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Анненков И.С., 

аспирант, 

Институт проблем управления РАН, г. Москва 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

LT-РАЗМЕРНОСТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ ЗНАНИЯ 

 

В современном мире знание давно является ценностью, 

существуют также различные методы оценки и классификации 

знаний, при этом понятно, что разное знание имеет различную 

полезность в некоторых точках пространства и времени, вследствие 
чего возникает необходимость использования однородных 

устойчивых величин, учитывающих это. 

С 1965 года в науке открыта система пространственно-

временных LT-размерностей Р. Бартини, которые по определению 

являются устойчивыми универсальными величинами. В этой системе 
LT-величина, качественно-количественная определенность, где 
качество определяется именем, размерностью и единицей измерения, 
а количество – численным значением величины, указывается в 
квадратных скобках [L

R
T

S
] и определяется как произведение 

целочисленных степеней R и S длины L и времени T, где R и S – 

целые положительные и отрицательные числа от минус до плюс 
бесконечности. 

На основе этой системы, используя ее принципы, которые она 
применяет к физическим законам, можно построить систему, 

классифицирующую знание, получив тем самым необходимые 
устойчивые величины, которые могут использоваться для оценки 

знания в конкретный пространственно-временной момент. 
Каждая величина в LT-системе – это определенный класс 

систем с определенным качеством-мерой-законом, определяемых 

именем, LT-размерностью и единицами измерения. В системе  
LT-величин однородность означает принадлежность к одному 

качеству-классу систем с одной пространственно-временной или  

LT-размерностью. В рамках одной LT-размерности все объекты 

принадлежат к одному качеству-классу, то есть однородны. 

Разнородность – это принадлежность к разным качествам-классам 
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систем с разной LT-размерностью. Кроме того в LT-системе всегда 
существует некий оператор А, который обеспечивает  
преобразование величин разной размерности на основе принципа 
соразмерности. Например, [L

R
T

S
] → [L

5
T

-5
], то есть [L

R
T

S
]×А =  

= [L
5
T

-5
], где А = [L

5-R
T

-(S+5)
]. 

В LT-системе закон – это утверждение о том, что некоторая 
величина является инвариантом в определенном классе систем с 
определенным качеством – LT-размерностью данной величины. 

Стандартная форма записи общего закона сохранения систем 

выглядит так: [L
R
T

S
] = const. 

Использование универсальных LT-величин применительно к 

знанию дает возможность: 
 
 

Ø  Определять и устанавливать границы действия 
разнородных типов знания. 

Ø  Соизмерять и соразмерять полезность определенных типов 
знания. 

Ø  Осуществлять разработку методов управления знаниями на 
основе их полезности. 

Ø  Открывать новые типы знаний. 
 

 

Построение системы, в которую войдет классификация знаний 

на основе их полезности, имеющая пространственно-временную 

зависимость, приведет к более точному определению стоимости 

знания, а значит и более эффективному использованию этого ресурса 
для развития мировой экономики и мира в целом. 

 
Литература: 

1. Бартини Р. Система кинематических величин. Доклады Академии 

Наук. – М., 1965. 

2. Электронное научное издание «Устойчивое инновационное 
развитие: проектирование и управление». ‒ Том 4 (2009), стр. 4.  

3. Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-
общество-человек: устойчивое развитие. – М.: Ноосфера, 2000. 
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Бажан Л.І.,  
ст. наук. співр., к.е.н.,  

Матвєєва Ю.М.,  
аспірантка, 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем НАНУ та МОНУ 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ  
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО 

БОРГУ УКРАЇНИ 
 

У сучасний час Україна зазнає труднощів у галузі зовнішнього 
державного боргу та бюджетного дефіциту, що обумовлено 
невисоким рівнем економічного розвитку, активними інфляційними 
процесами, низьким рівнем внутрішніх фінансових ринків, 
труднощами з торговими та платіжними балансами тощо.  

