множина вибраних
маршрутів є множиною результативних маршрутів. Якщо ж умова
(17) не виконується, то після виконання співвідношень

qq BaB
l
=-- )(1 (18)

qq JІJ lрм =Á - )\( 1 (19)
повертаємося до співвідношення (13).

Також зазначимо, що якщо не виконується співвідношення
(14), що відповідає Умові Б, то процес завершено. Множина
вибраних до сих пір маршрутів є множиною результативних
маршрутів.

Якщо не виконується співвідношення (15), що відповідає Умові А, то
1,1 -=+= qqqq JJ (20)

та повертаємося до співвідношення (13).
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Якщо ж не виконується співвідношення (16), що відповідає
умові повного заповнення секцій бензовоза, то

11 ~\ -- = qq JрмJ l (21)
та повертаємося до співвідношення (13).

Набір результативних маршрутів виводимо у вигляді кортежу
їх характеристик: матриці призначень нафтопродуктів )(la , вектора
послідовності проїзду АЗС )(lp , величин транспортних витрат і
затрат часу на маршрутах )(lC  та lt  відповідно. За допомогою такого
кортежу можемо вказати конкретний план розвезення асортименту
світлих нафтопродуктів АЗС-споживачам спеціалізованими
транспортними засобами в зазначений день.

Рудакова Т.В.
ст. викладач,

Вінницька філія приватного ВНЗ «Європейський універстет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В основу стратегічних цілей розвитку економіки України
покладено утвердження європейських принципів та механізмів
соціально-орієнтованої економіки. Стратегією передбачається
утвердження випереджального розвитку України внаслідок
впровадження інновацій, збільшення продуктивності праці в 2,5 рази,
в 4 рази збільшення капіталовкладень, формування інформаційного
суспільства [1].

Домінуючим для України стане розвиток нарощування
інноваційного потенціалу на заздалегідь визначених пріоритетних
напрямках: розбудови знань і розвитку людського потенціалу,
розвитку інформаційної сфери; впровадження новітніх технологій, в
тому числі ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій,
виробництва нових матеріалів, впровадження біотехнологій [2].

Так, при порівнянні розвитку різних регіонів України по різних
рівнях економічного та соціального розвитку можна зробити
висновок відносно Вінницького регіону, де спостерігається
асиметрія, яка утворилася внаслідок того, що на регіональному рівні
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порушується основний ринковий принцип – адекватне
відшкодування витрат. Це відбувається внаслідок того, що на
регіональному рівні соціально-економічні процеси більш інерційні.

Щоб передбачити подальший розвиток соціально-економічної
системи регіону, проведено детальний аналіз розвитку економічної
системи Вінницької області. Посилювання проблем регіону навіть
при досягнутому рості є результатом втілення на практиці Концепції
державної регіональної політики, яка спрямована на нівелювання
суспільного споживання на фоні зростаючого протиріччя між рівнем
соціального та економічного розвитку регіонів [3].

Проведені дослідження на прикладі Вінницького регіону
щодо оцінювання сучасного стану та перспектив розвитку економіки
регіону, особливо в умовах глобалізаційних процесів, які нині
відбуваються,  дали можливість зробити висновок,  що для
подальшого соціально-економічного розвитку необхідне залучення
певних інвестицій для забезпечення інноваційного розвитку області.

Отже, стратегія випереджального розвитку регіону полягає в
створенні умов для концентрації інновацій у технологію та
організацію виробництва основних галузей: сільського господарства,
харчової промисловості та енергозбереження, які будуть
створюватись на 5 та 6 поколіннях техніки й базуватись на
використанні знань та які будуть концентруватись на підприємствах,
що пов’язані в єдину підприємницьку мережу.

Основною метою є визначення організаційно-економічного
механізму, який забезпечить формування інноваційно-інвестиційного
забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку регіону.
Розробка організаційно-економічного механізму подальшого
соціально-економічного розвитку регіону на основі системного
аналізу з урахуванням потенціалу останнього дає можливість
розробляти стратегічні альтернативи розвитку та вибирати
оптимальну стратегію управління регіоном, яка являє собою
сукупність систематизованих і взаємопов’язаних заходів щодо
здійснення довгострокової мети його розвитку, напряму діяльності
окремих галузей у регіоні.

В управлінні економічним і соціальним розвитком регіону
прогнозування та планування займають основне місце, що являє
собою організаційний початок процесу реалізації обґрунтованих
управлінських рішень, для чого необхідна розробка: моделі
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залежності інвестиційного потенціалу від регіонального розвитку
економіки регіону на інноваційних засадах; модель визначення
необхідного обсягу інвестування для достатнього соціально-
економічного розвитку регіону; розробка пропозицій щодо
регулювання інноваційно-інвестиційним забезпеченням регіону.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основой управления является полная, достоверная и
своевременно полученная информация. Взаимоотношения
потребителя с мировым рынком деловой информации строятся на
регулярном мониторинге информационными агентствами состояния
внешней среды и представлении, по запросам потребителей,
результатов анализа, необходимых для планирования и оперативного
управления. Для предпринимателей, выросших в условиях рынка
информационных услуг, использование этих технологий в бизнесе
является естественным. Система подготовки специалистов в сфере
бизнеса также ориентируется на умение эффективно использовать
рынок информационных услуг.

Несмотря на то, что информация является основой принятия
решений во всех сферах человеческой деятельности, на
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постсоветском пространстве информационное обеспечение
коммерческой деятельности начало свое развитие только во второй
половине 90-х и проходит фазу бурного роста, поэтому требует
выработки методик и технологий, приемлемых для менталитета,
сформированного в условиях плановой экономики.

Наиболее значительным инструментарием для коммерческой
деятельности в мировых информационных ресурсах является сектор
деловой информации. Важность в нем коммерческой информации
велика и вызывает наибольшие сложности при сборе и обработке.
Основная проблема заключается в том, что для ее формирования
использование административных методов является неэффективным,
а заявительный принцип не может обеспечить полноту
представления.

В связи с тем, что коммерческая информация используется
деловыми кругами при решении следующих задач: выбор
поставщиков,  партнеров,  размещение заказов;  выход на рынок с
новым товаром; поиск покупателей; слияние и приобретение
компаний; маркетинговые исследования по анализу рынка – только
совместные усилия всех субъектов хозяйствования и
соответствующих государственных структур при формировании
необходимых ресурсов смогут обеспечить их полноту и
актуальность.

В таких условиях одинаковую значимость имеют как
национальные информационные ресурсы, содержащие обширные и
актуальные данные, так и узкоспециализированные отраслевые,
обеспечивающие глубину представления. Приведем некоторые
примеры таких ресурсов, сформированных за последнее время на
территории Республики Беларусь.

Результатом совместных усилий государства и субъектов
хозяйствования служат информационные порталы: icetrade.by и
export.by, поддерживаемые РУП «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел. Помимо
регистров предприятий, являющихся справочником производителей
товаров и услуг, ресурс содержит всю информацию о закупках,
производимых за счет средств различных бюджетов на территории
республики и за ее пределами с 2006  года.  Ресурс формируется на
основе административных рычагов, с одной стороны
(соответствующая государственная нормативно-правовая
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поддержка), и заявительных принципов работы субъектов
хозяйствования, использующих данные портала в своей ежедневной
работе как клиентскую базу и основу для принятия управленческих
решений, с другой.

Примером узконаправленного отраслевого ресурса может
служить информационный портал Брестского городского центра
недвижимости, созданный с применением последних разработок,
вплоть до возможности привлечения технологий, используемых
географическими информационными системами (ГИС).

Использование ГИС в представлении коммерческой
информации обеспечивает привлечение пространственно-временного
анализа для поддержки принятия управленческих и является новым
этапом развитии технологий мониторинга данных.

Савко О.Я.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АКЦЕНТ

Аналіз ринку інформаційних технологій показав, що існує
зовсім небагато інформаційних систем для автоматизації фінансових
процесів небанківських фінансово-кредитних установ, зокрема
кредитних спілок. Дані організації надають досить широкий спектр
фінансових послуг, у тому числі послуги іпотечного кредитування.

Одним із можливих варіантів є використання спеціально
розроблених програм для кредитних спілок, але їх функціональні
можливості обмежені автоматизацією специфічних функцій. Хоча
вартість даних програм досить висока – їхнє застосування обмежене.
Користувачам необхідно витрачати кошти як на спеціальні програми,
так і на інформаційні системи бухгалтерського обліку. Крім того,
постає проблема обміну даними між двома різними системами,
усунення якої вимагає додаткових витрат часу та грошей.

Для економії коштів користувача було розроблено програмні
модулі на базі системи обробки економічної інформації «Акцент»
для автоматизації діяльності кредитних спілок.
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У даній системі зручно і просто вести бухгалтерський та
управлінський облік, оскільки це є її призначенням не залежно від
підприємства, організації чи установи, на яких відбувається
впровадження. Додаткові специфічні функції впроваджується при
налаштуванні системи під конкретне підприємство.

Для основних операцій з іпотечного кредитування, було
розроблено комплекс програм для проведення складних, громіздких
розрахунків автоматичного створення та оформлення кредитного
договору, а також підготовка графіка погашення кредиторської
заборгованості.

Основним у даному комплексі є діалог «Kredut_ipoteka.adg»
(рис. 1).

Рис. 1. Програмний модуль для автоматичного оформлення
 іпотечного договору

Користувачеві необхідно заповнити відповідні поля із
значенням відсоткової ставки за кредитом, терміном кредитування,
площею житла та вартістю квадратного метра приміщення,  і у
відповідності до вибраного типу погашення заборгованості
проводиться автоматичний розрахунок загальної суми кредиту та
графіка погашення платежу. Також можна сформувати і оформити
договір кредитування натисненням кнопки «Договір».

Графік погашення заборгованості подається у вигляді звіту
«GrafikPlatezhiv.ash» (рис. 2).
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Рис. 2. Звіт для виведення графіка погашення заборгованості

Отже, кредитна спілка отримує потужний інструмент для
автоматизації своєї діяльності з дотриманням усіх вимог і стандартів
бухгалтерського та управлінського обліку, можливістю унікального
налагодження під конкретні задачі та процеси.

Савченко C.О.
доцент, к.т.н.,

Донецкий национальный университет

ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА

Попытки приспособления традиционных принципов к новым
потребностям общества не могут обеспечить действенности старых
принципов и методов, характерных для советской школы.

Анализируя теоретические работы, направленные на решение
проблем высшего образования, можно отметить, что стратегия
развития образования строится с учетом концепций устойчивого
развития, непрерывного образования, глобализации знаний,
непрерывности процесса реформ, возможностей прочного хода
социального развития, сохранения культуры, самобытности и
ценностей [1].

Стоящие перед ВУЗом задачи можно рассмотреть с точки
зрения концепции жизнеспособных систем, разработанной
Стаффордом Биром. Согласно теории жизнеспособных систем,
система управления ВУЗа распределяется на метасистему
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управления и операционный элемент. Назначением метасистемы
управления в данном случае является обеспечение процедур
планирования на всех уровнях иерархической структуры плана. При
этом наиболее обобщающим является уровень планирования
необходимого количества специалистов, определения формы
обучения, форм и видов организации учебного процесса. Все
перечисленные функции согласно уставу ВУЗа являются
прерогативой ректора ВУЗа. Таким образом, управление
университетом, научно-образовательной деятельностью
самостоятельно осуществляет ректор в пределах предоставленных
ему полномочий.

Рассмотрение перспективных путей развития университета,
предоставление помощи ректору в реализации государственной
политики в области высшего образования и науки, обеспечение
эффективного взаимодействия ВУЗа с органами государственного
управления, научной общественностью, общественно-
политическими и коммерческими организациями осуществляет
Наблюдательный совет. Регламентация и координация деятельности
университета выполняется коллегиальным органом ВУЗа – Ученым
советом университета. Для решения текущих вопросов учебного
заведения создаются рабочие органы (на самом высшем уровне
рекурсии – ректорат).

Рис.1. Жизнеспособная система планирования деятельности ВУЗа
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Особенностью и преимуществом предлагаемого в работе
подхода к разработке системы планирования деятельности учебного
заведения является наличие в VSM системы внутреннего аудита
(система S3* –  КИС),  инспектирующей все аспекты деятельности
подразделений ВУЗа.

Кроме указанных преимуществ, необходимо отметить
циркуляцию информации не только по вертикали, но и по
горизонтали. Такой подход обеспечивает возможность
своевременного принятия решений с одновременным учетом уровня
автономности различных составляющих частей.

Література:
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІНДЕКСУ ІНФЛЯЦІЇ

Інфляція є одним із індикаторів макроекономічної
нестабільності і фактором, від якого в основному залежить
соціально-економічний розвиток країни. Жоден з існуючих методів
прогнозування нестабільних явищ не вирішує проблеми ефективного
прогнозування індексу інфляції. Але на основі цих методів створена
система підтримки прийняття рішень, яка може бути ефективно
застосована для розв'язання задач технологічного передбачення.
Метод дерева рішень полягає в побудові ієрархічної структури
чинників, які мають вплив на досліджуване явище [1; 2]. Спочатку
опитуються експерти верхнього рівня, які дають головні напрямки
(області) дослідження. Потім працюють експерти наступного рівня,
які є фахівцями у визначених раніше областях. Так триває доти, доки
не будуть визначені листи дерева. Після розстановки ймовірностей
переходів у дереві рішень можна отримати ймовірності кожної з
вершин, визначити певні шляхи у дереві рішень (найдовші,
найкоротші і т.п.), що й можна трактувати як прогноз явища.
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Система застосовувалась для прогнозування індексу інфляції,
зокрема, у червні 2007 року на 01.01.2008 був розрахований на
перший квартал 2007 року: Національний банк України прогнозує
інфляцію в Україні в 2007 році на рівні 7%, уряду – 8%. Наш прогноз
є 17.3% [3; 4]. Як відомо, фактичний темп інфляції був 16,6%.
Споживчі ціни в січні 2009 р. порівняно з груднем 2008 р. зросли на
2,9%, а ціни виробників промислової продукції на 0,2%, – повідомляє
прес-служба Держкомстату. Зокрема, в порівнянні до попереднього
місця ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на
3,1%, ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
виросли на 2,0%, на предмети домашнього призначення, побутову
техніку і поточне утримування житла – на 3,9%, на фармацевтичну
продукцію, медичні товари і устаткування – на 10,3%, транспорт – на
4,6%. На думку економіста інвестиційної компанії Concorde Capital
Андрія Пархоменко, в Україні зростання індексів споживчих і
промислових цін у 2009 р. складе 15% і 18% відповідно. За словами
експерта, основними чинниками, що визначають зростання інфляції в
2009 р., будуть девальвація гривні і збільшення експортної ціни на
газ разом з поступовим скороченням субсидій на його оплату.
Нагадаємо, порівняно з груднем 2007 р., в грудні 2008 р. інфляція в
Україні зросла на 22,3% [5]. У грудні 2008 р. споживчі ціни
підвищилися на 2,1% відносно попереднього місяця. Незважаючи на
те, що в держбюджеті-2009 інфляція передбачається на рівні 9,5%,
багато експертів ринку вважають,  що уряду не вдасться утримати її
нижче за 10% відмітки. Зокрема, згідно з оцінками експертів
Світового банку, цього року споживчі ціни в Україні зростуть на
13,7%.

Наш прогноз на 2009 рік складає 29,5%, враховуючи
антиінфляційні заходи уряду. Позитивними чинниками,
стримуючими інфляцію, мають бути: гарний врожай зернових
культур 2008 року (що зменшить тиск на інфляцію з боку
продовольчих товарів), послаблення інфляційних процесів у країнах-
торговельних партнерів,  у тому числі в Росії;  стабілізація цін на
світових ринках на енергоресурси (зокрема,  на нафту),  а також
уповільнення зростання світових цін на метали, продукцію хімічної
промисловості та продукти харчування. Також її рівень буде
залежати від грамотності побудови економічної політики в даних
умовах. Причому, важливо розуміти, що утримати інфляцію буде
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можливо тільки злагодженим діями як Кабміну, так і Національного
банку. Зрозуміло, що якщо запрацює друкарський верстат і буде
надрукована чергова партія гривні, величезного інфляційного
стрибка нам не уникнути.
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УЗАГАЛЬНЕНА ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА

Застосування математичних методів в економічних
дослідженнях передбачає використання математики як особливого
способу вивчення економічних закономірностей та одержання
теоретичних і практичних економічних висновків.

Запропонована В. Леонтьєвим динамічна міжгалузева модель є
класичним прикладом використання систем диференціальних
рівнянь у дослідженні проблем економічного зростання.

Побудуємо модель відтворення ВВП продукту і національного
доходу. Найпростіша узагальнена модель відтворення валового
внутрішнього продукту може бути записана у вигляді:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ).dx tx t a t x t b t c t
dt

= + +                    (1)
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При деталізуванні цієї моделі до галузевого рівня ендогенні та
екзогенні змінні ( ),x t ( ) ,dx t

dt
( )c t  замінюються векторами стовпцями

( ),X t
( ) ,dX t

dt
( )C t , а параметри a  і b  – квадратними матрицями A  і

.B  Отримаємо систему лінійних диференціальних рівнянь першого
степеня, нерозв’язану відносно похідних, узагальнену динамічну
модель В. Леонтьєва:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ),dX tX t A t X t B t C t
dt

= + +                       (2)

де ( ) [ ( )]jX t x t=  – вектор-стовпець обсягів виробництва;

( ) ( )jdx tdX t
dt dt

é ù
= ê ú
ê úë û

 – вектор-стовпець абсолютних приростів

виробництва; ( )Ñ t  – вектор-стовпець споживання (разом із
невиробничим нагромадженням); ( )( ) ( )ijA t a t=  – матриця
коефіцієнтів прямих матеріальних витрат { }( , , 1,..., );i j J J nÎ =

( )( ) ( )ijB t b t=  – матриця коефіцієнтів капіталомісткості приростів
виробництва { }( , , 1,..., ).i j J J nÎ =

В такому випадку модель міжгалузевого балансу може бути
записана як:

( ) ( ) ( ) ( ),X t A t X t Y t= +    або ( ) ( ) 1( ) ( ),X t E A t Y t-
= -

де ( ) 1( )E A t -
-  – матриця коефіцієнтів повних потреб у випуску

продукції для одержання одиниць відповідних видів кінцевої
продукції.

Відповідність між моделями міжгалузевого балансу для
кожного t  встановлюють за допомогою матричного рівняння:

( ) ( ) ( ) ( ).
dX t

Y t B t C t
dt

= +                                   (3)

Оскільки ( ) ( ) ( )1( ) ,
dX t dY t

E A t
dt dt

-= -  то замість (2)  можна

досліджувати систему диференціальних рівнянь:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1( )
dY t

Y t B t E A t C t
dt

-
= - + .                        (4)
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Відповідно до теорії диференціальних рівнянь, розв’язок
систем  (2) і (4) здійснюють в три етапи:

а) визначають загальний розв’язок однорідної системи рівнянь
при ( ) 0;C t =  б) знаходять частковий розв’язок неоднорідної системи;
в) з початкових умов обчислюють невизначені сталі загального
розв’язку.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING ДЛЯ АНАЛІЗУ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Процес визначення та управління кредитним ризиком є
домінуючим напрямком кредитної політики будь-якого банку.

Моделі, які розроблені для вирішення цих питань, досить добре
зарекомендували себе у країнах з розвинутим фінансово-кредитним
ринком. Але в умовах вітчизняної економіки їхнє застосування є вже
недостатнім. Це пов’язано з високим рівнем тінізації української
економіки, внаслідок чого офіційні дані часто не відповідають
дійсності.

Запропонована нами модель здатна вирішити поставлену
задачу,  оскільки вона базується на припущені,  що між вхідними та
вихідними параметрами існує певна неочевидна залежність. Для
визначення цих зв’язків було використано алгоритм штучного
інтелекту Data Mining, одним із елементів якого є нейронна мережа.
Вона представлена у вигляді направленого графа, вершинами якого є
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штучні нейрони )...( 1 nxx , а дуги, що їх сполучають являються
ваговими коефіцієнтами )...( 1 nww .