Оскільки при відсутності послідовної політики управління 
зовнішньою заборгованістю накопичений обсяг боргу стає суттєвою 
перешкодою для економічного зростання незалежно від мети 
отриманих займів. Це ставить мету перед державними управляючими 
органами про прийняття рішень щодо зменшення зовнішніх 
запозичень.  

Для оптимізації нарощування зовнішнього державного боргу в 
країнах з розвинутою економікою використовуються методики на 
основі економіко-математичного моделювання управління 
параметрами бюджету та  державним боргом. Основою цих методик 
є порівняння обсягу накопичень заборгованості з можливостями 
економіки і держави обслуговувати цей борг. 

Основою цих методик є визначення макроекономічного 
критерію – максимально допустимий обсяг запозичень для покриття 
дефіциту державного бюджету. Відповідність розміру накопиченого 
зовнішнього державного боргу повинна відповідати можливості 
обслуговування заборгованості як у поточний момент, так і в 
короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

На жаль, дані методики не можуть бути адекватними стосовно 
зовнішньої заборгованості держави та стану державної економіки. 
Застосування сучасних технологій у галузі управління зовнішнім 
державним боргом можливо тільки після стабілізації заборгованої 
ситуації, усунення стійкого первинного дефіциту бюджету, 
досягнення помірних темпів росту державної заборгованості. 
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Специфіка української економіки, яка склалася на теперішній 
час, обумовлює застосування інших підходів до вирішення задачі 
управління зовнішнім державним боргом, ніж ті, що 
використовуються у розвинутих країнах. До таких підходів можна 
віднести ті, що побудовані на макроеконометричному прогнозуванні. 
Практичним значущим результатом такого підходу є визначення 
такого сценарію подальшого розвитку заборгованості, залежно від 
факторного аналізу ситуації, яка буде відбуватися в країні як на 
політичному, так і економічному рівні. 

Основними етапами економіко-математичного моделювання є: 
1. Проводиться детальний аналіз факторів впливу на динаміку 

зовнішнього державного боргу, які мають кількісне значення. 
Причому кількісні характеристики зовнішніх факторів повинні бути 
взаємно незалежними, тобто гіпотези про значення кількісних 
характеристик того чи іншого фактора не повинні залежати від 
гіпотез про інші фактори. 

2. Розробляються рівняння динаміки зовнішнього боргу 
України за допомогою методів математичної статистики. 

3. Здійснюється сценарний прогноз динаміки зовнішнього 
державного боргу. Висвітлюються гіпотези щодо значення факторів, 
які розглядаються. В рамках гіпотез, які висунуті, здійснюється 
прогноз динаміки зовнішнього державного боргу. Крім того, 
розробляються на основі отриманого прогнозу його песимістичний 
та оптимістичний варіанти. Ймовірність того, що запропонований 
прогноз буде відповідати дійсності, залежить від надійності гіпотез, 
які покладені в основу моделювання. Розроблені сценарії становлять 
основу управляючих рішень динаміки зовнішнього боргу, які 
передбачають привести заборговану ситуацію в Україні до 
європейських стандартів.   

Наведене вище свідчить про те, що труднощі, які виникли в 
галузі бюджетного дефіциту та зовнішнього державного боргу, 
можуть бути подолані не тільки завдяки проведенню ефективної 
економічної політики, яка спрямована на збільшення росту реального 
ВВП, на зменшення інфляції та проведення жорсткої бюджетно-
податкової політики, а й завдяки використанню економіко-
математичного інструментарію, за допомогою якого можна 
визначити рівень впливу різних факторів на зовнішній державний 
борг і завдяки сценарному аналізу визначити стратегію управління: 
визначення максимально можливих обсягів запозичень на світових 
ринках для покриття національного бюджету. 
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Барасюк Я.М., 

доцент, к.ф.-м.н.,  

Косяченко С.В., 

доцент, к.ф.-м.н.,  

Сорочан Г.В., 
ст. викладач, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ  

В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 
 

Електронна комерція є одним із найперспективніших на даний 

час методів ведення бізнесу. Вона надає ряд переваг як для покупців 
товару, так і для людей, що ці товари купляють. Однак, незважаючи 

на усі ці переваги, ведення бізнесу в Інтернет є складною задачею і 
воно буде ефективним тільки тоді, коли власник інтернет-магазину 

розв’яже ряд задач, головними з яких є приваблення відвідувачів на 
сайт та забезпечення ефективних умов для того, щоб відвідувач сайта 
знайшов потрібний йому товар і придбав його. Перша задача 
розв’язується з використанням методів розкрутки та просування 
сайта у всесвітній комп’ютерній мережі [1]. Однак потрапляння на 
сайт потенційного покупця є тільки першою задачею. Іншою, не 
менш важливою задачею, є створення усіх умов для того, щоб 

користувач, який потрапив на сайт, знайшов потрібний йому товар з 
найменшими зусиллями, та придбав вибраний товар. Для розв’язання 
цієї задачі використовуються різні методи просування товарів в 
інтернет-магазинах. 

Експерти з електронної комерції виділяють ряд методів 
просування товарів в інтернет-магазинах [1]: 1) забезпечення 
зручних методів пошуку потрібного товару на сайті з можливостями 

сортування товарів за популярністю, ціною, брендом тощо; 

2) виведення детальної інформації про товар, яка включає, крім 

основних характеристик, ще й детальні фотографії, відеоогляди, 

інструкції з користування, додаткове програмне забезпечення тощо; 

3) забезпечення зворотного зв’язку з покупцями, який забезпечить 
можливість рейтингового оцінювання ними товарів, та можливість 
залишити свій відгук про товар; 4) контексто-залежна реклама 
товару. 
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Вивчення ефективності використання наведених методів 
просування товару здійснювалося з використанням віртуального 
навчального інтернет-магазину, який функціонує у внутрішній 
інтрамережі ЧТЕІ КНТЕУ. Цей віртуальний інтернет-магазин 
функціонує в інституті з грудня 2009 року. Він використовується в 
навчальних цілях для знайомства студентів з методами ведення 
електронного бізнесу. Інформація про операції покупки товарів, 
зібрана більше ніж за 1 рік діяльності магазину, дозволяє 
проаналізувати попит на різні товари та групи товарів у випадку, 
коли не використовуються методи просування товарів. 

Для вивчення попиту на товари, до яких застосовувалися різні 
методи їх просування, віртуальний інтернет-магазин було доповнено 
рядом функціональних елементів, які забезпечують наведені вище 
методи просування товару: 1) засоби пошуку товару за різними 
критеріями; 2) засоби сортування переліку товарів за різними 
атрибутами; 3) засоби, призначені для рейтингового оцінювання 
товарів; 4) засоби, які забезпечують користувачу можливість 
залишити відгук про товар, а іншим користувачам – ознайомитися із 
залишеними відгуками; 5) засоби, які виводять в окремому 
рекламному блоці сайта найпопулярніші товари на сайті, 
найпопулярніші товари у вибраній користувачем категорії, а також 
товари, що купуються найчастіше тими користувачами, які раніше 
купили обраний користувачем товар. 

Для забезпечення коректного вивчення впливу вибраних 
методів просування товарів на попит у таблицю бази даних, в якій 
зберігається інформація про товари магазину, було додане 
цілочисельне цифрове поле, значення якого збільшується на 
одиницю щоразу тоді, коли цей товар потрапляє в зону рекламного 
блоку чи у першу десятку результатів пошуку чи сортування. Ці дані, 
а також інформація про кількість відгуків, кількість оцінок і середній 
бал дадуть інформацію для порівняльної оцінки ефективності різних 
методів просування товару в інтернет-магазинах. Отримані на даний 
момент результати продемонстрували, що товари, які потрапляли в 
«поле дії» засобів просування, купуються значно ефективніше інших 
товарів, проте як для кількісної статистичної оцінки, так і для 
проведення порівняльного аналізу на даний час отриманих даних іще 
не достатньо. 