Побудована нами мережа містить 20 нейронів на вході та 2 на
виході. Вхідними нейронами виступають основні, на наш погляд,
показники, які взяті з анкети позичальника. Вихідними нейронами є
результат видачі чи відмови у видачі кредиту та факт виконання
зобов’язань позичальником у випадку одержання ним кредиту.

Нейронні мережі бувають одношаровими та багатошаровими.
В одношарових мережах сигнал подається на нейрони вхідного шару.
Потім за допомогою певного активаційного алгоритму передається
до нейронів іншого, схованого шару. Після чого, на основі того ж
активаційного алгоритму, сигнал уже передається на останній,
вихідний шар. Структура ж багатошарової мережі подібна до
одношарової, з однією лише відмінністю − кількість схованих шарів
у багатошаровій мережі строго більше одиниці [1].

Як активаційна функція, яка передає сигнал від нейронів
одного шару до нейронів іншого, може використовуватись сигмоїда,
синусоїда, гіпертангенс та арктангенс. Вибір відповідного класу
функції здійснюється в залежності від поставленої задачі та вибору
алгоритму навчання [2].

Провівши 72 експерименти, було виявлено, що найбільш високі
результати отримано, коли як активаційна функція застосовувалась
функція гіпертангенс із крутизною 1,5, а кількість схованих шарів
дорівнювало 2.

Для того, щоб створена нейронна мережа давала високий
відсоток правильних результатів, необхідно спершу провести її
навчання на основі сформованої навчальної вибірки. Як навчальна
вибірка нами була побудована база даних кредитних історій клієнтів
одного з комерційних банків міста Чернівці.

Нейромережа в процесі навчання здійснює пошук залежності
між вхідними та вихідними параметрами. Спочатку мережа
самостійно здійснює вибір необхідних вхідних полів, а при
необхідності їх кількість може бути змінена користувачем.

При проведенні ряду експериментів нами було виявлено, що
мережа працює більш ефективно, коли як навчальний алгоритм був
використаний алгоритм Resilient Propagation (RPROP). Його суть
полягає у проведенні навчання в режимі «оффлайн», тобто корекція
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вагових коефіцієнтів проводиться після перебору всіх записів
навчальної вибірки [3].

Побудувавши нейронну мережу та провівши її навчання, ми
одержали наступні результати: відсоток розпізнаних записів
навчальної вибірки становить 95,07%, а тестової − 73,31%, що
свідчить про задовільний рівень роботи мережі.
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ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Рассмотрим следующую ситуацию принятия решений о
распределении заказов. Компания оптово-розничной торговли
заключила договоры с четырьмя поставщиками однотипной
скоропортящейся продукции. Руководству компании требуется
определить доли, в которых следует распределить заказы между
этими поставщиками с тем, чтобы минимизировать уровень риска
срыва поставок данной продукции на планируемый период. Имеются
следующие статистические данные за восемь предыдущих периодов:

Доля rij (в %) своевременных поставок поставщиков

Постав-
щик i

Номер периода j
1 2 3 4 5 6 7 8

1 90,3 87,78 87,78 87,36 89,88 90,3 92,82 ____
2 92,72 95,98 91,5 90,76 97,14 97,46 88,76 87,18
3 91,96 93,56 90,8 95,84 88,24 97,28 87,64 90,44
4 ____ 86,24 87,92 89,88 91,56 91,84 93,8 95,48
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Данная ситуация принятия решений характеризуется
неполнотой имеющейся информации: значения элементов r18 и r41
неизвестны. Имеет место четвёртая информационная ситуация I4 [1].
Чтобы оценить неизвестные значения элементов r18 и r41, построим
следующие уравнения регрессий r1j = a0 + a1 ×j + a2 × j 2, r4j = b0 + b1 ×j .
Согласно методу наименьших квадратов находим r1j = 92,1 – 2,635 ×j +
0,395 × j 2, r4j = 83,56 + 1,48 ×j , откуда находим оценки r18 = 96,3, r41 =
85,04. С учётом этих оценок исходную антагонистическую игру,
заданную в условиях частичной определённости [1], которая
характеризует рассматриваемую ситуацию принятия решений о
наименее рискованном распределении заказов, приводим к
классической антагонистической игре, заданной в условиях полной
определённости следующей матрицей размерности 4´8:

90,3 87,78 87,78 87,36 89,88 90,3 92,82 96,3
92,72 95,98 91,5 90,76 97,14 97,46 88,76 87,18
91,96 93,56 90,8 95,84 88,24 97, 28 87,64 90, 44
85,04 86, 24 87,92 89,88 91,56 91,84 93,8 95, 48

R

æ ö
ç ÷
ç ÷=
ç ÷
ç ÷ç ÷
è ø

.

Очевидно матрица R = R4´8 = (rij) седлового элемента не
содержит: ba ==<== ij

ijijji
rr maxmin5,9104,85minmax .

Приведя полученную игру к паре взаимно-двойственных задач
линейного программирования, найдём, что её решение имеет

следующий вид: 255,90
104366700
9419666361

»=*
RV ,

46611 1179858 228318 632547; ; ;
2087334 2087334 2087334 2087334

p* æ ö= ç ÷
è ø

,

65926 2649185 651512 808045; 0; ; 0; 0; 0; ;
4174668 4174668 34174668 4174668

q* æ ö= ç ÷
è ø

.

Заказы поставщикам следует распределить в следующих долях:

233,2
2087334
46611001001 »=×*p %, 525,56

2087334
1179858001002 »=×*p %,

938,10
2087334
228318001003 »=×*p %, 304,30

2087334
632547001004 »=×*p %.  При таком

распределении заказов доля своевременных поставок за восемь
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предыдущих периодов составляет не менее значения цены игры:

255,90
104366700
9419666361

»=*
RV %.

Рассмотренная задача позволяет прийти к выводу: в ситуации
принятия решений об оптимальном распределении ресурсов,
моделируемой антагонистической игрой, заданной в условиях
частичной определённости, применение оптимального решения этой
игры позволяет управлять экономическим риском.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сучасний висококваліфікований фінансист, економіст,
державний службовець повинен мати підвищений рівень
математичної освіти, а саме: добре володіти сучасними
математичними методами дослідження економічних  процесів, уміти
оптимізувати ряд практичних задач господарського розрахунку для
правильного вибору економічної політики.

Основою якісного і кваліфікованого викладання предмета є
підготовка продуманої робочої програми курсу. При складанні
робочої програми курсу вищої математики для економічних
спеціальностей слід керуватись принципом підвищення рівня
фундаментальної математичної підготовки студентів з підсиленим
прикладним економічним напрямком. При введенні основних понять
слід надавати перевагу класичному підходу: так, наприклад, поняття
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непервності функції розглядається після поняття границі, визначений
інтеграл визначається як границя інтегральної суми. Там, де це
можливо, дається геометричний та економічний зміст математичних
понять, приводяться математичні формулювання ряду економічних
законів, розглядаються простіші застосування вищої математики в
економіці. Так, при розгляді матричного числення слід наголосити,
що за допомогою матриць зручно записувати деякі економічні
залежності. Наприклад, таблиця розподілу ресурсів за галузями
економіки може бути записана в компактній формі за допомогою
матриць, а дії над матрицями можна використовувати в задачах
економічного змісту. Використовуючи теорію розв’язку систем
лінійних алгебраїчних рівнянь, розглядають задачі граничного
аналізу, а також балансові моделі (модель Леонтьєва багатогалузевої
економіки). Теорія власних векторів і власних чисел матриці дає
змогу розглянути лінійну модель обміну (модель міжнародної
торгівлі). Банківську задачу про неперервне нарахування відсотків
успішно можна розв’язати за допомогою другої визначальної границі
– числом Ейлера. Згідно з економічним змістом похідної, можуть
бути визначені такі поняття, як: граничні затрати, граничний дохід,
граничний продукт, гранична продуктивність, еластичність функції.
Вивчення теорії функцій багатьох змінних, зокрема, методу
множників Лагранжа, має важливе значення в розв’язку
оптимізаційних задач. Обсяг випущеної продукції при відомій
функції продуктивності праці успішно знаходиться за допомогою
визначеного інтеграла. Диференціальні рівняння знаходять достатньо
широке застосування в моделях економічної динаміки, в яких
відображається не тільки залежність змінних від часу, але їх
взаємозв’язок по часу. Отже, як бачимо, простіші застосування
математики до економічних задач не потребують додаткової
економічної інформації для студентів першого курсу. Вся організація
процесу навчання повинна стимулювати студента  до наполегливого,
систематичного і якісного засвоєння матеріалу курсу. В умовах
ринкової економіки важливо забезпечити якісно новий рівень
підготовки майбутніх фахівців. Важливу роль при цьому відіграє
раціональна організація лекційних, лабораторних і практичних
занять, а також самостійної роботи студентів [1].

Досвід роботи в напрямку підвищення продуктивності
використання аудиторного часу та інтенсифікації продуктивності
використання навчального процесу на кафедрі вищої математики,
комп’ютерної техніки та інформаційних систем Буковинської
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державної фінансової академії дозволяє зменшити непродуктивні
витрати часу за рахунок раціонального методичного забезпечення
дисциплін, які викладаються на кафедрі. Поряд із традиційними
розробками, такими як підручники, посібники, викладачі кафедри
широко використовують комплекс методичного забезпечення, який
складається з тестових завдань, методичних розробок щодо
виконання індивідуальних практичних завдань, план лекційних
занять, перелік питань для підготовки до залікового заняття чи
іспиту. Використання цих методичних розробок значно полегшує
організацію роботи студентів, особливо на молодших курсах та на
заочному факультеті, підвищує якість навчального процесу.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІННИХ
ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ

Економічний розвиток останніх десятиліть супроводжується
значною експлуатацією природно-ресурсного потенціалу, зміною
екологічних систем внаслідок техногенного й антропогенного впливу
на навколишнє середовище. З кожним роком актуальність цієї
проблеми зростає разом з ростом світових обсягів виробництва і
накопиченням виробничих відходів у природному середовищі.
Людині необхідно навчитись, здійснюючи економічний прогрес,
гармоніювати з навколишнім світом, не спустошуючи його.

Дана проблема може бути розв’язана тільки при комплексному
аналізі всієї сукупності економічних та екологічних процесів, який
дає можливість не тільки формувати методи знешкодження
промислових відходів, але й керувати самим процесом виникнення
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техногенного забруднення, його галузевої та територіальної
структури. Тому останнім часом як зарубіжними, так і вітчизняними
економістами та екологами досить активно розробляються наукові
основи еколого-економічної політики держави, яка спрямована на
досягнення сталого розвитку. Збалансований у динаміці еколого-
економічний процес (процес сталого розвитку) став надзвичайно
важливим об’єктом, дослідження якого належить до пріоритетних
напрямів наукової діяльності, зокрема економіко-математичного
моделювання.

Особлива роль у розвитку досліджуваної проблеми належить
динамічній міжгалузевій моделі Леонтьєва-Форда, мета якої полягає
у визначенні розмірів реального небажаного впливу на навколишнє
середовище і сучасної технології та неконтрольованого економічного
росту. Дану динамічну модель можна формалізувати у вигляді
системи [1]:
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2 1 2 2
21 22 ,
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виробництва; ( )2 mx +Î  – вектор знищених забруднювачів; ( )1 ny +Î  –
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виробництва (випуску продукції), ( )( ) ,2
2 , 1

n m

il i l
B b

=
=  – прямокутна матриця

коефіцієнтів капіталомісткості приростів допоміжного виробництва
(знищення забруднювачів). Вважатимемо, що всі перелічені вище
матриці складаються з невід’ємних елементів,  що є сталими
величинами, а вектори – це вектори-функції змінної часу t .

Модель (1) є системою диференціальних рівнянь. Якщо
доповнити її відповідними початковими умовами, отримаємо задачу
Коші, розв’язок якої конкретизує поведінку відповідних динамічних
економічних змінних. Поведінку цих змінних досліджено в роботі.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ЕКОНОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ

У процесі діяльності підприємства, зокрема, маркетингової
діяльності, доводиться вирішувати чимало проблем різної
спрямованості, масштабів та значущості. Проте, з огляду на
досягнення остаточної мети, можливість передбачити ефективну ціну
товару промислового підприємства на близьку чи далеку
перспективу належить до категорії найважливіших проблем. Така
проблема прогнозування, внаслідок швидких, деколи погано
передбачених змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття
стала особливо складною.

Існують різні підходи до розв’язання таких задач, однак
сучасна методологія базується на ефективному використанні
економіко-математичних методів та моделей, зокрема
економетричних методів.

При цьому зробимо дуже принципове зауваження.
Економетричні методи адекватні лише у випадку, коли
досліджуються стійкі процеси, зокрема стійкі соціально-економічні
процеси, які, крім того, забезпечені надійним статистичним
матеріалом. Прикладом таких процесів є процес формування цін на
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взуття.
Прогнозувати бажану ціну можна використовуючи класичну

однофакторну лінійну економетричну модель залежності ціни від
попиту на взуття. Нехай P  –  ціна на 1  пару взуття, D  – попит,
виражений кількістю проданих одиниць товару. Тоді теоретична та
вибіркова моделі регресії матимуть, відповідно, вигляд:

P Da b e= + + , та ,P a bD d= + +
де a  і b  є відповідними теоретичними параметрами рівняння;

,a b – їх оцінки;e  – теоретичне випадкове відхилення, d  – оцінка
теоретичного відхилення; 12n =  місяців,

Нижче наведена економетрична залежність ціни від попиту,
побудована на основі реальних статистичних даних реальної
вітчизняної фірми. Ця модель має вигляд:

224 0, 0011p d= + .
Розглянута модель є класичним прикладом парної регресії, і не

враховує фактора сезонних коливань ціни. А це є особливо важливий
чинник при моделюванні процесів ціноутворення. Тому, зважаючи
на чотири сезони, сформалізуємо залежність так:

0 1 1 2 2 3 3Р t D D Dd b d d d e= + + + + + ,

0 1 1 2 2 3 3Р d bt d D d D d D d= + + + + + ,
де Р  –  ціна у відповідному кварталі; 0d  – вільний параметр
рівняння; t  і b  – показник і параметр часового тренду; 1D , 2D  і 3D
– фіктивні змінні; 0d , b , 1d , 2d , 3d  – оцінки теоретичних параметрів
регресії, d  – оцінка теоретичного випадкового відхилення e .

Скориставшись експериментальними даними, оцінено дану
регресійну залежність ціни від часу і фіктивних змінних та отримано
таке рівняння регресії:

1 2 3978,9 12 206, 5 473,9 524,1 .P t D D D= + - - -
)

При прогнозованому значенні t  можна розрахувати ціну
залежно від кварталу. Загальний  лінійний часовий тренд матиме
вигляд:

P =
)

677,5 12t+ .
При побудові попередньої моделі ми користувалися часовими

рядами. Але в ній не були враховані циклічна, сезонна і випадкова
складові, які є важливими з погляду прогнозування. Тому доцільно
розглянути модель типу:

,P T C S R= × × ×
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де P  – ціна на товар, C  – циклічна складова, S  – сезонна складова,
R  – випадкова складова. Часовий тренд формалізується так:

697 13, 4T k= + .
Оцінивши кореляційні характеристики описаних моделей,

можна зробити висновки про те, що між ціною та попитом є сильний
кореляційний зв’язок, причому варіація ціни залежить від попиту на
76%. Із збільшенням рівня попиту на взуття на 100 шт., ціна
збільшується в середньому на 0,1 грн. Крім того, вона циклічно
змінюється залежно від кварталу продажу.

Здійснивши прогнозування ціни на взуття за один і той самий
період при послідовному введенні в модель циклічної, випадковї та
сезонної складових, помітимо, що результативні дані істотно
відрізняються. Саме тому при побудові моделей цін не можна
нехтувати цими складовими.

Соломка Я.В.
аспірант,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ
ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ

За останні декілька років на фінансових ринках України
спостерігалися суттєвий приріст кількісних параметрів та
вдосконалення якісних показників інституцій, представлених в
різних фінансових секторах. Для їхньої подальшої успішної
діяльності як фінансових посередників усе більш актуальною постає
задача розробки дієвої інвестиційної стратегії – довгострокового
узагальненого плану управління активами, системи концептуальних
довгострокових цілей,  а також правил,  процедур і важелів задля їх
досягнення.

Процес розробки та адаптації інвестиційної стратегії
передбачає використання економіко-математичного моделювання як
ефективного засобу, що дозволяє обрати найбільш оптимальний
спосіб поведінки на ринку.

Інвестиційна стратегія являє собою складну цілісну систему
взаємопов’язаних аспектів, спрямовану на реалізацію мети, завдань
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та пріоритетів інвестиційного процесу з урахуванням комплексу
впливів ендогенних та екзогенних чинників та розраховану на
тривалий період. Задля цілей моделювання необхідно виокремити
основні площини (аспекти), у розрізі яких застосовуються
специфічні методи і моделі для формування інвестиційної стратегії,
зокрема наступні:

A. Аспект цілепокладання (формування системи
довгострокових цілей інвестиційної діяльності);

B. Прогнозний аспект;
C. Аспект вибору типу інвестиційної стратегії;
D. Портфельний аспект;
E. Адаптивний аспект;
F. Нормативно-правовий аспект;
G. Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної стратегії;
H. Аспект специфіки інвестиційної діяльності інституту.
Адекватне моделювання інвестиційних стратегій повинно

враховувати вищезазначені компоненти та їхній взаємозв’язок, тобто
передбачає використання системного підходу до моделювання.
Сутність системного підходу полягає у розгляді кожного елементу
системи, що функціонує в умовах невизначеності, з точки зору
довгострокової перспективи і узгодження різноманітних точок зору з
тією метою,  щоб система у цілому могла виконувати свою задачу в
своєму системному оточенні з мінімальними витратами ресурсів і
мінімальним ризиком.

Характерним для інвестиційної стратегії як об’єкта
моделювання є високий ступінь невизначеності та необхідність
врахування її факторів при виборі найбільш привабливих рішень з
множини альтернативних варіантів. Моделювання інвестиційної
стратегії починається з інтуїтивної і лише в загальних обрисах
сформульованої постановки проблеми, а закінчується вибором
рішень, оптимізованих за допомогою строгих математичних методів,
що має на меті подолати невизначеність слабко структурованої
проблеми.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Для современной науки характерным является замена
эксперимента реального экспериментом виртуальным – это, по
крайней мере, дешевле обходится (В.И. Арнольд). Существует и
другая причина, по которой виртуальное моделирование широко
применяется – в некоторых областях человеческого знания
постановка реальных экспериментов принципиально невозможна.
Третья причина, по которой компьютер превращается в
лабораторию, – исследования трудноформализуемых объектов. В
частности, так обстоит положение вещей при изучении социально-
экономических систем.

2. В настоящем сообщении сделана попытка виртуального
моделирования роста распределенной социально-экономической
системы (например, города) в предположении, что система растет
как фрактальный диффузный агрегат. Отметим следующие
обстоятельства: во-первых, любая система возникает как
объединение в упорядоченное и устойчивое целое элементарных
частей,  находящихся в определенных отношениях друг с другом и
со средой (Богданов,  фон Берталанфи,  Месарович,  Клир,  Эшби,
Урманцев); во-вторых, реальные социально-экономические системы
являются нелинейными, ограниченными и в них обязательно
присутствуют неопределенности. Этим требованиям легко
удовлетворить при постановке компьютерного эксперимента.
Прежде всего, необходимо дифференцировать в среде элементарные
части и снабдить их соответствующими отношениями. Нелинейность
и неопределенность можно реализовать в динамике роста, а
ограниченность заключена в конечном числе элементарных частей
системы. Наличие в социально-экономической системе многих
пространственных масштабов говорит в защиту подобного подхода к
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проблеме [1, 2]. При моделировании принимались следующие
соглашения: 1) конкурентная борьба за владение местом решается
бросанием жребия до тех пор, пока одному из претендентов не
«повезет»; 2) всем претендентам предоставляется определенная
свобода выбора, моделируемая вероятностным образом;
3) вероятность занять определенное место может зависеть от
области, в которой находится претендент в данный момент времени;
4) существует затравочное множество (в общем случае несвязное),
служащее аттрактором для претендентов. В ходе моделирования
рассчитывались степенные закономерности временного и
пространственного роста n t g< > µ , dn r< > µ , где угловые
скобки означают усреднение по ансамблю реализаций. В ходе
проводимых виртуальных экспериментов исследовались степенные
закономерности в зависимости от параметров задачи (вероятностей
занять определенное место, областей привлекательности и пр.).
Обработка массивов данных производилась в среде MAPLE 11.
Интерфейс разработанной программы приведен на рисунке.
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ИНДУЦИРОВАННЫЕ ШУМОМ ПЕРЕХОДЫ
В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ

И СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Составной и активной частью социально-экономических
систем является человек, что создает определенные трудности при
моделировании таких систем. Однако, как давно было подмечено,
целый ряд систем самой разной природы, начиная от кристаллов и
кончая человеческим обществом, эволюционирует по единым
законам. Кроме того, общим признаком почти всех сложных систем
является наличие у них особой формы организации
взаимоотношений с внешним окружением (K.D. Boulding). Поэтому
модели сложных трудноформализуемых систем можно строить,
исходя из некоторых общих схем (М.М. Постников).

2. В настоящем сообщении решается задача о банковских
сбережениях в условиях нестабильного рынка с учетом неуверенной
стратегии, проводимой банком. В основу модели положена схема,
основанная на хорошо известном экологам уравнении Ферхюльста-
Пирла (P.F. Verhulst, 1838, 1845; R.Pearl, 1920, 1927) [1]:

2d X X d t X d tl b= - .
Здесь уравнение описывает изменение величины денежного

вклада с течением времени, причем в правой части уравнения первое
слагаемое отвечает за рост денежного вклада соответственно
назначенному проценту, а второе слагаемое описывает политику
банка, желающего воспрепятствовать беспредельному обогащению
клиента. В защиту подобной схемы приведем следующие
соображения: 1) присутствие нелинейности как фактора, чи к
множественным решениям, что, в неявной форме, предполагает
закрепление за индивидуумом свободы выбора; 2) наличие обратной
связи, делающей невозможными неограниченные решения;
3) нерегулярным образом меняющиеся условия внешнего окружения
– рынка и неуверенность ответственного банковского работника
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могут быть учтены, если считать параметры задачи случайными
процессами. Трудности, возникающие с трактованием понятия
«неуверенность» в терминах теории вероятностей, и придание
численного значения степени неуверенности могут быть преодолены,
если рассматривать мыслимый ансамбль систем (В.В. Болотин).
Нами решалось уравнение Фоккера-Планка [2] для плотности

( )P X  вероятности ожидаемого значения вклада. Основные
графические результаты работы приведены на рисунках 1 и 2. Видно,
что гауссов белый шум индуцирует новые наиболее вероятные
состояния системы (W. Horsthemke, M. Mansour, 1976).

3. В работе были введены коэффициенты относительных
потерь вкладчика, обусловленные флуктуациями рынка и
неуверенной политикой банка. Проведен сравнительный анализ
влияния неопределенностей на величину денежных вкладов
клиентов банка. Продемонстрирована деструктивная роль
неопределенностей. Показано, что полное обесценивание вкладов в
случае неуверенной политики возможно с нулевой вероятностью.

Рис. 1. Стационарная плотность
вероятности для случая нестабильного
рынка при различных интенсивностях
шума: 0.005Dl =  (1), 0.05Dl =  (2), 0.25Dl =

(3), 0.75Dl =  (4)

Рис. 2. Стационарная плотность
вероятности для случая неуверенной
политики банка при интенсивностях шума:

0.005Db =  (1), 0.05Db =  (2), 0.25Db =  (3),

0.75Db =  (4)
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СТЕПЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В УРБАНИСТИЧЕСКИХ
СТРУКТУРАХ

1. Экономическая жизнь города складывается под действием
самых различных факторов. Поскольку необходимым признаком
города «следует считать ... наличие … регулярного товарообмена
внутри поселения…» (M. Weber, 1921), можно утверждать, что город
является пространственно-связной системой и связность
обеспечивается дорожно-уличными коммуникациями. Поэтому в
данном сообщении мы уделяем внимание отысканию
закономерностей в схеме дорожно-уличных коммуникаций города.
Во избежание потерь информации, связанных с декомпозицией
схемы, прибегнем к теоретико-множественному подходу, при
котором изучаемая схема мыслится состоящей из неделимых
составляющих.

2. В настоящей работе показано,  что для числа улиц,  длина
которых превышает некоторую величину x , имеет место следующий
закон: ( ) { }U x Nr L x x a-= > µ  (рис.  1;  2).  Для города Черновцы
степенной показатель составляет величину порядка 2.47a » . Число
узлов N  (точек пересечения и упора улиц) меняется с расстоянием
R  согласно закону: N Rnµ , причем для г.Черновцы 1.77n » . Далее,
изменение числа точек пересечения улиц с окружностью радиуса R
подчиняется размерно-неоднородному соотношению: ( )RN R mµ , где

( ) [0,1.31]Rm Î . Последние две закономерности позволяют
предположить, что центральная часть г.Черновцы сначала
формировалась как радиально-кольцевая система, что, как известно,
создает предпосылки для дальнейшего интенсивного развития
центра. Затем, по-видимому, совершенствование торговых
отношений (в средней части центра города располагаются пять
площадей) потребовало развития дорог. Наконец, по мере
продвижения к периферии наблюдается спад роста дорожных
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коммуникаций. Первый же (гиперболический) закон говорит о
существовании детерминированной структуры в схеме дорожно-
уличных коммуникаций.

3. Уместно сделать несколько важных замечаний. Степенные
гиперболические законы нельзя отнести к просто эмпирическим
распределениям, удачно подогнанным под результаты наблюденных
значений. Такие законы имеют строгую математическую базу в виде
устойчивых (негауссовых) распределений Леви-Хинчина [1; 2].
Негауссовость таких законов отражает принципиальные структурные
закономерности, характеризующие целостную организованность
сложных систем, наличие многоконтурных связей и нелинейных
характеристик. Можно предположить, что степенные
закономерности отражают фрактальные свойства пространственной
структуры города. Наконец, использование стандартных методов
обработки (по Р.Фишеру) статистических массивов социально-
экономических систем, основанных на гауссовых законах, может
оказаться неприемлемым.

Рис. 1. Карта центральной части
города Черновцы

Рис. 2. Плотность распределения
длинны улиц города Черновцы
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МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ

Вивчення макроекономічного кругообігу відіграє надзвичайно
важливу роль для отримання і розвитку системних уявлень про
природу економічного відтворення, про взаємозв’язок і
взаємообумовленість різноманітних економічних явищ та процесів.
Важливість даної теми підкреслює також і те, що її висвітленню
приділяється значна увага майже в усіх шкільних та вузівських
вітчизняних і зарубіжних підручниках з економічної теорії та мікро-
макроекономіки [1, c.56-59; 2, c.46-48; 3, c.18; 5, c.22]. Тим не менше,
є доцільним висвітлення макроекономічного кругообігу та його
моделювання в дещо видозміненій редакції для більш чіткого
розмежування та висвітлення окремих аспектів даної проблеми.
Залежно від переслідуваної мети ведуть мову про декілька моделей
макроекономічного кругообігу.

Найпростішою моделлю макроекономічного кругообігу є
двохсекторна модель, яка розглядає взаємодію домашніх господарств
і фірм на ринках ресурсів і благ.  Домашні господарства формують
пропозицію економічних ресурсів n видів ( ( )Ri Ri

SQ P , де і=1,…,n), на
ринку ресурсів і за це отримують відповідні доходи ( ( , )Ri RiI P Q ), сума
яких визначається рівноважною ціною ( RiP )  та обсягом ( RiQ )
кожного з проданих ресурсів. З ринку ресурсів економічні ресурси на
основі сформованого фірмами попиту ( ( )Ri Ri

DQ P ) залучаються до
процесу виробництва, а за це фірми повинні спрямувати у
зворотному напрямку витрати виробництва ( ( , )Ri RiC P Q ),  сума яких
визначається цінами та обсягами залучених ресурсів, але, згідно із
концепцією єдності продукту і доходу за законом Сея [4, c.136-140],
є меншою від суми доходів на величину економічного прибутку
(ЕР). Результатом взаємодії поєднаних фірмами економічних
ресурсів є формування пропозиції благ m видів ( ( , )Gj Gj Gj

SQ P C , де
j=1,…,m),  величина якої залежить від ціни кожного з благ ( GjP )  і
витрат на його виробництво ( GjC ). З ринку благ дані блага надходять
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до домашніх господарств на основі сформованого ними попиту
( ( , )Gj Gj

DQ P I ), який визначається рівноважною ціною кожного з благ
( GjP ) і рівнем доходів домашніх господарств (І).

Отже, найпростіша модель макроекономічного кругообігу буде
описуватися наступною системою рівнянь:

Групи рівнянь, які
відображають рівновагу на ринках
ресурсів і благ,  фактично є
аналогічними класичним рівнянням
загальної рівноваги Вальраса
[2, c.595-608; 3, c.162]. Ця модель у реальному житті не існувала
ніколи, бо коли дані потоки набули стійкого впорядкованого
характеру,  в ній моделі вже були присутні інші суб’єкти:  держава і
закордон. За аналогією з даною системою рівнянь будуються
системи рівнянь для трьох- (домашні господарства – фірми –
держава) і чотирьохсекторних (домашні господарства – фірми –
держава –  закордон)  моделей в умовах ринкової та змішаної
економічних систем.

Даний підхід до моделювання макроекономічного кругообігу
доцільно використовувати для узагальнюючого відображення
взаємодії макроекономічних суб’єктів з метою розвитку та
практичного застосування цілісних уявлень про функціонування
національної економіки на макрорівні.
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РАНГОВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ

Економічні показники в реальних системах –  є обмежена в
просторі і часі взаємозв’язана сукупність далі неподільних окремих
показників діяльності, що об’єднані слабкими зв’язками. Зв’язки між
ними носять особливий характер, який визначається економічними
зв’язками і різноманітністю економічних підходів.
Взаємопов’язаність системи показників визначається єдністю
кінцевої мети,  яка досягається за допомогою загальних систем
управління.

Специфіка системи економічних показників проявляється в
методологічних основах їх дослідження. Економічні показники,
особливо макроекономічні в перехідний період, не піддаються опису
ні традиційними методами гаусової математичної статистики, яка
оперує поняттями середнього і дисперсії як інформативно насиченої
згортки великих масивів статистичної інформації, ні імітаційними
моделями, що лежать в основі редукції. Щоб коректно описати
економічні показники, необхідно постійно оперувати вибіркою в
цілому, яка б велика вона не була, що передбачає побудову видових і
рангових розподілів, теоретична основа яких лежить в області
негаусової математичної статистики стійких безмежно подільних
розподілів.

Методики побудови видових і рангових розподілів і їх
наступне використання з метою оптимізації складають основний
зміст рангового аналізу. В основі рангового аналізу лежить досить
складний математичний апарат. Ранговий аналіз займає проміжний
стан між імітаційним моделюванням, за допомогою якого
здійснюється ефективна побудова окремих видів моделей, і
методологією дослідження операцій, яка застосовується для
вирішення проблем макроекономічного планування. У зв’язку з цим
випливають два важливі моменти. По-перше, відсутність достатньо
глибоко розробленої спеціальної математичної методології робить
апарат дослідження операцій досить ненадійним при розв’язанні
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задач відповідного макрорівня і приводить, з одного боку, до
численних спроб застосування імітаційного моделювання у сфері
макроекономіки, а з другого – породжує недовіру до даної
методології з боку більшості практиків. По-друге, всі спроби ставити
вимоги, які базуються на макропрогнозах, полягають у повному
ігноруванні геополітичних і макроекономічних процесів.

Взагалі під ранговим розподілом розуміють розподіл Ціпфа в
ранговій диференціальній формі, що є результатом апроксимації,
отриманої в процедурі впорядкування даних незростаючої
послідовності значень показників, які поставлені у відповідність
рангу. Ранговий розподіл може бути зображений у графічній формі.
Точки такого представлення – результат аналізу табульованого
рангового розподілу показників. Для кожного з розподілів є своя
кількість точок. Велике значення має апроксимація емпіричних
розподілів.  Ця задача полягає в підборі аналітичної залежності,  що
найкращим чином описує цю сукупність точок. Як стандартну форму
вибирають гіперболічний аналітичний вираз виду:

( ) Ay f x
xa

= =                                      (1)

де А і a  – параметри.
Як формальний показник системності групи економічних

показників пропонується використовувати наявність такого
рангового розподілу серед них. Очевидно, що цей показник не є
єдиним і достатнім. На практиці його потрібно доповнювати якісним
аналізом відповідних показників.

Вибір форми пояснюється традиційно складеним підходом
серед дослідників. Дана форма не найбільш досконала, проте вона
має важливу перевагу – зводить задачу апроксимації до визначення
всього двох параметрів. Розв’язується дана задача найпростіше
методом найменших квадратів. Ще простіший і наочний метод
полягає у побудові регресійної залежності двічі логарифмічних
координатах. Для цього логарифмують вираз (1) і отримують лінійне
відносно всіх змінних рівняння:

( ) ( ) ( )ln ln lny A xa= - .                                 (2)
Основа логарифмів при цьому не є визначальною для

параметрів розподілу. Але перехід до лінійних рівнянь дозволяє
легко знаходити параметри розподілу та наочно порівнювати реальні
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дані з моделлю.
Практичне використання цього підходу на реальних

макроекономічних даних показало можливість його використання
для побудови моделей економічних показників з достатньою мірою
адекватності. Модель дозволяє описати будь-яку систему
економічних показників за допомогою двох параметрів, що надалі
дає змогу проводити просте порівняння різних систем.

Окрім того, при запропонованому методі аналізу економічних
показників за параметрами сформованої моделі можна досліджувати
й саму економічну систему, для якої був побудований ранговий
розподіл.

За кутом нахилу лінії регресії в двічі логарифмічних
координатах можна визначати напрямок трансформації рангового
розподілу. Легко зауважити, що при рівномірному розподілі
показників, що для реальних систем є абсолютно не реальним, лінія
регресії стає паралельною горизонтальній осі ( 0a = ).  Варіант зі
строго вертикальною лінією регресії (a = ¥ )  також є не реальним,
оскільки відповідатиме випадку, при якому усі показники належать
до одного рангу. Досвід дослідження різноманітних об’єктів показує,
що відповідний параметр повинен лежати в певному діапазоні –
0,5 1,5a£ £ . Оптимальним вважається розподіл з коефіцієнтом
нахилу 1a = , який і приймається за ідеальний. З таким розподілом і
проводиться порівняння.

Такий підхід дозволяє наочно виявити аномальні дані в наборі
економічних показників. Природу виникнення цих аномалій метод
виявити не дозволяє, але наочно відобразити їх на загальній картині
усіх показників може. Після виявлення аномальних відхилень можна
провести або уточнення відповідних даних, або зробити висновок
про їх фальсифікацію.

Варто зауважити, що перша і друга процедури аналізу
взаємопов’язані, перша зображає стратегічний напрямок системи
показників, а друга дозволяє виявити локальну невідповідність
системності.

Проведені обчислювальні експерименти над даними
статистичної звітності Львівської області показали достовірність
цього підходу до аналізу різноманітних економічних показників.
Проведення досліджень на різних регіонах та держави в цілому дасть
змогу описати їх показники в достатньо компактному вигляді та
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може стати основою для виявлення різноманітних відхилень і
фальсифікацій у звітності.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИЕЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ

Технологический процесс переработки транзитного
вагонопотока является доминирующей технологической линией
сортировочной станции. Он может быть представлен в виде
векторного иерархического графа, узлами которого являются
технологические операции (ТХО), а ветвями – переходы от одной
технологической операции к другой.

Вероятностный характер параметров реализации
технологического процесса переработки транзитного вагонопотока, а
также конкуренция ТХО за ресурсы сортировочной станции требуют
проведения множества имитационных экспериментов (ИЭ) и
использования системы принятия решений для выбора наилучшего
варианта организации работы сортировочной станции. Поэтому
актуальна разработка стенда имитации сортировочной станции,
позволяющего сопоставить работу исследуемой сортировочной
станции и её имитационной модели (ИМ), которые функционируют в
различном временном масштабе.

Стенд имитации сортировочной станции является развитием
комплекса автоматизации имитационного моделирования
транспортных систем [1] и состоит из следующих компонентов:
параметризованной ИМ сортировочной станции железнодорожной
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сети (IM_JST); подсистемы оптимизации и принятия решений
(OPTIM); подсистемы отображения результатов моделирования
(VIZ); базы данных моделирования (BDM).

IM_JST отображает технологический процесс переработки
транзитного вагонопотока на железнодорожной сортировочной
станции с помощью вероятностного сетевого графика и
использования процедуры Монте-Карло.

В OPTIM структурно реализовано взаимодействие трёх
функциональных составляющих: блока планирования ИЭ; блока
динамического управления ИЭ; блока ввода и анализа информации
от лица принимающего решения (ЛПР), а также подготовки
информации по результатам имитации для ЛПР.

В алгоритм IM_JST заложена система реагирования на
множество воздействий подсистемы OPTIM: изменение шага
наблюдения за статистикой имитации; прерывание имитации в
текущей реализации исследуемого варианта организации
технологического процесса переработки вагонопотока;
переключение на имитацию с изменением объёма ресурсов
коллективного пользования; переключение на альтернативный
вариант организации технологического процесса обслуживания
транзитного потока.

Подсистема отображения результатов моделирования VIZ
позволяет формировать графики расхода ресурсов во времени;
строить диаграммы характеристик реализации технологических
операций; сравнивать показатели эффективности обслуживания
вагонопотока.

В соответствии с результатами ИЭ подсистема OPTIM выдаёт
информацию ЛПР о возможности возникновения сбоя в
обслуживании транзитного транспортного потока по истечении
некоторого интервала времени и указывает возможные варианты
предотвращения такой ситуации и выхода из неё. Своевременное
принятие решений позволит сократить время простоя подвижного
состава на сортировочной станции и, как следствие, сократить
затраты на обслуживание транзитного вагонопотока.
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КРИТИЧНОГО РИЗИКУ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА

Прямі іноземні інвестиції відіграють одну з вирішальних ролей
у розвитку економіки будь-якої країни. Оскільки інвестиційна
діяльність у всіх формах і видах обтяжена ризиком,  то іноземному
інвестору, перед тим як прийняти остаточне рішення про здійснення
інвестування, необхідно здійснити аналіз ризику. Ризик та результати
його аналізу і вимірювання суттєво впливають на прийняття рішення
іноземним інвестором. Саме тому наявність адекватної моделі оцінки
ризику, що притаманний інвестиційному проекту, допоможе
іноземному інвестору у прийнятті рішення щодо інвестування.