 

Література: 
1. Орлов Л. В. Как создать электронный магазин в Интернет, 2-е изд. 

– М.: Бук-Пресс, 2006. – 384 с. 
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Барасюк Я.М., 

доцент, к.ф.-м.н.,  

Назаренко В.М., 

асистент, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ВІРТУАЛЬНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

Економічні реалії останніх десятиліть потребують від 

підприємств кардинальних змін форм та методів ведення бізнесу, так 

званого реінжинірингу бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес процесів 
передбачає оптимізацію методів ведення бізнесу з врахуванням 

наявних замовлень на товари чи послуги, виробництвом яких 

займається підприємство. Останнє передбачає необхідність 
масштабування в широких межах виробничих та інших потужностей 

підприємства – при збільшенні кількості замовлень підприємство 

повинно збільшувати свої виробничі потужності, а при зменшенні – 

навпаки, зменшувати. В таких умовах надзвичайно великого 

значення набуває розподіл бізнес-операцій в межах одного проекту 

між різними підприємствами, які часто є територіально відділеними. 

Для цього часто використовують методологію «віртуального 

підприємства». Віртуальне підприємство – підприємство, що 

складається з поєднання географічно розділених економічних 

суб’єктів, які взаємодіють в процесі виробництва, використовуючи 

переважно електронні засоби комунікацій [1]. Для таких підприємств 
надзвичайно ефективним є використання для взаємодії між його 

суб’єктами технології хмарних обчислень. 
Хмарні обчислення (англ. cloud computing) – спосіб надання 

послуг, який використовує технологію розподіленої обробки даних, в 
якій комп’ютерні ресурси і потужності надаються користувачу як 

інтернет-сервіс. У рамках даної концепції інформація зберігається у 

віддалених сховищах даних на серверах в Інтернет, і тимчасово 

кешується на клієнтській стороні, а також надаються програмне та 
апаратне забезпечення як послуга і в оренду. Архітектура хмарних 

обчислень складається з двох частин, які називаються front end та 
back end. Front end – це частина на стороні клієнта, яка включає 
мережі клієнта (або комп’ютер) і додатки, які використовуються для 
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доступу в систему програмного забезпечення хмарної служби, таких 

як веб-браузери. До частини back end входять різні комп’ютери, 

сервери та пристрої зберігання даних. Головним призначенням 

хмарних обчислень є зменшення навантаження з боку користувача на 
апаратне та програмне забезпечення. 

До категорій послуг та рішень, які надають хмарні обчислення, 
відносять програмне забезпечення як сервіс (Software as a Service – 

SaaS), що забезпечує доступ користувачу до програм, які раніше 
були доступні після їх встановлення на локальному комп’ютері, 
наприклад, колекція програм Google Docs. Платформа як сервіс 

(Platform as a Service – PaaS) орієнтована на розробників програмних 

продуктів, яка надає можливість широкого вибору ресурсів та 
програм для створення власних рішень, наприклад, Google Apps та 
Force.com. Послуга інфраструктура як сервіс (Infrastructure as a 

Service – IaaS) призначена для користувачів, яким потрібні потужні 
обчислювальні ресурси (об’єм оперативної пам’яті, процесорів, 
дискового простору тощо), наприклад, продукти компанії  
Amazon LLC.  

Для віртуальних підприємств, які створюються для випуску 

нового продукту на короткий термін, використання технології 
хмарних обчислень є одним з найоптимальніших рішень, оскільки 

створення віртуального підприємства не вимагає інвестицій у нову 

інфраструктуру, на придбання високопродуктивних комп’ютерів та 
ліцензування нового програмного забезпечення. Необхідно тільки 

оформити передплату на програмний продукт всього за декілька 
відсотків від його реальної вартості. 