В абсолютному вираженні ризик може визначатися сподіваною
величиною можливих збитків, якщо збитки піддаються такому
виміру [1, с. 157]. Однак наслідки недооцінки ризику або його
неадекватної оцінки можуть бути як допустимими, так і критичними
для окремого проекту чи компанії в цілому. Критичний ризик –
ризик, за якого виникає неплатоспроможність підприємства; збитки
можуть досягти величини, рівної майновому стану підприємства [2,
с. 185]. Модель розрахунку критичного ризику для іноземного
інвестора, на нашу думку, повинна мати наступний вигляд:
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де Wi – величина критичного ризику і-го інвестиційного проекту;
Si

inv – величина вкладень в і-тий інвестиційний проект;
pi

in – імовірність настання несприятливих подій, спричинених
внутрішніми для інвестиційного проекту факторами;
pi

out – імовірність настання несприятливих подій, спричинених
зовнішніми для інвестиційного проекту факторами; n – кількість
альтернативних інвестиційних проектів, що розглядаються в процесі
прийняття рішення іноземним інвестором.
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З наведеної моделі видно, що інвестиційному проекту
притаманні зовнішні та внутрішні інвестиційні ризики. До зовнішніх
ризиків зокрема відносяться: форс-мажорні обставини, нестабільна
політична ситуація (у т.ч. законодавства) та ін. Внутрішні ризики
інвестиційного проекту – це можливість аварій та несправності
обладнання, виробничого браку та ін. Загальний перелік ризиків, що
можуть суттєво вплинути на інвестиційний проект іноземного
інвестора наведений у багатьох літературних джерелах, зокрема [3-
7].

Кожному інвестиційному проекту притаманна певна структура
ризиків, реалізація яких може різною мірою впливати як на успіх
його здійснення, так і на фінансовий стан іноземного інвестора. Саме
тому необхідно приділяти особливу увагу ризикам, притаманним
реалізації інвестиційного проекту.
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ТОРГІВЛЯ КВОТАМИ НА ЗАБРУДНЕННЯ ЯК
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Кількісні зобов’язання щодо обмежень та скорочень викидів
парникових газів визначено у Кіотському протоколі. Згідно з п.1
статті 3 цього протоколу, розвинуті країни повинні з 2008 до 2012 р.
знизити принаймні на 5% порівняно з показниками 1990 р. загальні
викиди газів, які спричиняють парниковий ефект. Кіотський
протокол передбачає торгівлю квотами на викиди між країнами.

Україна сьогодні має потенціал для реалізації механізму
торгівлі квотами і відповідну можливість забезпечення інвестиційних
потреб свого паливно-енергетичного комплексу. Рівень розвитку
української економіки дозволяє експортувати квоти на викиди
парникових газів і завдяки цьому вона могла б отримати значні
кошти для додаткових інвестицій.

Авторові видається перспективним використання існуючих на
сьогодні можливостей з енергозбереження та поліпшення
екологічного стану, які з’явились після ратифікації нашою державою
Кіотського протоколу. Зокрема, обсяг інвестицій у чорну металургію
України саме за рахунок Кіотського протоколу до вказаної дати може
скласти 2,5-3 млрд дол. США, або 25-30% від загального обсягу
інвестиційних коштів.

Після детального опрацювання відповідних фінансово-
економічних моделей, за мінімальної державної підтримки,
прогнозується надходження інвестиційних коштів до 2012 р. у
розмірі  приблизно 100-150 млрд грн, або десь 20-30 млрд грн
щорічно.  Це становить 6-8%  номінального обсягу ВВП України і є
перспективним чинником стимулюючої дії для макроекономічного
зростання країни.
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ

РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і
валютно-фінансовою системою, значно зросла після того, як Україна
стала незалежною державою з власною грошовою одиницею і веде
торгівлю з багатьма країнами світу.  Нині,  коли нашу державу
спіткала світова фінансово-економічна криза, проблема
прогнозування валютних курсів та застосування методів мінімізації
валютних ризиків стала ще більш актуальною.

Визначення валютного курсу ускладнюється тим, що чинники,
які його формують,  є досить мобільними і їх взаємний вплив часто
може нейтралізувати або підсилювати дію один одного. На жаль,
багато підприємств України, які здійснюють експортно-імпортні
операції з іншими країнами, не в змозі правильно прогнозувати зміни
валютних курсів та управляти валютними ризиками.

Метою роботи є класифікація основних методів хеджування
валютних ризиків і оцінка ефективності їх практичного застосування
для підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Основні напрями дослідження: обґрунтувати концептуальну
модель впливу факторів на формування валютного курсу гривні;
розрахувати та визначити кількісний вплив макроекономічних
факторів на динаміку валютного курсу гривні до долара США,  євро
та російського рубля (коефіцієнти кореляції); побудувати модель для
визначення коефіцієнта зростання валютного курсу гривні до долара
США.
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Наукова новизна даного дослідження полягає в аналізі
кореляційної залежності між динамікою валютного курсу гривні та
чинниками, які його формують. Концептуальна модель такої
залежності обумовлює дослідження впливу на валютний курс, перш
за все, динаміки і стану платіжного балансу України. У роботі
розглянуто чинники, які впливають на попит і пропозицію валюти,
побудовано концептуальну модель впливу факторів на формування
валютного курсу гривні, проаналізована динаміка цих факторів та
курсів UAH/USD, UAH/EUR і UAH/RUR за 2001-2008 рр.,
побудовано таблицю кореляції факторів попиту та пропозиції на
курси гривні до долара США, гривні до євро та гривні до російського
рубля. Дослідження цих факторів продемонструвало наявний вплив
експорту та імпорту товарів і послуг, іноземних інвестицій в Україну
(з коефіцієнтами кореляції -0,83999 між іноземними інвестиціями в
Україну та курсом гривні до долара; 0,815723 між іноземними
інвестиціями в Україну та курсом гривні до євро; 0,891662 між
іноземними інвестиціями в Україну та курсом гривні до російського
рубля) на валютний курс гривні в 2001-2008 рр. Також
спостерігається наявний вплив поточних трансфертів на валютний
курс гривні в 2001-2008 рр. Неоднозначний вплив має експорт
капіталу та інфляція.

Для визначення основних чинників, які впливають на динаміку
валютних курсів, ефективною виявилася побудова економетричної
моделі багатофакторної регресії. Розрахунки проводяться за
допомогою програми Статистика 6.0.

У роботі проведена оцінка ефективності використання
деривативних операцій для хеджування валютних ризиків
підприємства у сфері зовнішньоторгових операцій. Також розглянуто
особливості використання динаміки валютного курсу у моделюванні
«ковзаючих цін» на продукцію металургійного виробництва (на
прикладі ВАТ «Азовсталь»).

Отже, дана робота є актуальною в умовах сьогоднішньої
зростаючої міжнародної діяльності українських підприємств на
валютних ринках. Оскільки нині нашу державу спіткала фінансово-
економічна криза, то дослідження даної тематики та практичне
застосування отриманих знань дозволить підприємствам уникнути
або хоча б мінімізувати збитки,  що виникають від операцій з
іноземною валютою.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЕНЫ КАДРОВОГО
СОСТАВА НА ТЕНЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Данное исследование посвящено проблемам легализации
хозяйственной деятельности, осуществляемой субъектами
предпринимательства.

Цель работы: анализ эффективности работы теневых
предприятий с позиции уровня квалификации трудовых ресурсов.

Данное исследование было проведено в рамках исследования,
посвященного моделированию открытой теневой экономики
Украины как составляющей мирового хозяйства.

Характерной чертой трансформационной экономики Украины
является значительный сектор неформальной экономики. Для
разработки адекватных рекомендаций по уменьшению масштабов
теневой деятельности необходим комплексный анализ особенностей
работы в каждом из секторов экономики. В данной работе
рассмотрены особенности функционирования предприятий теневого
сектора.

Осуществление нелегальной или частично тенезированной
деятельности обеспечивает предприятию ряд преимуществ (неуплата
налогов, выплата «черной» заработной платы и т.д.).

Результаты данного исследования показали, что преимущества
работы теневых предприятий по сравнению с предприятиями в
легальном секторе имеют место лишь в краткосрочной перспективе.

http://www.bank.gov.ua/
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Краткое описание модели.
В модели рассмотрена работа двух предприятий одной отрасли:

предприятия, осуществляющего полностью легализированную
деятельность, и предприятия теневого сектора экономики.

На теневом предприятии заработная плата делится на «белую»
заработную плату и «черную» заработную плату. «Белая» заработная
плата составляет законодательно установленный в стране
минимальный размер заработной платы. Предприятие осуществляет
налоговые отчисления с фонда «белой» заработной платы.

«Черная» заработная плата представляет собой разницу между
начисленной заработной платой и величиной «белой» заработной
платы. «Черная» заработная плата выплачивается «на руки» и не
облагается налогами.

На легальном предприятии весь фонд заработной платы
подлежит налогообложению. Следствием данного явления является
более высокий уровень реальных заработных плат на теневом
предприятии.

Уровень заработной платы находится в прямой
пропорциональной зависимости от стажа работы и уровня
квалификации.

Основную часть занятых на теневом предприятий составляют
молодые люди в возрасте 21-25  лет,  не обладающие достаточным
уровнем квалификации.

Существует возможность перемещения трудовых ресурсов
между предприятиями различных секторов экономики.

Не рассматриваются затраты предприятии на оборотные
средства. Для упрощения модели сделано предположение, что два
предприятия одной отрасли несут в среднем одинаковые затраты на
приобретение основных и оборотных средств.

Выводы:
1) модель реализована в программной среде моделирования

«iThink»;
2) проведена калибровка модели;
3) построен базовый сценарий поведения модели;
4) рассмотрены различные сценарии поведения модели в

зависимости от начальных параметров;
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5) проанализированы проблемные ситуации, возникающие на
теневом предприятии, а также комплекс условий, обеспечивающий
сохранение кадрового состава в краткосрочной перспективе;

6) разработаны практические рекомендации по сокращению
масштабов неформального сектора экономики.

Литература:
1.  Статистические данные Государственного комитета статистики

Украины: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Статистические данные деятельности предприятий стекольной

отрасли промышленности Украины.
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ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
У СФЕРІ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Запропонована модель формування портфеля інвестиційних
проектів «державного інвестора» у сфері підтримки розвитку малого
підприємництва розв’язує задачу, як найефективніше та вигідніше
вкласти капітал у розвиток малого підприємництва регіону.
Припустимо, що «державний інвестор» володіє визначеним
капіталом К, який він пропонує вкласти у різні регіональні програми
та інвестиційні проекти. Інвестиційні проекти проходять конкурсний
відбір. Проекти, що відібрані інвестором як економічно ефективні та
соціально значимі, мають свою норму прибутку й платять
«державному інвестору» деякий відсоток за використання капіталу
(тобто процент за кредит). Припустимо, що: ks

i –  капітал,  що
вкладається «державним інвестором» в i-й проект s-го регіону;
ns

i – відсоткова ставка за використання капіталу в i-м проекті s-го
регіону; Ts

i – кількість часових періодів реалізації i-го проекту s-го
регіону, наприклад, у даному випадку – кварталів; Кs – капітал, що
призначений для вкладення в s-му регіоні. Тоді:

å £
=

n

i
s

s
i Kk

1
.                                         (1)

Функція прибутку державного інвестора від розміщення

http://www.ukrstat.gov.ua/
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фінансових ресурсів в i-тий проект s-го регіону буде мати вигляд:
                                 Us(ks

i) = ks
i ns

i Ts
i. (2)

Збитки,  яких може зазнати державний інвестор у результаті
невдалих вкладень, складаються з двох складових – невиплати  самої
позики, або основної суми кредиту, та несплати відсотків по кредиту.
Ми розділяємо ці складові можливих збитків, оскільки природа їх
дещо різна. Неповернення відсотків може, наприклад, бути
викликане проблемою нестачі оборотних коштів у деяких періодах
реалізації проекту. Відсотки часто сплачуються не одночасно зі всією
сумою кредиту в кінці строку кредитування, а один раз у визначений
період часу, наприклад, раз у квартал. Неповернення основної суми
кредиту – це частіше за все крах усього проекту.  Тому й імовірність
неповернення основної суми кредиту та відсотків по ньому може
бути різною. Припустимо, що: ps

i – імовірність неповернення
відсотків за кредит по i-тому проекту s-го регіону; rs

i – імовірність
неповернення основної суми кредиту по i-тому проекту s-го регіону.
Тоді математичне очікування можливих збитків державного
інвестора від несплати відсотків по i-тому проекту s-го регіону MRs

i
може скласти:

          MRs
i  = p s

i    k s
i ns

i. (3)
Математичне очікування можливих збитків від несплати

основної суми кредиту по i-тому проекту s-го регіону Qs
i буде:

          MQs
i = rs

i    k s
i.                                         (4)

Тоді математичне очікування сукупних збитків від затримки
платежів по i-тому проекту s-го регіону MYs

i буде дорівнювати:
MYs

i = p s
i    k s

i ns
i  +  rs

i    k s
i . (5)

Задачу оптимізації фінансових вкладень «державного
інвестора» сформулюємо як пошук максимуму функції прибутку
інвестора за умови обмеження кількості фінансових ресурсів:

( )
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1
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                       (6)

У даному випадку індекс h – це індекс набору проектів і
значення функції Fh розраховується для набору проектів. Задача (6)-
(7) являє собою комбінаторну задачу оптимізації, її розв’язком є
такий набір інвестиційних проектів, який задовольняє умовам задачі.
Вона розв’язується методами цілочисельного програмування.
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Модель цілком адекватно описує всю ситуацію з розподілом
фінансових ресурсів «державного інвестора», що призначені для
фінансування економічно ефективних регіональних проектів та
програм. Точність розв’язання цієї задачі значною мірою залежить
від визначення ризиків неповернення фінансових ресурсів, що
виражаються в даній моделі через визначення імовірностей
неповернення за інвестиційними проектами та програмами.

Література:
1. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. – К.,

2006. – 192 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Одним з головних елементів ефективного управління
кредитами є добре розроблена кредитна політика, що має
забезпечувати ефективне управління портфелем кредитів банку,
ретельний контроль за ними і мінімізацію втрат від настання
кредитних ризиків.

Кредитна політика банківської установи – це стратегія і тактика
банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування
клієнтів банку (позичальників) на основі таких принципів
кредитування, як строковість, платність, забезпеченість, повернення
та цільовий характер використання [1].

Однією з найризикованіших діяльностей комерційного банку є
кредитування, у процесі якого постає необхідність постійного
вдосконалення стратегії і тактики своєї кредитної діяльності, а саме
оцінки кредитоспроможності позичальників.

Банки країн з розвинутою ринковою економікою застосовують
складну систему великої кількості показників для оцінки
кредитоспроможності клієнтів, що диференційована залежно від
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характеру позичальника та ґрунтується на показниках звітності
клієнта (сальдові, оборотні).

Існує чимало різних методик аналізу фінансового стану клієнта
та його надійності з погляду своєчасного погашення банківського
боргу. У практиці банків США використовуються «Правила шести
С»,  в яких критерії відбору клієнтів позначені словами,  що
починаються з літери «С» (Character, Capacity, Cash, Collateral,
Condition, Control).

Щодо світової практики, то досить широке застосування мають
такі системи аналізу кредитоспроможності,  як PARSER,  CAMPARI,
MEMO RISK, 4 FC. Оцінка кредитоспроможності клієнтів
французькими комерційними банками включає три блоки: трудові,
виробничі та фінансові ресурси й економічне середовище [1; 2].

Останнім часом у західних банках розробляють методи оцінки
якості потенційних позичальників за допомогою різних статистичних
моделей. Метою даних розробок є знаходження стандартних підходів
для об’єктивної характеристики позичальників. Прикладом такої
класифікаційної моделі є Z-модель Альтмана. Також досить широко
використовується в західних банках метод кредитного скорингу.
Американським економістом Чессером запропонована модель оцінки
комерційної позики.

Методи і підходи скорингових систем досить різноманітні. До
основних відомих методів та тих, що використовуються, на сьогодні
можуть бути віднесені наступні: дискримінантний аналіз,
регресійний аналіз [3], нечітка логіка, дерева прийняття рішень,
нейронні мережі, кластерний аналіз.

Найвідомішими та розповсюдженими скоринговими моделями
є: скоринг заявки (Application score), скоринг поведінки (Behavioral
score), скоринг оцінки шахрайства (Fraud score), скоринг роботи з
«поганими» позичальниками (Collection score) [3].

Для розрахунку найбільш точної прогнозованої
класифікаційної моделі необхідно мати чималу статистичну базу
позичальників з кредитною історією без простроченої та обов’язково
з простроченою заборгованістю. У випадку відсутності необхідного
масиву даних для побудови моделі оцінки кредитоспроможності
позичальника може бути використаний метод експертних оцінок.

Основна проблема, з якою стикаються вітчизняні комерційні
банки, це відсутність баз даних, необхідних для побудови моделей
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оцінки кредитоспроможності позичальників. Проте, у випадку
нарощення кредитного портфеля комерційним банком можливе
застосування комбінованої економіко-математичної моделі –
експертно-статистичної. Обидві моделі – експертна та статистична –
мають бути застосовані одночасно, поки не буде сформовано
необхідний масив даних для розробки статистичної моделі.

Література:
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Знання, 2007.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВИПЛАТ ПО БОРГУ

Одним з пріоритетних завдань обслуговування боргу є
обґрунтування оптимальних рішень для конкретних фінансово-
економічних умов. Виникає необхідність прийняття рішень щодо
вибору найкращої з існуючих альтернатив. Для прийняття
правильних фінансових рішень слід зважати на критерії, за
допомогою яких можна оцінити переваги та недоліки залучення
позичкового і власного капіталу, зовнішніх і внутрішніх джерел
фінансування тощо.

Для обґрунтування вибору параметрів кредитного процесу
виникає необхідність моделювання фінансових потоків і
формалізації процедури погашення боргу, а також розв’язання задачі
збалансованості зобов'язань між кредитором і позичальником з
урахуванням ризиків. При обґрунтуванні умов надання позики
необхідно збалансувати грошові потоки між позичальником і
кредитором. Сформуємо балансові моделі фінансових потоків і на
цій основі сформулюємо задачу прийняття рішень по вибору
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параметрів для здійснення запозичень. При моделюванні задачі
вважатимемо заданою відсоткову ставку, а самі відсотки нехай для
спрощення нараховуються на непогашену частину боргу. Нехай D –
сума кредиту,  виданого державі на термін Т з процентною ставкою
a ,  а D  (t)  =  f(t),  t  =  1,…,  Т – періодичні виплати позичальника,
включаючи частину боргу R(t), що погашається t  =  1,  …,  Т і суму
виплачуваних за період t відсотків I(t),  t  =  1,  …,  Т. Таким чином,
взятий позичальником кредит повертається по частинах за Т раз
платежами величиною:

D(t)= R(t)+ I(t),  t = 1,...T (1)
При знайденому потоці платежів D(t) виплати на погашення

основного боргу R(t) визначаються з рівняння (6):
R(t)= D(t) - I(t)   t = 1,...T , (2)

Позначимо через K(t) неоплачену частину боргу на початок
t-го року, тоді відсотки, виплачувані за t-й період, рівні

I(t) = K(t - 1) ,  t = 1...T,a (3)
причому, I(1) = y , K(0) = ya , де K(t) –  неоплачена частина боргу на
початок t-го періоду, яка визначається з рівняння

K(t) = K(t - 1) - R(t), t = 1...T, (4)
тоді K(1) = y - R(1),   K(T) = D(T - 1) - R(T) = 0 .

Рівність D(T) = 0 в цьому рівнянні означає, що борг за термін Т
повинен повністю погашатися. Рівняння (1)-(4) взаємопов’язані і
дозволяють визначити у будь-який момент часу суму погашення
основної суми боргу, виплату відсотків, розмір неоплаченого боргу в
кожному періоді.

Управління державним боргом визначається двома основними
рівнями:

1) стратегічний рівень – планування основних показників
бюджету, що регулюють обсяг і структуру державного боргу;

2) тактичний рівень – вибір і укладення конкретних договорів у
процесі формування структури системи запозичень.

Основна задача стратегічної моделі – управління боргом на
вищому рівні. Загалом вибір тієї або іншої стратегії управління
державним боргом визначається загальними тенденціями
формування бюджету і відповідними бюджетними
співвідношеннями, зокрема, що стосуються обсягу боргу і витрат по
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його обслуговуванню. Фінансова програма запозичення
характеризується наступними основними параметрами:

1. Обсяг поточних зобов'язань залежить від умов залучення
засобів, але не повинен перевищувати визначеної на кожен період
часу межі.