 
Література: 

1. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. Учебник для вузов. 
– М.: Горячая линия. Телеком, 2008. – 480 с. 
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Павелчак-Данилюк О.Б.,  
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Поселюжна В.Б., 
доцент, к.ф.-м.н., 

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ 
 
ТЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ТРАЄКТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН В ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ 
 
Для того, щоб жити, навчатись та успішно працювати у 

суспільстві, яке базується на знаннях, постійно ускладнюється та 
характеризується швидкими змінами відомостей та даних, людина 
має уміти планувати свою діяльність, бути здатною до адаптації 
своїх професійних навичок до запитів суспільства та змін у 
діяльності й готовою до навчання протягом свого життя. 
Формування таких якостей у студентів будь-якого профілю 
закладається перш за все при вивченні фундаментальних дисциплін 
як бази для становлення предметних компетентностей в обраній 
галузі знань та відповідної спеціальності.  

Одним із засобів окреслення індивідуальної траєкторії кожного 
студента у процесі формування ним компетентностей є тести. 
Зазначимо, що проблема використання тестів як засобу 
педагогічного вимірювання у вітчизняній освіті та за рубежем 
вивчалась цілим рядом науковців, таких як Булах І.Є. [1], В.С. 
Аванесов [2], Лігоцький А.О. [3], Вендровская Р.В. [4], Вержицький 
Г.А., Кулакова І.В. [5], Жернов В.И., Ломакина И.С. [6]. Однак 
питання комплексного застосування тестів для планування 
навчального процесу залишаються відкритими.  

Існує три основних підходи до визначення рівня досягнень 
особистості у навчально-виховному процесі. По-перше, це 
критеріально-орієнтований, що дозволяє визначити, наскільки 
особистість досягла заданого рівня знань, умінь та навичок. Цей 
рівень визначається як обов'язковий результат навчання (освітній 
стандарт). У ході реалізації такого підходу результати можуть 
інтерпретуватись двома способами. У першому випадку робиться 
висновок про те, засвоєно чи не засвоєно матеріал, що перевіряється 
(досягнуто стандартна чи ні). У другому випадку визначається рівень 
або відсоток засвоєння відповідного матеріалу (на якому рівні 
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засвоєно стандарт або який відсоток від усіх вимог стандарту 
засвоєно). По-друге, нормативно-орієнтований, що націлений на 
певні статистичні норми, які визначаються для даної групи осіб. У 
цьому випадку рівень навчальних досягнень особистості 
інтерпретується залежно від досягнень усієї сукупності осіб (вище чи 
нижче усередненого показника ‒ норми). У ході проведення таких 
вимірювань відбувається розподіл осіб за рангами. Незалежно від 
того, яка шкала використовується, здійснені вимірювання не дають 
повної інформації щодо досягнення тих чи інших цілей навчання. 
По-третє, особистісно-орієнтований, тобто орієнтований на 
індивідуальні норми конкретної особи, на реальний рівень її 
навчальних досягнень у даний момент часу. Результатом вимірювань 
у цьому випадку є темп засвоєння та обсяг засвоєного матеріалу. Для 
вивчення блоку послідовних дисциплін «Інформатика» та «Інформа-
ційні системи в обліку», «Вища математика» та «Економіко-
математичне моделювання» відповідно до зазначених підходів авто-
рами статті розроблено серію послідовних тестів на встановлення: 

• первинних знань та визначення початкового рівня побудови 
траєкторії навчання (у формі запитань на знання, розуміння, 
використання та первинний аналіз); 

• проміжних результатів в оволодінні стандартами (тематичний 
поточний тестовий контроль); 

• рубіжних результатів (визначення рівня кожного студента у 
загальній сукупності групи та планування індивідуальної та 
самостійної роботи); 

• навчальних досягнень студента (тести для формування карти 
досягнень, самооцінювання, навчальні тести із прямим 
безпосереднім доступом до результатів); 

• рівня компетентностей (компетентнісні тести). 
Застосування такого підходу, як свідчить практика, не тільки 

підвищує якість підготовки спеціаліста, а й дає змогу сформувати у 
студентів уміння організовувати власну самостійну  навчальну 
діяльність. 