2. Загальна ідеологія позики – збільшення терміну
запозичення настільки, наскільки це дозволяє стан ринку відповідно
до потреб бюджету.

3. Можливість обслуговування позики і визначення
погашення витрат на обслуговування та забезпечення кредиту.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

“Never time enough to do it right,
but always time enough to do it over.”

Несмотря на почти пятидесятилетний опыт работы ИТ
индустрии, множество компаний, занимающихся разработкой
программного обеспечения, по-прежнему прикладывают
невероятное количество усилий для сбора, документирования и
менеджмента требований к разрабатываемым программным
продуктам. Недостаток или отсутствие информации от
непосредственных пользователей новой системы, нечеткие
требования и их постоянное изменение являются основними
причинами того, что существенное количество ИТ проектов не могут
поставить весь запланированный функционал в указанные сроки и в
рамках выделенного бюджета. Множество разработчиков ПО
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недостаточно квалифицированы в области сбора требований от
заказчика.  Заказчику,  в свою очередь,  часто не хватает времени и
терпения надлежащим образом участвовать в разработке
технических требований к программному продукту. Часто участники
проекта даже не сходятся в понимании сути самого понятия
«требование».

Существует множество определений требований к
программному обеспечению, которые предоставляют хороший базис,
на основе которого мы можем как определить отличную
спецификацию проекта (технические условия), так  и помочь
прояснить недостатки и упущения, совершенные в уже проделанной
работе.  Проблема заключается не в недостатке знаний о том,  как
создать корректную спецификацию проекта,  а в том,  что мы не
следуем предоставляемым определениям.

Ключевые понятия разработки хороших требований к ПО:
- своевременное и всестороннее привлечение заказчика к

процессу разработки требований;
- применение итеративной схемы разработки требований;
- разностороннее изложение сути требований (необходимо для

того, чтобы убедиться в корректности понимания сути требований
как со стороны разработчиков, так и со стороны заказчика);

- окончательное согласование конечного вида требований со
всеми заинтересованными лицами;

- тщательный контроль за процессом изменений требований.
Вопрос усовершенствования процесса разработки

качественного нового программного продукта зависит от:
- четкого видения слабых сторон в организационном процессе;
- одновременного фокусирования на небольшом количестве

областей модернизации процесса разработки;
- установки четких целей и определения конкретного плана

действий в процессе модернизации;
- понимания ведущими менеджерами технологического

прогресса как стратегической инвестиции в успех их компании.
Держа эти ключевые моменты на вооружении, определение

верного пути к усовершенствованию разработки требований к
программному обеспечению становится вполне реальным.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ДОКУМЕНТООБІГУ ПІДПРИЄМСТВ

Важливими факторами ефективного управління підприємством
є володіння достовірною, своєчасною інформацією та раціональне
використання часу. Неповна чи недостовірна інформація знижує
ефективність управлінських рішень або взагалі доцільність їх
прийняття. З іншого боку, надлишкова інформація забирає надто
багато часу на її опрацювання і прийняті на її основі рішення будуть
несвоєчасними.

За документообігу значний вплив на обсяг, достовірність та
своєчасність інформації має людський фактор. Помилки і затримки, в
основному, виникають при занесенні інформації з паперових
документів до інформаційних систем обліку підприємств. Дана
робота є одноманітною, рутинною і зазвичай трудомісткою. Тому
автоматизація цієї роботи засобами інформаційної системи є завжди
актуальною.

Одним з етапів розв’язання даної проблеми є розробка на базі
інформаційної системи «Акцент» автоматичного занесення в базу
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даних підприємства електронних накладних. Постачальники, крім
паперового документа, надсилають електронною поштою електронну
таблицю з відповідними даними. Такий формат передачі даних
вибрано для універсальності роботи програми, оскільки переважна
більшість облікових інформаційних систем підтримують функції
експорту даних в електронні таблиці і постачальнику не потрібні
будь-які додаткові програмні продукти чи доналаштування існуючих
систем.

Обов’язковими даними для коректного формування документів
у базі даних користувача є:

• дата документа;
• номер документа;
• загальна сума;
• код товару;
• назва товару;
• кількість;
• сума (ціна).
Забезпечення універсальності роботи програми відбувається за

допомогою файла ініціалізації. Для кожного постачальника
створюється файл ініціалізації, в якому записуються номери стовпців
електронного файла з відповідними даними. Налаштування програми
для нового постачальника при дотриманні ним вимог щодо
обов’язкових полів даних здійснюється шляхом створення нового
файла ініціалізації. При певному рівні інформаційної грамотності
користувач може самостійно налаштовувати програму із появою
нових постачальників.

У файлі може бути вказано код ЄДРПОУ постачальника для
додаткового контролю правильності завантаження даних. Пошук
товарів у базі даних здійснюється по коду товару. Якщо товару немає
в базі – він автоматично створюється у наперед визначеній
користувачем папці. Заповнення всіх необхідних властивостей
створеного товару також здійснюється автоматично із відповідних
полів в електронному файлі. Передбачено можливість завантаження
з електронних таблиць додаткових властивостей об’єктів, для цього
зарезервовано визначену кількість параметрів різних типів даних.
Для зберігання документів користувач визначає папку документів.

Додатковий контроль правильності створення документа
відбувається за допомогою перевірки загальної суми завантажених
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позицій у документі із контрольною сумою документа, вказаною в
електронній таблиці. При наявності відхилення виводиться
відповідне повідомлення.

Програма дозволяє швидко заносити до бази даних великі
документи і виключає можливість виникнення помилок, котрі могли
б мати місце при ручному занесенні даних. Дана розробка є
наступним кроком після системи «Клієнт – Банку» в автоматизації
документообігу підприємства.

Холод Е.Г.
доцент, к.т.н.,

Ризун Н.О.
доцент, к.т.н.,

Днепропетровский университет экономики и права

ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
 ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Cложность современных экономических систем и объектов
обусловливает тот факт, что одним из наиболее эффективных
инструментов решения задач внутрифирменного управления, а также
моделирования процессов управления на макроэкономическом
уровне становится метод имитационного моделирования,  который,  в
общем случае, определяется как воспроизведение на ЭВМ процесса
функционирования системы с сохранением его логической
структуры и последовательности его протекания во времени, что
позволяет путем многократного повторения экспериментов накопить
необходимые статистические данные и судить о состоянии объекта в
различные моменты времени, оценивать выходные характеристики,
выбирать оптимальное поведение или проводить сравнение
альтернативных вариантов.

Имитация как инструмент анализа сложных экономических
систем позволяет обеспечить достижение следующих целей:

1. Проверка гипотез о поведении реальной системы.
2. Проведение параметрического анализа и анализа

чувствительности системы к изменению отдельных характеристик.
3. Выявление функциональных зависимостей между
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действующими факторами, с одной стороны, и откликом системы – с
другой.

4. Прогнозирование и выполнение предплановых расчетов.
5. Оперативное управление производственными процессами,

выработка управляющих решений в реальном времени,
перераспределения ресурсов и т. д.

6. Оптимизация (точнее, получение субоптимального
решения) управляющих параметров системы.

10. Оценка системы предлагаемой структуры на предмет
соответствия конкретным критериям.

11. Сравнение конкурирующих систем, рассчитанных на
выполнение определенной функции, или же сопоставление
нескольких предлагаемых рабочих принципов или методик.

Целесообразность использования имитационного
моделирования обусловлена следующими его преимуществами:

– проведение реальных экспериментов с экономическими
системами требует значительных затрат и не всегда осуществимо на
практике;

– использование классических методов моделирования
затрудняется отсутствием информации о законах функционирования
сложной системы, сложностью аналитических моделей и как
следствие необходимостью их упрощения с целью возможности
решения. Для проведения же имитационного эксперимента
достаточно формализовать установленные связи между
компонентами объекта и алгоритмы их поведения, а сам процесс
имитации является универсальным (то есть не зависит от вида
целевой функции и типа ограничений и прост в реализации);

– использование имитации (метод Монте-Карло) позволяет
также сделать выводы о возможных результатах поведения сложных
экономических объектов с учетом стохастического поведения
основных характеристик;

– адекватная оценка поведения экономической системы с
целью принятия эффективного управленческого решения требует
достаточного объема статистического материала, описывающего
поведение системы в различных экономических ситуациях.
Проблема отсутствия необходимых фактических данных решается
путем замены требуемых величин значениями, полученными в
процессе имитационного эксперимента.
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Тем не менее, одной из целей проведения имитационного
эксперимента должна быть минимизация влияния существенных
недостатков имитации как метода компьютерного моделирования,
главные из которых следующие:

1.  Невозможность получить точечную оценку исследуемых
характеристик, так как в результате эксперимента можно оценить
только математическое ожидание и дисперсию.

2.  Трудности оптимизации (чаще всего имитация позволяет
получить ответ на вопрос,  "что будет в случае,  если?",  но не
определяет, будут ли эти условия наилучшими).

3.  Сложность оценки адекватности модели.
4.  Существенные затраты времени и денежных средств на

создание имитационной модели сложной экономической системы.

Хорошун В.В.
доцент, к.е.н.,

Запорізька державна інженерна академія

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
ПОДАТКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах нестабільного податкового середовища, що
зумовлено загальною економічною нестабільністю і недосконалістю
податкового законодавства України, досить актуальною є проблема
зниження податкового тягаря, що охоплює вітчизняних виробників.
На сьогоднішній день підприємства повинні сплачувати значну
частку свого прибутку державі, знижуючи тим самим свою
фінансову стійкість і платоспроможність, позбавляючи себе
фінансових ресурсів, необхідних для ведення розширеного
відтворення.

Наукові дослідження питань оптимізації податкової системи
ведуться у двох напрямках: пошук податкових ставок, що
максимізують надходження до бюджету або, навпаки, таких, що
забезпечують умови більш швидкого економічного розвитку
суб’єктів господарської діяльності. Протилежність інтересів
державних податкових органів та підприємств щодо оподаткування
призводить до випадків ухилення від сплати податків.
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Питанню зниження податкового тиску приділяється значна
увага на всіх гілках державної влади,  ця проблема є об’єктом
дослідження багатьох науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних:
Вишневський В.П., Вітлінський В.В., Єгоров П.В., Ковальчук К.Ф.,
Лисенко Ю.Г., Соколовський Л.Е., Петренко В.Л., Рева Т.М. та інші.
Питання оптимізації податкової системи спрямовані на зниження
фіскального тиску, що є підґрунтям для розробки оптимальної
податкової стратегії підприємств.

Рис. 1. Концептуальна схема моделювання оптимальної податкової стратегії
підприємства

Отже, проблема зниження податкового тиску на підприємстві є
на сьогодні актуальною, а питання оптимізації процесів управління
податками на підприємстві в умовах нестабільного економічного
середовища вимагають ретельного й глибокого дослідження з
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застосуванням методів економіко-математичного моделювання та
сучасних інформаційних технологій.

Реалізація податкової стратегії багато в чому залежить від
реалізації податкового планування, яка визначає рух грошових
потоків, їх відповідність матеріальним ресурсам, забезпечує реальне
використання економічних важелів, органічне поєднання товарно-
грошових відносин і системи управління підприємством.
Концептуальну схему моделювання оптимальної податкової стратегії
підприємства представлено на рисунку 1.

Запропонована концептуальна схема розроблена із
застосуванням багатокритеріального підходу, методів системного
аналізу, економіко-математичного моделювання. Реалізація
концепції дозволяє підвищити фінансову стійкість підприємства в
умовах нестабільного економічного середовища.

Цобер І.Ю.
асистент,

Вінницький соціально-економічний інститут

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Глобальна фінансово-економічна криза характеризується
відтоком капіталу з фондового ринку, кризою банківської
ліквідності, падінням глобальних цін на продукцію, нездатністю
підприємств залучати фінансування на тривалий термін, нездатністю
фінансувати оборотний капітал, погіршенням рентабельності.
Міцна позиція українських виробників на світовому ринку,
розвинена інфраструктура галузі й позитивна цінова динаміка
обумовили високу привабливість українського масложирового
сектора в очах інвесторів наприкінці 2007 – в першій половині 2008
року. Один з лідерів сектора – компанія «Кернел» провела публічне
розміщення акцій у листопаді 2008 року на Варшавській фондовій
біржі й залучила 220 млн дол. акціонерного капіталу. У наступні
місяці після публічного розміщення акції компанії продовжували
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стрімко рости, свідчачи про високий інтерес інвесторів до даного
сектора й компанії зокрема [4].

Ситуація кардинально змінилася в другій половині 2008 року.
Загострення фінансової кризи спровокувало значний відтік коштів
із країн зі зростаючою економікою (у т.ч. і з України). Біржові
котирування акцій компаній, що працюють у даних країнах, почали
тривале й глибоке падіння [3].

Глобальна фінансова криза в Україні вплинула на абсолютну
більшість компаній, що працюють у всіх секторах економіки.
Вплив світової фінансової кризи на олійно-жирову галузь
України проявляється через кілька основних каналів. Відтік
капіталу з фондового ринку став причиною різкого падіння
котирувань акцій компаній олійножирової промисловості
України, що спричинило нездатність компаній використовувати
інструментарій глобальних ринків капіталу для залучення
зручного довгострокового акціонерного фінансування. Криза
банківської ліквідності одержала вираження в неможливості
переробних підприємств залучати боргове фінансування для
закупівлі сировини (що особливо актуально восени, в період
урожаю соняшнику),  а для трейдерів –  для закупівлі готової
продукції. Дані фактори в сукупності призвели до зменшення
важливого оборотного капіталу в секторі, заморожування або
зупинки інвестиційних програм виробників, а також інших
негативних наслідків. Падіння глобальних цін на продукцію
(соняшникову олію) призвело до загального погіршення
рентабельності сектора і, як наслідок, до зменшення його
інвестиційної привабливості [1].

На нашу думку, аналізуючи поточну ситуацію, підприємства
олійножирової промисловості будуть укладати угоди щодо злиття
й поглинання. Нездатність українських компаній-переробників
повною мірою фінансувати розвиток свого бізнесу буде
спонукувати їх шукати стратегічних інвесторів, зокрема, багато
яких уже працюють в Україні (Cargill, Bunge і т.д.). Також можемо
припустити, що наслідком фінансово-економічної кризи для
олійножирових підприємств буде перенесення строків
інвестиційних програм на 6-12 місяців уперед, коректування
програм; зменшення обсягів виробництва й експорту в
2008/2009 маркетинговому році. Ймовірність державної підтримки
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галузі досить мала через відсутність вільних грошових ресурсів і
серйозність макроекономічних ризиків.

Отже, фінансово-економічна криза показала, наскільки
непередбачуваною може бути олійножирова галузь, але
фундаментально інвестиційна привабливість даного сектора не
змінилась і є високою.
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ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Важнейшим условием устойчивого развития субъекта
хозяйствования в современной экономике становится своевременная
подготовка к освоению новых видов продукции, переход на новый
уровень организации бизнес-процессов и проведение
последовательных мер по повышению эффективности производства.
Это предполагает необходимость разработки долгосрочной
стратегии.

Разработка стратегии организации и прогнозирование ее
развития опирается на всесторонний анализ факторов внешней
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среды, учет рисков в условиях изменения товарных, финансовых и
кредитных рынков, социально-экономических условий
функционирования. При обосновании стратегии развития проводится
комплексный анализ деятельности организации с целью выявления
возможностей роста на основе используемых ресурсов и слабых
мест, которые требуют дополнительных инвестиций. Менеджмент
организации, учитывая сложившееся финансовое состояние,
формирует стратегию.

В формировании стратегии важное значение имеет подход к
управлению компанией или ценностно-ориентированный
менеджмент, основной целью которого является рост ценности
организации для собственников (акционеров) [1]. Истоки своего
инструментария указанная управленческая концепция черпает из
двух основных источников:

1) теории корпоративных финансов, в частности, того раздела
финансового менеджмента, который связан с оцениванием акций и
бизнеса;

2) финансового учета и финансового анализа, а также тех
разделов этих взаимосвязанных дисциплин, которые связаны с
анализом эффективности (рентабельности) деятельности
организации.

Основной информационной базой для финансового анализа
деятельности предприятия являются данные: баланс предприятия
(форма № 1),  отчет о финансовых результатах (форма № 2),  отчет о
движении денежного средства (форма № 3) и прочие.

Особо отметим, что в концепции ценностно-ориентированного
менеджмента происходит органичный сплав теории и практики
оценивания с теорией и практикой финансового анализа в целях
выработки конкретного инструментария принятия широкого круга
управленческих решений.

Теоретическим источником ценностно-ориентированного
менеджмента является обширная литература по финансовому
анализу. В традиционном смысле анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации представляет собой целенаправленную
деятельность аналитика, состоящую в идентификации показателей,
факторов и алгоритмов и позволяющую, во-первых, дать
определенную формализованную характеристику, факторное
объяснение и обоснование фактов хозяйственной жизни как
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имевших место в прошлом, так и ожидаемых или планируемых к
осуществлению в будущем, и, во-вторых, систематизировать
возможные варианты действий [2]. Если такой анализ проводится на
основании данных бухгалтерской отчетности, то его принято
называть финансовым анализом.

Традиционный подход к финансовому анализу дает важную
методологическую базу для выявления внутренних взаимосвязей
между отдельными сторонами финансово-хозяйственной
деятельности организации: ликвидностью и платежеспособностью,
финансовой устойчивостью, деловой активностью и
рентабельностью деятельности.

С точки зрения ценностно-ориентированного менеджмента он
дает важный инструментарий для выявления факторов (драйверов)
создания ценности.

В основе революции в финансовом учете и анализе лежит то,
что в теории и практике оценивания начали активно использоваться
модели, основанные на бухгалтерских показателях.

Мировое бухгалтерское академическое сообщество, отвечая на
известную критику, также двигалось навстречу практике управления
бизнесом, пытаясь ответить на кардинальный вопрос о том, зачем же
в конечном счете нужен бухгалтерский учет.  Известно,  что
бухгалтерская информация должна способствовать принятию
управленческих решений заинтересованными пользователями. Но
непосредственная связь бухгалтерских показателей с оцениванием
компаний дала существенный импульс развитию как теории, так и
практики учета.

Исходя из изложенного, понятно, почему в центре
современных исследований в рассматриваемой области находятся
модели оценивания, основанные на бухгалтерских показателях, в
частности, модель остаточной (или экономической) прибыли.

Становление модели остаточной прибыли связывают с
классической работой E.  Эдвардса и П.  Белла [3],  а развитие этой
модели обычно связывают с исследователями, принадлежащими к
научной школе в области финансового учета и корпоративных
финансов, сформировавшейся в Калифорнийском университете
(Беркли) и затем плавно переместившейся почти в полном составе в
Колумбийский университет. Знаковой фигурой в развитии
рассматриваемого направления является Дж. Олсон, работы которого
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позволили последователям назвать данную модель оценки как
модель Эдвардса-Белла-Олсона (Edvards-Bell-Ohlson (EBO) valuation
model). В дальнейшем анализ модели остаточной прибыли получил
свое развитие в работах В.  Бернарда,  Ч.  Ли,  Дж.  Оу,  С.  Пинмена,
Г. Ричардсона, Г. Фельтхама.

Чрезвычайно важным направлением исследований,
получавшим бурное развитие в последнее десятилетие в зарубежной
литературе, является эмпирическое тестирование моделей
оценивания, основанных на бухгалтерских показателях. В рамках
этого направления на эмпирических данных показывается
взаимосвязь между отдельными элементами модели остаточной
прибыли (балансовой стоимостью собственного капитала, величиной
остаточной прибыли), либо величиной фундаментальной ценности
(как в абсолютном значении,  так и с точки зрения ее роста),
полученной при применении модели остаточной прибыли, и
рыночной ценой акций (рыночной капитализацией), а также
доказывающие лучшие свойства модели остаточной прибыли по
сравнению с иными моделями оценивания.

Среди зарубежных авторов, осуществляющих такие
исследования, помимо авторов, названных выше, можно назвать: С.
Бар-Йозефа, М. Барса, У. Бивера, Л. Брауна, П. Дечоува, Г. Занга, Д.
Иомуры, С. Кантора, Дж. Као, У. Лендсмена, Дж. Майерса, Дж.
МакКормика, С. Милуновича, М. Морела, П. Олссона, Дж. Петти, Р.
Франкеля, А. Хаттона, Дж. Хэнда, А. Цуи, П. Чена и многих других.

Для анализа различий между прибылью и денежными
потоками можно сформулировать общую бухгалтерскую модель,
определяющую взаимосвязь между учитываемыми показателями
запасов и потоков и называемую отношением чистого прироста:

,1 tttt ++-++ -+= tttt dXBB (1)
где t+tB  – измеренный запас ценности на момент (t+τ);

1-+ttB  – измеренный запас ценности на предыдущий момент (t+τ–1);
t+tX  – измеренный поток ценности без учета чистых дивидендов за

период с момента (t+τ–1) до (t+τ); t+td  – чистые дивиденды,
распределенные в течение периода (t+τ–1, t+τ).

Конкретные бухгалтерские модели, основанные на отношении
чистого прироста (CSR), различаются тем, что понимается под
запасом (B)  и потоком (X)  ценности.  В этом смысле и прибыль,  и
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денежные потоки есть результат применения общей бухгалтерской
модели, основанной на отношении чистого прироста при различном
определении запасов и потоков.

Применяя общую бухгалтерскую модель к случаям, когда под
запасом ценности (В) понимается остаток денежных средств (С)  и
когда под запасом ценности (В) понимается собственный капитал
(E), определяются:

1) поток, изменяющий ценность в модели денежных потоков
(XС), как совокупность трех элементов, а именно чистого
операционного денежного потока (OCF); чистого денежного потока,
связанного с вложениями в чистые неденежные активы (INNCA);
чистого денежного потока, связанного с движением заемного
капитала, включая финансовые затраты, связанные с долгом (ΔD – i):

)( ttttt +++++ -D+-= tt
NNCA
tt

C
t iDIOCFX .  (2)

2) поток, изменяющий ценность в модели бухгалтерской
прибыли (XE ), а именно, чистая прибыль как операционный
денежный поток за вычетом прочих начислений (oa) и процентных
расходов:

tttt ++++ --= ttt
E
t ioaOCFX . (3)

Сравнение (2) и (3) определяет различия между моделями
денежных потоков и бухгалтерской прибыли, которое выводится из
общей бухгалтерской модели, и создает методологическую базу для
дальнейшего анализа факторов различий между прибылью и
денежными потоками.

При использовании приведенных моделей и оценки
финансовой деятельности предприятия проводится комплексный
анализ деятельности организации, основной целью которого является
выявление возможностей роста на основе используемых ресурсов, а
также принятие оптимальных экономических и управленческих
решений.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ЭТАПЕ СОГЛАСОВАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ИТ-ПРОЕКТА

Процесс разработки и внедрения информационной системы
(ИС) на отечественных предприятиях является сложным,
длительным, дорогостоящим проектом, сопряженным с большими
рисками. Необходимым условием для осуществления качественного
выполнения ИТ-проектов в рамках современных моделей является
использование эффективного инструментария бизнес-моделирования
уже на начальных этапах ИТ-проекта: определения, формализации и
согласования требований к ИС. Актуальность темы усиливается
такими характерными чертами современных ИТ-проектов, как
углубление специализации, динамизм требований заказчиков,
повышение требований к профессионализму исполнителей,
ужесточение бюджетных ограничений, а также чрезвычайно низкой
долей успешных проектов и многообразием проектных рисков [1].
Для решения поставленной проблемы используют процессный
подход, основанный на выделении и анализе бизнес-процессов,
составляющих деятельность компании. С помощью процессного
подхода детально описывается модель бизнес-процессов компании,
включая: состав бизнес-процессов предприятия, их особенности, для
поддержки в ИС; перечень информационных объектов, которые ИС
должна позволять хранить; набор отчетов, которые должны
формироваться в ИС; перечень алгоритмов и методик, которые
должны поддерживаться ИС. Инструментарием процессного подхода
служат средства OrgWare (Organization Ware), формирующие
информацию, являющуюся связующим звеном в цепи «разработчик-
потребитель» при проектировании функциональных приложений ИС
и согласований требований к ним. В качестве продуктов OrgWare
можно использовать западные ИС (BPwin, ARIS, AllFusion Process
Modeler). BPwin – является инструментальным средством, полностью
поддерживающим стандарт моделирования бизнес-процессов IDEF0,
на основе наиболее известной и распространенной методологии
структурного анализа SADT [2], не позволяет сформировать



416

необходимые отчетные документы автоматически (требуется Crystal
Reports),  графическая среда недостаточно гибка и удобна.  ARIS,
отличаясь высокой стоимостью, предлагает неоднозначно
трактуемые нотации (данные недостатки относятся и к UML),
достаточно сложен, требует большого объема работ по
программированию для получения удобной отчетности на выходе.
Альтернативой являются предложения украинских ИТ-компаний.
1С-Инталев: Бизнес-архитектор – первый программный продукт
класса Orgware, разработанный на платформе «1С: Предприятие 7.7»,
современное средство моделирования системы управления
предприятием, позволяет описывать, проектировать и
оптимизировать структуры бизнес-процессов в различных областях
управления с учетом потребностей и задач конкретной организации.
Результатом применения программы является формализованная
структура областей управления предприятием, ряд сформированных
регламентных положений и инструкций, служащих основой для
управленческой деятельности компании [3]. Перспективной ИС
моделирования бизнес-процессов и поддержки технологии OrgWare,
не требующей использования платформы 1С, является продукт
Бизнес-студио. Являясь доступным по цене, достаточно гибким,
дружественным, адаптированным к отечественным предприятиям,
позволяет формировать выходную отчетность в виде наглядных
регламентных документов (в том числе в форме html-навигатора) [4].

Использование эффективного инструментария бизнес-
моделирования уже на этапе согласования требований в ИТ-проекте
позволяет реализовать взаимосвязанную цепочку: разработка модели
управления – формирование проектных документов – доведение до
исполнителя – согласование с заказчиком – актуализация, что дает
возможность детально определить функциональные требования ИС,
существенно сократить сроки проектного цикла и снизить риски.
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ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ
(АІС КАСКАД)

В наш час будь-яка людська діяльність пов’язана із
накопиченням та застосуванням великих обсягів інформації. Широке
розповсюдження персональних комп’ютерів та мереж забезпечують
можливості швидкого та зручного доступу до інформації як у
великих, так і в малих організаціях незалежно від типу їхньої
діяльності. При веденні комерційної діяльності, в базах даних
можуть бути збережені таблиці записів про клієнтів,  товари,  обсяги
продажів тощо. Для навчальних закладів – інформацію про
абітурієнтів, студентів, викладачів, екзамени, проплати. Загалом, усе
перелічене може бути розглянуте як інформаційний ресурс, який
необхідно зберігати і мати можливість зручно, швидко та гнучко ним
маніпулювати. Це включає в себе як внесення інформації, так і
можливість отримання швидкого доступу до даних будь-якого рівня.

Існує два принципово різних шлях створення інформаційної
системи:

1) розробка інформаційної системи під замовлення;
2) використання готових програмних продуктів.
Кожен з них має свої переваги і недоліки.  З одного боку,

системи  під замовлення вимагають значно більшого часу та ресурсів
для побудови інформаційної системи, але водночас більш зрозумілі
для кінцевого користувача і повніше описують предметну область. З
другого боку, використання готових програмних продуктів дозволяє
значно прискорити час побудови інформаційної системи шляхом
дотримання певних компромісів в описі предметної області. Отже,
основною задачею таких систем є можливість використання
технологій й засобів для більш повного опису предметної області та
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реалізації інформаційної системи. Однією з таких сучасних засобів
управління інформаційними ресурсами є АІС КАСКАД.

Головна особливість АІС КАСКАД – цілісний
інструментальний засіб, за допомогою якого можна повністю
побудувати інформаційну систему. Він включає в себе об’єктну
модель збереження даних «IntelligentCore™», систему організації та
розмежування прав доступу, засоби розробки графічного інтерфейсу,
вбудовані мови програмування високого рівня, систему розробки та
формування звітності, засоби імпорту/експорту. Як базова система
збереження даних використовується  СУБД ORACLE, на основі якої
була розроблена власна об’єктна модель. Особливістю її є
представлення даних у вигляді об’єктів із підтримкою наслідування
та ієрархій, що у поєднанні зі стандартними методами вибірки даних
(SQL) та  разом із власним програмним інтерфейсом (KASKAD API)
дає змогу швидко і ефективно моделювати предметну область і,
більше того,  дає можливість легко змінювати її навіть під час
робочого навантаження системи. База даних та система програмних
модулів, які забезпечують доступ до даних користувачу, разом із
програмним інтерфейсом являють собою ядро АІС КАСКАД. Усі
прикладні підсистеми побудовані на базі ядра, що забезпечує
цілісність та захищеність інформації.

В результаті ми отримали систему, яка має ряд ключових
переваг.

Швидка адаптація системи під вимоги замовника – завдяки
використанню власних розроблених технологій «IntelligentCore™» та
«Kaskad API».

Простий та зрозумілий інтерфейс – забезпечує швидке
навчання користувачів. Для початку роботи з системою користувачу
не обов’язково мати знання та навики роботи з сучасним базовим
програмним забезпеченням ПК.

Надійність – більшість підприємств мають або цілодобовий,
або 2-, 3-змінний режим роботи, що потребує надійної цілодобової
роботи автоматизованої системи. Система АІС «КАСКАД™»
побудована з урахуванням цих вимог на основі надійної
централізованої серверної архітектури на базі промислової СУБД
ORACLE. Використання низкорівневих протоколів обміну даними
практично унеможливлює збої в роботі системи, викликані
некоректним функціонуванням програмного забезпечення в мережі,
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що є проблемою номер один у безвідмовному функціонуванні
системи.

Масштабованість – як правило, на більшості підприємств після
першого етапу автоматизації кількість робочих місць продовжує
збільшуватись. Підприємства, які впроваджують інформаційні
системи для управління, – належать до успішного бізнесу, який
швидко розвивається і швидко може суттєво розширити обсяг
операцій,  персонал та сфери діяльності.  В таких умовах однією з
найголовніших властивостей системи є можливість простого
нарощування кількості робочих місць та адаптація системи під нові
напрямки діяльності.

Збереження конфіденційності – важлива властивість системи,
де збережена вся інформація підприємства,  з якою працює багато
користувачів. В основу АІС «КАСКАД™» закладена концепція
розділення повноважень по користувачах та ролях. Системою
регулюються права на доступ до інформації та функціональності.
Передбачена можливість створення власних типів прав доступу.

Можливість розширення функціональності – обов’язкова
властивість системи, яка розрахована на ефективне багаторічне
використання. Система АІС «КАСКАД™» побудована на основі
відкритих стандартів, уся бізнес-логіка постачається з повним
вихідним кодом. Використання мов програмування високого рівня
дозволяє легко, швидко та надійно реалізовувати всю необхідну
функціональність системи. Також за допомогою програмних утиліт є
можливість автоматичного перенесення функціональності і
використання її можливостей в системі, яка написана іншими
виробниками.

Робота з базами даних великого розміру – коли з мінімальними
витратами завжди доступна вся накопичена за весь час існування
підприємства інформація в єдиному масиві даних. Це дозволяє
аналізувати інформацію в статично показовому діапазоні часу. В
систему АІС «КАСКАД™»  вбудовані спеціалізовані програмні
засоби (OLAP), які забезпечують аналітикам та керівникам
можливість аналізувати великі обсяги взаємопов’язаних даних за
допомогою швидкого інтерактивного їх відображення на різних
рівнях деталізації з різних точок зору.

Низька загальна вартість володіння – одна з найважливіших
властивостей системи АІС «КАСКАД™», пов’язана з програмно-
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технічною архітектурою та вибраною платформою. Загальна вартість
володіння системи складається з витрат на купівлю, впровадження і
експлуатацію програмного забезпечення, обладнання та систем
передачі даних.

Шараєвський Д.В.
аспірант,

Київський національний економічний університет
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ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Оцінка ефективності діяльності банку є досить складним
завданням. Вона потребує вирішення цілого ряду методологічних
питань. Одним із найважливіших є вибір оптимального методу
оцінки ефективності з-поміж досить великого числа наявних.
Усі існуючі методи можна умовно поділити на дві великі групи:
методи,  що базуються на аналізі фінансових коефіцієнтів,  та методи
граничного аналізу.  Перші є порівняно простими і беруть до уваги
лише окремі фінансові коефіцієнти, такі як прибутковість активів
(ROA) і прибутковість капіталу (ROE). Більш складні модифікації
даних методів беруть до уваги відразу декілька коефіцієнтів та за
допомогою вагових коефіцієнтів генерують єдиний показник, який
характеризує ефективність діяльності банків відразу з позицій
декількох критеріїв.

Методи граничного аналізу базуються на економетричній
оцінці або ж на методах лінійного програмування. Вони є більш
складними у застосуванні, але при цьому позбавлені ряду недоліків,
які притаманні першій групі методів.

По-перше, вони дозволяють враховувати таку важливу
характеристику ефективності банку, як багатофакторність. Більше
того, вони дозволяють аналізувати, які саме фактори призвели до тих
чи інших показників ефективності.

По-друге, розрахунок значень ефективності проводиться за
допомогою чітких математичних моделей, що обумовлює
об’єктивність отримуваних результатів.
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По-третє, застосування методів граничного аналізу дає змогу
порівнювати ефективність банків між собою та з банками інших
країн. Методи на основі аналізу фінансових коефіцієнтів не
дозволяють цього робити, адже не враховують різницю в
макроекономічному середовищі.

Варто відзначити,  що в Україні,  як і в решті країн СНД,
розповсюджена лише перша група методів і спостерігається майже
повна відсутність літератури, що присвячена оцінці ефективності на
основі методів граничного аналізу. Саме тому більш детально
зупинимося на методах цієї групи.

Усі методи граничного аналізу ефективності діяльності банків
мають на меті побудову певної межі ефективності. Межею
ефективності буде лінія,  на якій розташовуються ті банки,  які
найкращим чином конвертують свої ресурси в результати роботи.
Коефіцієнтом ефективності всіх інших банків буде їх відстань до
визначеної межі. Зазвичай значення такого коефіцієнта знаходиться в
межах від 0 до 1, де значення 1 відповідає найбільш ефективним
банкам, що перебувають на межі ефективності.

Традиційно в літературі методи граничного аналізу
ефективності поділяють на 2 групи: параметричні і непараметричні.
До параметричних методів належать такі: метод стохастичної межі
(Stochastic Frontier Approach (SFA)), метод без специфікації
розподілення (Distribution Free Approach (DFA)) та метод широкої
межі (Thick Frontier Approach (ТFA)). До непараметричних: метод
оболонкового аналізу (Data Envelopment Analysis (DEA)) та метод
вільної оболонки (Free Disposal Hull (FDH)).

В основі параметричних методів лежить економетрична оцінка
точної функціональної форми виробничої функції. Непараметричні ж
методи використовують методи лінійного програмування для
побудови межі ефективності та оцінки відстані банків до неї.

Принциповою різницею при застосуванні цих методів є те, що
параметричні методи потребують побудови виробничої функції, в
той час як непараметричні можуть обходитися без неї.

Всі вищеперераховані методи мають свої переваги і недоліки й
вибір оптимального методу для оцінки ефективності саме
українських банків в умовах української економіки є непростим
завданням, яка потребує подальшого дослідження.
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

В умовах ринкової економіки роль окремого підприємства як
самостійного суб'єкта економічного кругообігу дуже велика. Отже,
перед підприємством виникають і потребують раціонального
вирішення наступні проблеми: формування стратегії підприємства,
створення конкурентоспроможного виробництва, досягнення
відповідності продукції вимогам ринку, оновлення продукції та
управління інноваційними процесами.

Найважливішим чинником, що забезпечує досягнення вказаних
цілей, є ефективне управління матеріальними потоками на
підприємстві.

Матеріальний потік, рухаючись від первинного джерела
сировини через ланцюг виробничих, транспортних і
посередницькихланок до кінцевого споживача, постійно
збільшується у вартості. Проведені у Великобританії дослідження
показали, що у вартості продукту, що потрапив до кінцевого
споживача, більше 70% складають витрати, пов'язані зі збереженням,
транспортуванням, упаковкою та іншими операціями, які
забезпечують рух матеріального потоку.

Висока частка витрат на логістику в кінцевій ціні товару
показує, які резерви покращення економічних показників суб'єктів
господарювання містить оптимізація управління матеріальними
потоками.

Застосування економіко-математичних моделей і методів в
управлінні матеріальними потоками дозволить досягти економічного
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ефекту у сферах виробництва та обігу. По-перше, знизити запаси на
всьому шляху руху матеріального потоку. Цінність оптимізації
запасів можна пояснити наступним чином:

 -  у загальній структурі логістичних витрат є витрати на
утримання запасів (близько 50%), включаючи витрати на
управлінський апарат, а також втрати від псування або крадіжки
товарів;

 - велика частка оборотного капіталу підприємств, як правило,
вкладена в запаси (від 10 до 50% усіх активів підприємств);

 -  у виробництві витрати за змістом запасів складають до 25-
30% від загального обсягу витрат.

По-друге, скоротити час проходження товарів по логістичному
ланцюгу. У західних країнах в загальних витратах часу на рух товару
від первинного джерела сировини до кінцевого споживача всього
лише 2-5% займають витрати часу на власне виробництво, а 95% – на
зберігання, складські, завантажувально-розвантажувальні й інші
логістичні операції. Скорочення цієї складової дозволяє прискорити
оборотність капіталу, відповідно збільшити прибуток, що
отримується за одиницю часу, знизити собівартість продукції.

По-третє, знизити транспортні витрати. За різними оцінками,
витрати на виконання операцій з використанням транспортних
засобів складають від 30% до 50% від суми загальних витрат на
логістику. Таким чином, зниження транспортних витрат є важливим
резервом зниження собівартості продукції.

По-четверте, скоротити витрати ручної праці і відповідні
витрати на операції з вантажем, що приводить до:

 - значного скорочення часу виконання вантажних і складських
операцій, що скорочує час виконання замовлення і в цілому
тривалість логістичного циклу;

 - скорочення відповідних витрат на операції з вантажем, у
тому числі за рахунок застосування однотипних засобів механізації,
однакової тари, використання аналогічних технологічних прийомів
вантажопереробки у всіх ланках.

Дослідження та вирішення цих економічних проблем потребує
використання сучасного математичного апарату, тобто, моделей і
методів багатокритеріальної оптимізації, теорії нечітких множин і
нечіткої логіки та новітніх комп’ютерних технологій.
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ЭКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ
ВУГІЛЬНОГО РЕГІОНУ

Розвиток вугільної промисловості – важливої компоненти
паливно-енергетичного комплексу є актуальною задачею для
України Вона, з сучасної точки зору, повинна ув'язуватися з
екологічними наслідками функціонування шахт, з розвитком інших
галузей народного господарства і, в першу чергу, сільського
господарства, оскільки розвиток видобутку вугілля потребує
виведення з обороту родючих земель.

У доповіді пропонується модель вугільного регіону, в якому є
дві галузі:  вугільна і сільське господарство.  Під останньою тут
розуміється як саме сільське господарство з його галузями:
рослинництвом, тваринництвом і т.п., так і мисливське, лісове і
рибне господарства. Передбачається, що решта галузей регіону, якщо
вони існують, не має істотного впливу на екологію. Решта
припущень у цілях спрощення моделі наступна.

1) Вугільна галузь і сільське господарство не обмінюються
трудовими й фінансовими ресурсами.

2) Відходи сільського господарства не розглядаються.
3) Нехтується вплив на здоров'я населення відходів вугільної

галузі.
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4) Розглядаються тільки тверді відходи видобутку вугілля через
їх важливість порівняно з іншими відходами.