 

Література: 
1. Булах І.Є. Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності 

навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Автореф. дис. ... 
доктора пед. наук / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України / І.Є. Булах. ‒ К., 1995. ‒ 50 с.  

2. Аванесов В.С. Проблема становлення національної системи 
педагогічних вимірювань / В.С. Аванесов // Вісник ТІМО. ‒ №1/2008. ‒ 
С. 38-41.  
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3. Лігоцький А.О. Система різнорівневої підготовки фахівців  
в Україні (теоретико-методологічний аспект): Автореф. дис. ... доктора пед. 
наук / А.О. Лігоцький. ‒ К., 1997.  

4. Жернов В.И., Ломакина И.С. Оценочная деятельность  
и формирование профессиональной направленности личности студента. ‒ 
Магнитогорск: МаГУ, 2000. ‒ 115 с. 

 
 

Білан М.М., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 
ОПТИМІЗАЦІЯ НЕЧІТКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
Оптимізація інвестиційного портфеля є чи не найважливішою 

проблемою у фінансовій математиці. Важливо, щоб математичні 
моделі, які будуються, якомога адекватніше відображали ситуацію 
прийняття рішень на ринку цінних паперів. Одним із шляхів «під-
вищення адекватності» розв’язку задачі є теорія нечітких множин.  

Розглянемо фондовий портфель із N активів на інтервалі [ ]0,T . 

Задача оптимізації фондового портфеля полягає в знаходженні 

вектора цінового розподілу паперів у портфелі { }i
x x= , 1,i N= , 

1

1
N

i

i

x
=

=∑ , 

який максимізує дохід інвестора при заданому рівні ризику. Нехай 
прибуток цінного папера буде невизначеним, ймовірнісний опис 
такого виду невизначеностей не зовсім коректний, тому як опис 
прибутку доцільно використовувати нечіткі числа гаусівського типу, 
моделюючи експертний вислів такого вигляду: «Прибуток цінного 

папера по закінченні строку володіння очікується рівним r  і 
знаходиться в розрахунковому діапазоні [ ]1 2

,r r ». 

Нечітке число B називається числом гаусівського типу, якщо 

воно має таку функцію належності: 
2

2)(

2

1

)( c

ax

B ex

−−
=µ , де a  ‒ центр 

інтервалу, c  ‒ величина, яка характеризує  його ширину. Таким 

чином, ( )iii car ,=  ‒ прибуток і-го цінного папера. Тоді прибуток 

всього портфеля: 






 ⋅⋅= ∑∑
==

N

i

ii

N

i

ii cxaxr
11

,  ‒ є гаусівським числом, де ix  ‒ 

вага i-го активу в портфелі, ∑
=

=
N

i

ix
1

1 , 10 ≤≤ x . Аналогічно можна 

визначити критичний рівень прибутку портфеля на момент T. Він 
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може бути нечітким числом гаусівського вигляду: ( )*

2

*

1

* , rrr = . У 

виродженому випадку це звичайний числовий норматив *r , 
наприклад, 10% річних. 

Ризик неефективності портфеля обчислюється за наступною 
формулою: 

( )

( ) ( )
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де *r  ‒ значення функції ( )1

1 αµ −
r , 

min
3* ,r c= −  

max
3*r c= . 

Для того, щоб визначити структуру портфеля, який забезпечить 
максимальний прибуток при заданому рівні ризику, необхідно 

розв’язати таку задачу: { }max,    optx Arg r constβ= → = . 

Враховуючи, що дохід портфеля нечітке число, залежно від 

співвідношення параметрів β , 
*r , minr , maxr  та a , отримаємо серію 

багатокритеріальних задач, розв’язавши які, за допомогою відомих 
методів, одержимо оптимальний розподіл прибутку фондового 
портфеля.   

 
Література: 
1. Зайченко Ю.П., Есфандиярфард М. Анализ и сравнение 

результатов оптимизации инвестиционного портфеля при применении 
модели Марковица и нечетко-множественного метода // Праці XIII-th 
International Conference «Knowledge – Dialog – Solution», Софія, 2007. ‒  
Р. 278-287. 

2. Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой 
информации. – М.: Наука, 1981. – 206 с. 

3. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень. 
‒ К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. ‒ 336 с.  
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доцент, к.е.н., 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВАРТІСНИХ ТА НАТУРАЛЬНИХ 

БАЛАНСІВ В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ 
 

Серед міжгалузевих балансових таблиць виокремлюють два 
типи: вартісні та натуральні. У вартісних балансах усі 
співвідношення записують у грошових одиницях, в той час як 

натуральні баланси оперують фізичними показниками. При цьому 

натуральні баланси набувають визначального значення при 

міжгалузевому екологічному аналізі, зокрема, при врахуванні таких 

матеріальних потоків, як вода, енергія, корисні копалини, ліс, 
забруднення, викиди парникових газів тощо. Розглянемо загальну 

структуру вартісних та натуральних балансів (рис. 1) [1].       
 

    Вартісні баланси              Натуральні баланси 

1 квадрант 2 квадрант  1 квадрант 2 квадрант 

Міжгалузеві 
зв’язки 

Кінцевий 

попит 
 
Міжгалузеві 
зв’язки 

Кінцевий 

попит 
 

Залишкове 
забруднення 

3 квадрант   3 квадрант  

Додана 
вартість 
 

Імпорт 

  

Природні 
ресурси 
 

Імпорт 

 

Рис. 1. Структура вартісного та натурального балансів 
 

Як бачимо, перший квадрант обох балансів відображає 
міжгалузеві зв’язки, що сформувалися в національній економіці. В 

цьому сенсі баланси є ідентичними та існує можливість швидкого 

переходу між ними. Так, для того, щоб отримати перший квадрант 
вартісного балансу, достатньо перемножити перший квадрант 
натурального балансу на відповідний ціновий вектор. 

Другі квадранти відрізняються тим, що до натурального 

балансу додатково входять потоки залишкового забруднення 
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(забруднення води, викиди шкідливих речовин в атмосферу, тверді 
відходи), що загалом не мають економічного значення та ціни, а тому 

не враховані у вартісному балансі. Для кожного сектору сумарне 
значення усіх фізичних величин, що входять у баланс, повинно бути 

рівним сумі всіх значень проміжного та кінцевого споживання плюс 
забруднення та викиди в навколишнє середовище. 

Для забезпечення відкритості моделі щодо зовнішніх ринків у 

3-му квадранті відображають показники імпорту. Ще однією 

важливою відмінністю між натуральними і вартісними балансами є 
те, що споживання природної сировини і ресурсів домашніми 

господарствами не може бути відображене у вартісних балансах на 
відміну від матеріальних, що показано у третьому квадранті.  

Якщо описати відповідні баланси у формі рівностей, то для 
вартісних балансів правильною є така рівність, записана у грошових 

одиницях: 

Сумарний вихід = сумарний вхід товарів та послуг + додана 

вартість.    

Для натуральних балансів рівність у натуральних одиницях 

матиме вигляд: 

Сумарний вихід = вхід сировини + сумарний вхід товарів та 

послуг – забруднення та викиди. 

Отже, концептуальною відмінністю цих блоків є те, що вартісні 
баланси враховують вплив економіки на екосистеми лише у тому 

випадку, якщо цей вплив має визначену ціну (відмінну від нуля). В 

той ж час натуральні баланси відображають усі зміни в 
навколишньому середовищі, що викликані впливом економічної 
системи на екосистему. Ці структурні відмінності загалом не 
дозволяють конвертувати вартісні баланси у натуральні за 
допомогою вектора цін. У цьому сенсі, при дослідженні еколого-

економічної рівноваги, натуральні баланси є більш повним та 
адекватним джерелом інформації. 