Описувана нижче модель відноситься до класу моделей
економічного зростання, в якій враховується вплив на екологію
процесу виробництва (в даному випадку вугілля). Такого типу моделі
описані раніше в літературі,  див.,  наприклад [1].  У цій роботі
розглянута задача екологічної рівноваги, коли кількість відходів
залишається постійною в часі.

Пропонована модель має наступні риси,  які відрізняють її від
інших еколого-економічних моделей. У багатьох таких моделях
істотним є розгляд часу як безперервної величини.  Проте для
економічних даних, які визначені тільки в дискретні моменти часу,
природнішою є побудова динамічної моделі з дискретним часом.
Перевагою такої моделі є легкість її реалізації на комп'ютері, тоді як
рішення диференціальних рівнянь, які випливають з розгляду часу як
безперервної величини, вимагає спеціальної програми. Одержане
шляхом обчислень, воно буде неточним. Тому описувана модель
заснована на дискретному часі.

Інша її відмінна особливість – облік лагів в інвестиційних
процесах.

Третя відмінна риса моделі – відсутність обмеження на
екологічну рівновагу: воно може бути досягнуте або не досягнуте
залежно від параметрів моделі.

Модель має блокову структуру, кожний з блоків складається з
двох частин, відповідних двом даним галузям: вугільній
промисловості і сільському господарству.

Далі використовуються наступні позначення: i  –  індекс галузі
народного господарства в регіоні ( 1=i  – видобуток вугілля,

2=i  – сільське господарство); tiY  –  валовий випуск продукції i -й
галузі у регіоні в період часу t ; tiM  –  основні засоби i -й галузі
народного господарства регіону, за винятком основних засобів сфери
переробки відходів у період часу t ; tiV  – введення в дію основних
засобів i -й галузі народного господарства регіону, за винятком
основних засобів сфери переробки відходів у період часу t :

tiL  – число трудящих в i -й галузі народного господарства регіону в
період часу t ; tZ  – тверді відходи вугільної промисловості (відвали)
в період часу t ; q  – норма утворення відвалів; tz  – величина
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відвалів,  що переробляються,  в період часу t ; tm  –  основні засоби
для переробки відвалів у період часу t ; tv  – введення в дію основних
засобів для переробки відвалів у період часу t ; tS  – сумарна
величина відвалів у період часу t ; tiK  – інвестиції в i -у галузь
народного господарства регіону за винятком сфери переробки
відходів в період часу t ; tk  – інвестиції у переробку відвалів в період
часу t .

Як приклад, наведемо співвідношення, що описують блоки
виробництва та інвестицій. Валовий видобуток вугілля

),( 111 ttt LMFY =  і виробництво продукції сільського господарства
),( 222 ttt LMFY = , де ( , ), 1,2ti tiF M L i =  – виробнича функція. Кількість

відвалів 1tt qYZ = . Кількість перероблених відвалів в період часу t

( ) ( )
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де ( )tmf  – екологічна функція – аналог виробничої функції. Згідно з
наведеними виразами, нехтується число людей, зайнятих
переробкою відвалів через його малу величину в порівнянні до
величини 1tL .

Безвідвальний видобуток вугілля, якому відповідає екологічна
рівновага, існуватиме при tt Zz = . Загальна кількість породи у
відвалах, що є в період часу t , )(1 tttt zZSS -+= - .

Введення в дію основних засобів для видобутку вугілля
регіону, за винятком основних засобів сфери переробки відвалів у
період часу t :

( ) 111 tt KEWV = . (1)
У формулі (1) враховується лаг у часі введення в дію основних

засобів,  так званий будівельний лаг.  Цей лаг враховується за
допомогою передавальної функції лага [3], яка являє собою дробово-
раціональну функцію оператора зміщення в часі тому E . Значення
оператора E  пояснюється виразом K,2,1, ==- kxEx t

k
kt .

Введення в дію основних засобів для переробки відвалів
( ) tt kEwv = .
З урахуванням формули (1) основні засоби видобутку вугілля у

сфері переробки відвалів визначатимуться наступними виразами,
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відповідно, 1,111,11 -- -+= tttt MVMM m , 11 -- -+= tttt mvmm m , де m  –
норма амортизації.

Аналогічно формулі (1)  введення в дію основних засобів у
сільському господарстві ( ) 222 tt KEWV = .  Основні засоби в цій галузі

12,122,12 tttttttt VnzuMVMM -+-+= -- m , де tu  – коефіцієнт перерахунку
об'єму відвалу у вартість рекультивованої площі, яка придатна для
використовування в сільському господарстві в період часу t , tn  –
коефіцієнт перерахунку одиниці потужності шахти у вартість площі
придатної для використовування в сільському господарстві, період
часу t .

Аналогічно наведеним співвідношенням визначаються витрати
на виробництво і споживання на одного працюючого в кожній галузі.

Задача оптимального зростання регіону формулюється як
двокритеріальна нелінійна задача оптимізації. Як критерії
оптимальності виступають максимуми середнього дисконтного
невиробничого споживання в двох галузях народного господарства.
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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВНЗ

У сучасних умовах складнощі із фінансуванням і кадрами
ставлять навчальні заклади в жорсткі рамки використання в
навчальному процесі новітніх інформаційних технологій. Дані
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статистики свідчать про плачевний стан парку програмного
забезпечення (ПЗ) багатьох акредитованих ВНЗ України.
Найгостріше ж ця проблема постає там, де здобувають підготовку
студенти ІТ-спеціальностей, інформаційні технології для яких є
постійними атрибутами їх подальшої професійної діяльності.

Дана робота спрямована на аналіз шляхів придбання
ліцензійного ПЗ для вищих навчальних закладів, головні з яких
наступні:

1. Ліцензії та академічні версії ПЗ. Це найбільш зручний шлях
для роботи з ПЗ. Тим більше, що всі провідні виробники пропонують
варіанти пільгового отримання ліцензій на ПЗ для широкого кола
освітніх і некомерційних організацій.

Переваги такого підходу: вирішення усіх проблем із
використанням в навчальному процесі ліцензованого ПЗ; вивчення у
ВНЗ більшості сучасних програмних продуктів,  які в даний час
застосовуються на підприємствах, фірмах, у банках тощо. Недоліки:
великий кошторис (наприклад, одна ліцензія WINDOWS XP
PROFESSIONAL AE коштує приблизно 60$, а OFFICE XP 2003 –
близько 50$).

2. ПЗ типу OPEN SOURCE. Під терміном OPEN SOURCE
маються на увазі програми з відкритим (тобто опублікованим,
загальнодоступним) початковим.

Переваги: платити доведеться лише за доробку системи;
продукт буде ідеально підходити до потреб конкретного замовника;
ПЗ не вимагає офіційного ліцензування та їх зручно використовувати
як серверні додатки. Недоліки: операційні системи, які
розповсюджуються таким чином, не є офіційно прийнятими в
Україні, як це зроблено, наприклад, в Китаї або Японії; практично всі
основні додатки операційної системи OPEN SOURCE є платними;
більшість настройок таких операційних систем вимагають
спеціальних знань і навичок програмування в середовищі С.

3. OEM-постачання. Під ОЕМ-постачанням (оригінальний
виробник устаткування)  розуміють постачання заліза спільно із ПЗ.
Ціна ПЗ при OEM-постачаннях включається у вартість устаткування
і значно занижена, так що для кінцевого користувача різниця у
вартості є практично непомітною.

Такий підхід має наступний недолік: якщо йдеться, наприклад,
про сервери і додатки MICROSOFT, то такий варіант придбання ПЗ
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можливий тільки у складі повністю зібраної комп'ютерної системи, а
це спричиняє додаткові витрати.

4. Спеціальні пропозиції з легалізації від виробників ПЗ для
освітніх організацій. Показовий у зв'язку з цим є приклад
найбільшого виробника ділового ПЗ компанії «1С» (з 50%, 75%
знижками на мережні версії), яка надає навчальним закладам не
тількипільги, але й серйозну методичну підтримку.

Переваги: передплата на певну кількість або необмежене число
комп'ютерної техніки дозволяє встановлювати дуже серйозний набір
ПЗ, документації, засобів розробки, серверів, початкових кодів.
Недоліки: деякі запропоновані програмні продукти є неповними, що
потребує додаткового придбання необхідних модулів.

5. Використання ПЗ в термінальному режимі. Тут йдеться про
операційні системи CITRIX,  MICROSOFT  TS  та ін.  і про їх
установки в режимі локальної мережі.

Переваги: для кожного робочого місця потрібна ліцензія, але
при цьому немає необхідності в придбанні нової досить дорогої
техніки, станції дістають доступ до всіх ресурсів, які встановлено на
термінальному сервері. Недоліки: досить висока вартість; ПЗ, що
додатково встановлюється на сервер, також підлягає ліцензуванню;
обов'язковою умовою є наявність комп'ютерної мережі.

6. Повні і полегшені (LIGHT) версії.
7. Ліцензійні пакети прикладних програм для економічних

досліджень. Поряд зі стандартним програмним забезпеченням в
останній час набуло широкого розповсюдження широке коло
спеціально орієнтованих програмних засобів, призначених для
фахівців.

Очевидно,  що жоден з варіантів в єдиному вигляді не може
бути застосованим вищим навчальним закладом. Реалізуються
комбінації наведених варіантів придбання ліцензійного ПЗ.
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ПРЕДПРИЯТИЙ

В работе определено сущность и теоретически обосновано
основные составляющие понятия «финансовая устойчивость»
сельскохозяйственного предприятия. Предложено рассматривать ее
как такое состояние накопления, распределения и использования
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно
маневрируя ими, используя современные ресурсосберегающие и
экологически безопасные технологии, способно обеспечить
непрерывный процесс производства и реализации продукции, его
расширение и обновление, направленные на увеличение конкуренто-
способности предприятия и улучшения социально-экономического
развития коллектива и сельской местности.

Объективность результатов анализа повышается, если его
проводят с использованием научного подхода, а именно продуманно
выбирают систему показателей финансовой устойчивости; правильно
определяются с факторами, которые их формируют; придерживаются
последовательности проведения анализа, реализуя его стадии:
диагноз, оценку и прогноз.

Оценив интегральные показатели уровня финансовой
устойчивости, рассчитанные по разным методикам отечественных
ученых, был сделан вывод об отсутствии оптимальной модели,
которая учитывала бы специфику отдельных видов экономической
деятельности и современные условия хозяйствования [1]. Поэтому
есть необходимость разработки современной факторной модели
интегрального показателя, которая бы учитывала опыт
отечественных ученых и дала возможность не только определять
уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий, но и углублять последующий анализ, прогнозируя ее
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значения на будущее, с обоснованием мероприятий по повышению
финансовой устойчивости предприятий.

Разработана и апробирована экономико-математическая модель
оценки и прогнозирования финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий с использованием обобщающих
интегральных показателей, ценность которой состоит в
использовании скорректированных (на основе анализа деятельности
реально функционирующих сельскохозяйственных предприятий)
нормативных значений показателей финансовой устойчивости [2].

Основой практической реализации предлагаемой модели по
определению финансовой устойчивости предприятия разработан
алгоритм, программное обеспечение его решения, с выделением
опасностей и дополнительных возможностей укрепления
финансового состояния предприятия.

Разработанные модели были оценены на мультиколинеарность.
Выяснено, что устранение мультиколинеарних показателей
существенным образом не влияет на изменение значения
интегрального показателя.

С помощью разработанного интегрального показателя
финансовой устойчивости проведен углубленный анализ и
прогнозирование финансового состояния тестового сельско-
хозяйственного предприятия. Решение этой задачи было реализовано
на основе математических методов моделирования, методов
эконометрического анализа и компьютерных пакетов прикладных
программ Mathcad и Microsoft Excel.

Проведена апробация алгоритма повышения уровня
финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий,
учитывающего как внешние – государственные дотации, так и
внутренние, в первую очередь, за счет производства биологического
топлива.
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МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

У статті розглядаються системи масового обслуговування
(СМО), дослідження яких почалося з обробки емпіричних
спостережень і даних, виявлення закономірностей на основі аналізу
накопичених даних і побудови теорій або моделей, що дають
відповіді на поставлені дослідником питання. Такий підхід
(можливо, без етапу побудови наукових теорій) широко
застосовується і в інших сферах практичної діяльності людини,
зокрема в господарській діяльності та управлінні. Стаття присвячена
основним принципам моделювання СМО, які можна застосувати до
широкого спектра різних управлінських ситуацій. Крім того,
детально розглянуті певні класи моделей СМО і їх робочі
характеристики.

Моделювання черг і аналіз їх функціонування представлені
формулами для дослідження СМО, а також для обчислення основних
характеристик моделей. Ці характеристики є функціями від
параметрів процесів вступу й обслуговування завдань у системі.

Основним об’єктом цих досліджень був той, що входить
потоку вимог і тривалість обслуговування вимог. У цих
дослідженнях використовуються інструменти статистичного аналізу і
техніки аналізу в MS  Excel.  Весь процес змодельований як
послідовність етапів.  Деякі з етапів були змодельовані як черги,  що
обслуговуються одним виконавцем, інші – як черги, що
обслуговуються декількома виконавцями, а деякі етапи були ще
складнішими. Кожен етап був розділений на простіші дії, також були
визначені параметри, від яких залежить термін виконання цих дій.
Після цього вся модель була представлена як набір різних сценаріїв
«що-якщо», що містять можливі комбінації необхідного обсягу робіт.

Взаємозв’язок між експоненціальним розподілом і розподілом
Пуассона відіграє важливу роль в аналітичних побудовах теорії
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масового обслуговування. Крім того, цей зв’язок також має
практичне використання. Порівнюючи кількість вимог, що надходять
на засіб обслуговування впродовж певного відрізку часу, з числом,
певним розподілом Пуассона, менеджер може з’ясувати, наскільки
точно він вибрав значення параметрів моделі.

У статті представлені формули, які надають альтернативний
спосіб обчислення характеристик черги, показані використання
моделі при довільному розподілі часу обслуговування. Черги з
декількома сервісами розглянуті в завданнях,  в яких необхідно
підвищити пропускну спроможність СМО, наприклад, при заданій
вірогідності відмови або завданні параметрів пропускної
спроможності, які є граничними для досліджуваної СМО. Достатні
багато завдань для аудиторної і самостійної роботи присвячені
економічному аналізу моделей. Практичні завдання розглядаються в
такій послідовності: спочатку розглядаються завдання з описом
порядку розрахунків, а потім даються завдання для самостійного
розв’язання. Окремий випадок СМО розглянутий в завданні
визначення критерію якості функціонування. Очевидно, що для
більш повного аналізу СМО необхідно вибрати критерій для оцінки
ефективності роботи СМО. У простому випадку, наприклад, як
критерій для систем з відмовами можна вимагати, щоб вірогідність
відмови не перевищувала заздалегідь заданої величини.

Можна обмежити середній час перебування вимоги в черзі або
системі. Як параметр, що підлягає визначенню, може виступати або
число каналів n  при заданій інтенсивності обслуговування µ, або
інтенсивність µ при заданому числі каналів n, або найкращий варіант
з n1, n2, …, nr каналів з інтенсивностями µ1, µ2, …, µr.

Проте необхідно враховувати не лише втрати,  пов’язані з
відмовами або з виникненням черг,  але і втрати,  обумовлені
витратами від простою каналів в очікуванні обслуговування, а також
витратами експлуатації системи. Тому в задачі розглянуто
узагальнений критерій якості роботи СМО.

На завершення розглядаються основи імітаційного
моделювання СМО та визначення їх характеристик за допомогою
існуючих програмних продуктів.
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Економіка України перебуває на стадії формування ринкових
відносин. Однією з її завдань є забезпечення належного рівня
добробуту та життєдіяльності людини, побудова соціальної держави.

Основним законом проголошено Україну суверенною,
незалежною, правовою, демократичною та соціальною державою.
Тому досягнення ефективної соціальної політики є одним із
пріоритетів країни.

На сьогодні найбільш об’єктивними показниками ефективності
реалізації державної соціальної політики є виконання соціального
бюджету,  зниження безробіття,  зменшення бідності тощо.  Разом з
тим така політика не може бути статичною, уряд обов’язково
повинен прогнозувати тенденції та зміни на ринку праці, в соціально-
трудовій сфері та в системі соціального захисту трудових мігрантів.
Реалізувати вищеназвані завдання можна за допомогою загальної
моделі соціального бюджету.

Дана модель в Україні розроблена за ініціативою Міністерства
праці та соціальної політики в рамках програми
ПРОО/МОП/Світовий банк національною міжвідомчою робочою
групою за допомогою експертів МОП та Світового банку.

Модель соціального бюджету – це імітаційна економіко-
математична модель, яка досить широко використовується в країнах
з ринковою економікою, належить до моделей, які дозволяють
найточніше відобразити об’єкт, що моделюється, і динаміку його
функціонування. Ця система є динамічною, оскільки може постійно
адаптуватись до вимог сьогодення. Головним завданням моделі є
прогнозування основних показників соціального бюджету, що
включає прогноз соціальних витрат, а також джерел фінансування
системи соціального захисту.

Іншими словами, мова йде про соціальний бюджет, який може
забезпечувати системний підхід до формування соціальних заходів,
взаємозв’язок між макроекономічними показниками, демографічним
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прогнозом населення та соціальним сектором, враховувати зміни в
законодавстві, планувати соціальні видатки і їх фінансування,
прогнозувати соціальні витрати, імітувати вплив сценаріїв
економічного розвитку країни і ситуації на ринку праці та бюджетні
видатки на соціальний сектор в цілому та окремих його складових.

Модель соціального бюджету –  це система,  яка відбиває дві
головні її характеристики:

· перша –  це цілісність,  яка передбачає,  що дана модель являє
собою сукупність конкретних елементів;

· друга – це поділ на підсистеми (модулі, підмодулі).
Структурно модель соціального бюджету за модульною

ознакою модна подати у вигляді схеми (рис. 1).

Рис. 1. Структурна схема моделі соціального бюджету

В основу даної моделі закладено три групи вхідних даних, а
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саме:
· прогнозні макроекономічні показники та припущення;
· статистичні дані показників про об'єкти соціальної політики

(як соціального захисту, так і соціальної сфери);
· відповідну законодавчо-нормативну базу, яка регулює

питання, віднесені до соціальної політики.
У моделі використовуються методи актуарних розрахунків,

кількісного аналізу, узагальнення, екстраполяції, моделювання та
метод імітації. Модель дозволяє імітувати наслідки демографічних та
економічних процесів, а також зміни у законодавстві, що стосуються
сфери соціального забезпечення та структури бюджетних витрат на
соціальний захист. Вона дозволяє оцінювати наслідки вжитих і
запланованих заходів соціального сектора. Зокрема, модель дає
можливість стежити за тим, як прийняті рішення щодо соціального
захисту будуть впливати на видатки та можливості фінансування у
майбутньому, і які зміни в існуючій системі дозволять покращити
фінансовий стан соціальної системи.
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ VAR-ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ

Друга Базельська угода щодо капіталу банків та проект
регулятивних норм страхового секторf Європейського Союзу, а
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також постанови Національного банку України передбачають
застосування різноманітних, у тому числі достатньо складних
формалізованих методів оцінки ризику [1]. Вказана тенденція
породила низку акту-альних проблем концептуального рівня, які
активно досліджуються та обговорюються в науковому середовищі
та серед практиків. Нижче запропоновано один з підходів
використання VаR-технології для оцінки ризику ліквідності.

Value-at-Risk (VaR) –  вартість під ризиком –  це виражений в
грошових одиницях розмір втрат (збитків), що не перевищують
очікувані в даному періоді часу втрати (збитки)  із заданою
ймовірністю.  VaR – сума,  вище якої Банк не зазнає втрат (збитків) у
вигляді або недоотримання доходу, або збитків від залучення
дорогих ресурсів.

Ринковими параметрами оцінки ризику ліквідності є процентні
ставки «овернайт» за кредитами на міжбанківському ринку, які
прогнозуються з урахуванням їх волатильності.

Отримавши величину можливих втрат Банку у зв’язку з
ризиком ліквідності, Банк визначає:

- величину капіталу (у відсотках), необхідну для його покриття,
та чи не призведуть вони до збитковї діяльності;

- допомагає встановити обгрунтовані ліміти на покриття ризику
ліквідності.

Параметричний VaR розраховується як: VаR = α· δ  ГЕП · N ,
де: α – квантиль довірчого інтервалу; δ – волатильність (норма
зміню-ваності); -ГЕП величина розривів між активами і пасивами;
N -період прогнозу.

Відповідно до рекомендацій Базельского комітету, квантіль
береться для ймовірності 99% - 2,326.

У випадку купівлі-продажу ресурсів на міжбанківському ринку
VaR розраховується за формулою:

VaR = 2,33·[+/-ГЕП] · γпр.) · N/360,
де N – період (це половина відповідного часового інтервалу), γпр.  –
прогнозна процентна ставка.

У випадку покриття розривів між активами та зобов’язаннями
шляхом залучення депозитів (цей варіант надійніший, оскільки
залучення депозитів або кредитів має визначені терміни) VaR
розраховується за формулою:

VaR = 2,33 · (γ теп. - γ пр.) · ГЕП · N/360,
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де γ –  процентні ставки відповідно: γ теп. (теперішня середня по
банку), γ пр. (прогнозна), N – період.

При розрахунку VaR для кожного діапазону береться половина
діапазону активів і пасивів, для яких розраховується VaR.
Прогнозну ставку з врахуванням її волатильності можна розрахувати
за такою формулою: γпр.(N)  =  γср. · (1±  δ · N ), де γ – процентні
ставки відповідно: γпр. – прогнозна, γср. – середня, N – період,
δ – волатильність процентних ставок.

При очікуванні втрат береться (+δ), а при очікуванні
додаткових доходів відповідно (-δ).

При розрахунку прогнозної ставки «овернайт» необхідно
враховувати такі моменти:

- розрахунки здійснюються на підставі щоденної динаміки
процентних ставок «овернайт» за минулих півроку, рік для
конкретної валюти;

- беруться натуральні логарифми співвідношень процентних
ставок;

- по логарифмічному ряду розраховується волатильність
процентних ставок «овернайт» НБУ в національній та іноземній
валюті;

-  до розрахунку береться процентна ставка в залежності від
величини ГЕП, тобто якщо ГЕП позитивний – ставка продажу, ГЕП
негативний – ставка купівлі;

- ГЕП при розрахунку VaR береться по модулю, оскільки Банк
може зазнавати втрат як при позитивному, так і при негативному
ГЕПі.

Література:
1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування

систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені Постановою
Національного банку України від 2 серпня 2004 року № 361. – С. 32-38.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Дискусії про розміри податкових виплат, які почалися ще за
часів становлення капіталізму, не припиняються й сьогодні. Якщо
питання розглядається з точки зору бізнесу, то його вирішення тяжіє
до мінімізації суми податкових виплат. Якщо ж питання
розглядається державою, то її зацікавленість у збільшенні
податкових надходжень дається взнаки. Проте, незважаючи на
протиріччя інтересів бізнесу і держави, податки є необхідною
умовою існування як держави, так і бізнесу.

Держава є головним регулятором функцій податкової системи.
З одного боку, податкові інструменти є регуляторами діяльності
бізнесу, які повинні стимулювати його розвиток. З другого,
податкові платежі є дохідною частиною державного бюджету, де
податкові інструменти виконують фіскальну функцію. Тому на
практиці держава постає перед вибором пріоритетів у податковій
політиці між стимулюванням економічного зростання, яке носить
довгостроковий характер, і доходами бюджету, яке виконує
короткострокові задачі. Таким чином, постає актуальне питання
визначення оптимального рівня податкового навантаження, яке б
відповідало короткостроковим завданням бюджету та
довгостроковим інтересам розширення бізнесу.

Для того, щоб знайти відповідь на поставлене запитання,
необхідно перейти до емпіричного аналізу. Серед існуючих моделей
оцінки оптимального рівня податкового навантаження досить
широкого поширення набули моделі, що ґрунтуються на дослідженні
граничного ефективного податкового навантаження.

Позначимо граничне значення податкового навантаження
точкою q*, при перевищенні якої обсяг виробництва починає
скорочуватись.  Разом з тим,  є інша критична точка q**,  при якій
фіскальні надходження до бюджету максимальні й подальше
збільшення податків буде тільки зменшувати податкові
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надходження. Схематично розташування критичних значень
податкового навантаження зображено на рис. 1.

$
бізнес-активність ///////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
податкові надходженн /////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////

0 q 8 q 88 податкове навантаження
Рис. 1 Критичні точки податкового навантаження

Доки фактичне податкове навантаження не досягло рівня q*,
бізнес розширює свою діяльність, далі, подолавши критичний рівень,
бізнес починає скорочуватись. Скорочення бізнесу веде до
зменшення бази оподаткування, проте деякий час податкові
надходження до бюджету зростатимуть у зв’язку з високим рівнем
податкового навантаження.

Отже, граничне податкове навантаження, яке може витримати
бізнес відображає точка (q*), а податкове навантаження, яке є
оптимальним для державного бюджету, відображає точка (q**),
причому (q* < q**). Тобто потенційно держава прагне стягнути
податків більше, ніж може заплатити бізнес без скорочення своєї
діяльності.

Таким чином, компроміс між державою та бізнесом стосовно
оптимального рівня навантаження практично неможливий.
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МОДЕЛІ ІНВЕСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Ринок нерухомості здійснює суттєвий вплив на ефективне
функціонування ринкової системи, оскільки дозволяє поєднати
інтереси населення, виробничого сектора та держави. Проте нинішні
темпи введення в експлуатацію житлових будинків не задовольняють
зростаючий попит населення, а державна підтримка при одержанні
житла є досить малою. Це зумовлює активізацію інвестиційної
діяльності на ринку нерухомості. Тому високу актуальність набуває
вибір методичного апарату оцінки інвестиційної привабливості, який
би дозволив інвестору приймати об’єктивні, науково-обґрунтовані
рішення щодо інвестування об’єктів ринку нерухомості.

З одного боку, інвестор, вкладаючи кошти у будівництво
нового будинку, повинен забезпечити сприятливий екологічний стан
території, на якій розміщений будинок, з метою максимізації
прибутку від продажу і, відповідно, мінімізації екологічного податку.
Це вимагає від нього адекватного відображення на вартості
нерухомості екологічних факторів (як позитивних, так і негативних).
З другого боку, реальна практика інвестування в нерухомість
передбачає також використання іпотечного кредитування, тобто
кредитування під заставу нерухомості. Даний механізм є зручним,
оскільки його використання дає можливість придбати нерухомість,
маючи обмежені власні кошти, працювати з великими
інвестиційними проектами, використати податкові пільги тощо.

У зв’язку з цим потрібно побудувати моделі інвестування
об’єктів ринку нерухомості з урахуванням кредитних ресурсів та
оподаткування.

Загалом, способів кредитування нерухомості є досить багато. В
основному, вони відрізняються методами погашення заборгованості,
що спрямовано на підвищення гнучкості кредиту, врахування потреб
як боржника, так і банку. Користуючись схемами погашення кредиту
на основі схеми простих або складних відсотків, рівними сумами
основного боргу або зростаючими платежами [1] побудовано
рівняння динаміки інвестора.
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Наприклад, рівняння динаміки основних фондів за умови, що
кредит погашається рівними частинами на основі схеми складних
відсотків, матиме вигляд:
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використовується для реінвестування; s  –  деякий коефіцієнт,  що
характеризує видатки інвестора на будівництво житла;
i  – відсоткова ставка; 1 2,g g  – відповідно ставки екологічного
податку та податку на прибуток інвестора; n  – загальна кількість
періодів; 0A  – початковий запас грошових одиниць інвестора;

0K – розмір кредиту; f  – показник фондовіддачі; ( )A t  – вартість
основних виробничих фондів.

Таким чином, побудовані моделі дозволяють прогнозувати
динаміку прибутку інвестора за умови, що останній сплачуватиме
податок на прибуток, екологічний податок і, за необхідності,
повертатиме кредитні ресурси, здійснити аналіз доцільності
інвестування об’єктів нерухомості та прийняти оптимальне
економічне рішення. Крім того, на основі побудованих в роботі
рівнянь зручно визначити доступність кредитних ресурсів для
інвестора на довільному етапі його роботи. Таку величину можна
визначити відношенням суми кредиту до величини чистого прибутку [2].

Зазначимо також, що побудовані рівняння демонструють лише
один із можливих підходів до моделювання однієї з ланок
взаємозв’язаних структур ринку нерухомості і на їх основі можна
розробити ряд інших моделей,  які будуть формувати та
вдосконалювати комплекс системних досліджень у даній галузі.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ

Важливою передумовою ритмічності виробничого процесу на
підприємстві є своєчасне і повне забезпечення його необхідними
технологічними, трудовими, матеріальними та фінансовими
ресурсами. Проте, з огляду на специфіку споживання і можливості
поповнення ресурсів, необхідно створювати запаси.

Існують об’єктивні фактори, які зумовлюють потребу
створення запасів. До них належать:

- розбіжність ритмів постачання (або виробництва) і
використання матеріальних ресурсів;

- випадкові коливання попиту в проміжку часу між
поставками, тривалості інтервалу часу між поставками, обсягу
поставок;

- кон’юнктурні міркування, що враховують сезонність попиту
та сезонність виробництва предметів споживання [1].

З погляду дії перелічених факторів випливає, що чим більший
запас, тим краще. Водночас існують і серйозні передумови на
користь зменшення або зведення до нуля запасів матеріальних
ресурсів. Сюди належать:

- плата за фізичне зберігання запасу;
- втрачений економічний виграш через зв’язування оборотних

коштів у запасах;
- втрати в кількості та якості матеріальних ресурсів,

включаючи моральний знос [2].
Отже, задача вибору необхідних запасів виробничих ресурсів

має альтернативний характер і розв’язувати її слід оптимізаційними
методами. Для знаходження оптимального обсягу запасів розглянемо
імітаційну модель однопродуктової системи керування запасами, яка
має наступні передумови [1]:

1.  Кількість продукту,  яка вивозиться щоденно зі складу,
визначається поточним попитом. Використаємо стратегію
фіксованого розміру замовлення (h, q): коли рівень поточного запасу
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y падає нижче від заданого h, відбувається замовлення обсягом q.
Після закінчення терміну T замовлення надходить на склад і
доповнює запас, що вже знаходиться там у даний момент.

2. Щодня виникає попит на предмет зберігання X – випадкова
величина з відомим законом розподілу ймовірностей.

3. Затримка постачання l  тлумачиться як випадкова величина
з відомим законом розподілу ймовірностей.

4. Незадоволені замовлення споживачів товару анулюються,
тобто переносити дефіцит на наступний день не дозволяється.

5. За цільову функцію для вибору оптимальних значень
змінних керування беруть сумарні витрати (вартість зберігання LZ,
поставки LP і штрафу LD) за період T: ( ) min, ®++= DPZ LLLhqL .

Оскільки щоденний попит і затримка поставок – випадкові
величини, то й сума витрат системи постачання L(q,  h)  також є
випадковою величиною, закон розподілу ймовірностей якої в
загальному випадку невідомий. Тому цільова функція є
математичним сподіванням витрат M [L(q, h)].

6. Математичне сподівання витрат при фіксованих значеннях
змінних керування q,  h оцінюється з допомогою вибіркового
середнього:

( ) ( )å
=

=
N

j
j hqL

N
hqL

1

,
1

, ,

де N – число циклів прогонів імітаційної моделі при фіксованих
значеннях змінних керування hq,  і незмінних факторах моделі;
Lj (q, h) – значення сумарних витрат у j-му прогоні.

7.  Вартість поставки –  стала величина,  що не залежить від
обсягу поставки g.

За допомогою методу імітаційного моделювання зручно знайти
оптимальні значення рівня поточних запасів h* і обсяг замовлень q*,
при яких сумарні витрати на організацію постачання протягом T днів
будуть мінімальні. За допомогою цієї інформації підприємство може
організувати роботу так, щоб зменшити негативний вплив запасів на
ритмічність виробничого процесу та кількість грошових ресурсів,
пов’язаних із ними, покращуючи таким чином стійкість
підприємства до нестабільних ринкових умов.
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Стратегічна мета реформ в Україні –  створити не просто
ринкову економіку, а таку, яка б забезпечила стале економічне
зростання держави, що можливо лише за умови залучення й участі
землі та прав на неї у господарську діяльність підприємств.

Правильне визначення рівня задоволення земельних ділянок
потребам виробництва сільськогосподарської продукції, житлового
будівництва, ділових або промислових забудовників безпосередньо
пов’язане із коректним визначенням вартості землі та її найбільш
вигідного використання.

На сьогодні в Україні є два різновиди грошової оцінки
земельних ділянок: нормативна та експертна. Нормативну –
використовують як базу для оподаткування, експертну – як базу для
визначення ринкової вартості земельної ділянки при здійсненні
купівлі-продажу, дарування та інших операцій із земельними
ділянками. За визначенням, експертна вартість земельної ділянки –
це найбільш імовірна ціна її продажу на конкретну дату в умовах
конкурентного ринку. Завдання експерта – врахувати всі фактори, які
впливають на ринкову вартість земельної ділянки:
місцезнаходження, розмір, цільове призначення, правовий режим,
конфігурацію, рельєф, інженерне забезпечення, стан місцевого ринку
землі та нерухомості, оточуючу інфраструктуру тощо. І чим більше
факторів буде враховано, тим меншою буде різниця між експертною
та реальною ринковою грошовою оцінкою.

Відомі такі методи оцінки ринкової вартості земельних
ділянок: метод капіталізації доходів, порівняння продажів, розвитку
території, вилучення, співвіднесення, залишкової вартості. Проте,
більш ефективним методом є економіко-математичне моделювання
вартості земельних ділянок, яке дозволяє автоматизувати процес
прийняття рішення та підвищити точність і достовірність отриманих
результатів.
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Методи оцінки ринкової вартості земельних ділянок висвітлені
багатьма вітчизняними та зарубіжними авторами, а саме, Ас
аулом А.М., Грибовським С.В., Дехтяренко Ю.Ф., Лихогрудом М.Г.,
Маркусом Я.,  Харрісоном Г.  Однак оскільки ринок землі в Україні
знаходиться на стадії формування, низка питань оцінки землі
залишаються невирішеними, зокрема це стосується недосконалості
правової бази та суб’єктивізму у визначенні ціни на ринку землі.

Метою даної роботи є аналіз факторів,  що впливають на
вартість земельних ділянок у м. Чернівці та Чернівецькій області, і
побудова моделі, яка описує таку залежність.

Для моделювання цін на земельні ділянки скористаємось
кореляційно-регресійним аналізом, оскільки він дозволить
проаналізувати і кількісно визначити ступінь впливу різних факторів
на вартість земельної ділянки та виявити тенденції ринку землі.

Розглянемо теоретичну регресійну модель:
,...2211 ebbba +++++= nnxxxy (1)

де y  – ціна ділянки, nxx ,...,1  –  фактори,  що впливають на вартість
землі, iba ,  – теоретичні коефіцієнти кореляційної залежності, що
характеризують ступінь впливу фактора ,ix ni ..1= , e  – теоретичне
випадкове відхилення.

Тоді вибіркова регресійна модель матиме вигляд:
,2211 d+++= xbxbay  (2)

де 21,bb  – вибіркові параметри регресії, 1x  – площа земельної
ділянки, 2x  – місце розташування ділянки, d  – вибіркове випадкове
відхилення.

Фіктивна змінна 2x  характеризує район розміщення ділянки і
набуває таких значень: 0 – м. Чернівці, 1 – Глибоцький, 2 –
Герцаївський, 3 – Кіцманський, 4 – Новоселицький, 5 –
Сторожинецький райони Чернівецької області.

На основі інформаційної бази агентства нерухомості «Атланта»
м. Чернівці за даними 30 земельних ділянок, виставлених на продаж
у лютому 2009 року, оцінимо параметри моделі (2), скориставшись
методом найменших квадратів.

За результатами регресійного аналізу отримано модель:
21 63,2442,242,86 xxy -+= , (3)
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для якої коефіцієнт детермінації 2R = 0,6189258, що свідчить про те,
що варіація вартості земельних ділянок на 62% зумовлена варіацією
факторів.

Тіснота лінійного кореляційного зв’язку між ціною та площею
земельної ділянки за розрахунком частинних коефіцієнтів кореляції
становить 0,7452, а між місцем розташування і ціною існує
обернений кореляційно-регресійний зв'язок силою 0,5284.

За допомогою критерію Фішера-Снедекора була також
встановлена статистична значущість побудованої моделі в цілому.

На основі моделі (3)  можна зробити висновок,  що при зміні
величини загальної площі ділянки на 1 сотку, ціна зростає на 2420
доларів, а фактор місця розміщення земельної ділянки негативно
впливає на її ціну.
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	8
	Інфляція є одним із індикаторів макроекономічної нестабільності і фактором, від якого в основному залежить соціально-економічний розвиток країни. Жоден з існуючих методів  прогнозування нестабільних явищ не вирішує проблеми ефективного прогнозування індексу інфляції. Але на основі цих методів створена система підтримки прийняття рішень, яка може бути ефективно застосована для розв'язання задач технологічного передбачення. Метод дерева рішень полягає в побудові ієрархічної структури чинників, які мають вплив на досліджуване явище [1; 2]. Спочатку опитуються експерти верхнього рівня, які дають головні напрямки (області) дослідження. Потім працюють експерти наступного рівня, які є фахівцями у визначених раніше областях. Так триває доти, доки не будуть визначені листи дерева. Після розстановки ймовірностей переходів у дереві рішень можна отримати ймовірності кожної з вершин, визначити певні шляхи у дереві рішень (найдовші, найкоротші і т.п.), що й можна трактувати як прогноз явища. Система застосовувалась для прогнозування індексу інфляції, зокрема, у червні 2007 року на 01.01.2008 був розрахований на перший квартал 2007 року: Національний банк України прогнозує інфляцію в Україні в 2007 році на рівні 7%, уряду – 8%. Наш прогноз є 17.3% [3; 4]. Як відомо, фактичний темп інфляції був 16,6%. Споживчі ціни в січні 2009 р. порівняно з груднем 2008 р. зросли на 2,9%, а ціни виробників промислової продукції на 0,2%, – повідомляє прес-служба Держкомстату. Зокрема, в порівнянні до попереднього місця ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 3,1%, ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива виросли на 2,0%, на предмети домашнього призначення, побутову техніку і поточне утримування житла – на 3,9%, на фармацевтичну продукцію, медичні товари і устаткування – на 10,3%, транспорт – на 4,6%. На думку економіста інвестиційної компанії Concorde Capital Андрія Пархоменко, в Україні зростання індексів споживчих і промислових цін у 2009 р. складе 15% і 18% відповідно. За словами експерта, основними чинниками, що визначають зростання інфляції в 2009 р., будуть девальвація гривні і збільшення експортної ціни на газ разом з поступовим скороченням субсидій на його оплату. Нагадаємо, порівняно з груднем 2007 р., в грудні 2008 р. інфляція в Україні зросла на 22,3% [5]. У грудні 2008 р. споживчі ціни підвищилися на 2,1% відносно попереднього місяця. Незважаючи на те, що в держбюджеті-2009 інфляція передбачається на рівні 9,5%, багато експертів ринку вважають, що уряду не вдасться утримати її нижче за 10% відмітки. Зокрема, згідно з оцінками експертів Світового банку, цього року споживчі ціни в Україні зростуть на 13,7%.
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	Розглянута модель є класичним прикладом парної регресії, і не враховує фактора сезонних коливань ціни. А це є особливо важливий чинник при моделюванні процесів ціноутворення. Тому, зважаючи на чотири сезони, сформалізуємо залежність так:
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