 
Література: 

1. Hubacek K., Giljum S. Applying physical input-output analysis to 

estimate land appropriation (ecological footprints) of international trade activities 

// Ecological economics. – 2003. ‒ № 1. – Р. 137-151. 
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

 
Сучасний фінансовий ринок є досконалим прикладом складної 

системи. З одного боку, він достатньо хаотичний, оскільки його 

еволюція визначається діями великої кількості людей, а з другого – у 

ньому функціонують стійкі механізми, що визначаються 
колективною поведінкою його учасників. На сучасному етапі 
фінансовий ринок, його стабільність, тенденції, ефективність можна 
характеризувати за допомогою теорії фракталів. Фрактал ‒ 

абстракція, ідеалізація дійсності, що дає можливість описати об’єкти, 

в яких складові самоподібні [2]. Фрактальний аналіз передбачає 
розгляд ринку як певного часового ряду з наявною хаотичністю. 

Існує кілька альтернативних підходів до оцінки фрактальної 
структури для часового ряду: R/S-аналіз, стандартний аналіз 
флуктуацій, аналіз детрендових флуктуацій (АДФ), 

мультифрактальний АДФ.  

Наведемо базові характеристики цих методів: 
1. Метод R/S аналізу базується на дослідженнях, проведених 

англійським науковцем Херстом. Він ґрунтується на аналізі розмаху 

параметра (найбільшим і найменшим значеннями на відрізку, що 

вивчається) та середньоквадратичного відхилення:       

( ) ( ) ( )log / log log ,R S H N α= ⋅ ⋅  

де N  – кількість спостережень, H  – показник Херста. 
Даний метод має широке застосування в аналізі часових рядів 

завдяки своїй стійкості. Для обчислення необхідні мінімальні 
припущення щодо системи, яка вивчається, та на його основі можна 
класифікувати часові ряди за глибиною пам’яті [1]. Відповідно до 

обрахованого показника Херста виділяють такі часові ряди: 

• випадкові, або некорельовані ( 0,5H = ); 

• антиперсистентні, або ергодичні ( 0 0,5H< < ); 

• персистентні, або трендостійкі ( 0,5 < 1H < ). 
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2. Флуктуація – випадкове відхилення значення величини від 

середнього в певній області простору чи в певний момент часу. У 

стандартному аналізі флуктуацій розглядається позиція точки у 

ланцюжку випадкових блукань і вивчається швидкість зміни 

флуктуацій цієї позиції залежно від зміни показника  
масштабності. 

3. АДФ базується на гіпотезі про те, що вимірювання 
властивостей самоподібності свідчать про кореляційні властивості 
ряду. Переваги АДФ полягають у тому, що він виявляє довгочасові 
кореляції нестаціонарних часових рядів, а також дозволяє ігнорувати 

очевидні випадкові кореляції, що є наслідком нестаціонарності. 
4. Багато економічних об’єктів не демонструють простої 

монофрактальної поведінки, що може бути визначена одним 

коефіцієнтом. У цьому випадку стає доцільним використовувати 

мультифрактальний АДФ, при якому визначається поведінка функції 
сукупності флуктуацій [1]. 

Отже, на сьогодні теорія фракталів широко застосовується для 
аналізу та прогнозування показників і явищ на фінансових ринках у 

взаємозв’язку з реальним сектором економіки. Зокрема, особливої 
актуальності дана теорія набула в умовах економічної кризи. 

 
Література: 

1. Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. 

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та 
структурних характеристик економічних систем. Монографія. – Черкаси: 

Брама-Україна, 2010. – 287 с. 
2. Петерс Э.Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение 

теории Хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. ‒ 

304 с. 
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МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

Сучасні інформаційні та обчислювальні системи реалізуються 
як багаторівневі системи з розподіленими обчислювальними 

ресурсами на базі поширених інтерфейсів з використанням 

відповідного технічного і програмного забезпечення. При цьому 

затрачується досить великий об’єм робочого часу. Одна із спроб 

проектного аналізу розробки окремих вузлів технічного забезпечення 
наведена в автором в роботі [1]. 

Сумарні витрати при реалізації системи є функцією апаратних і 
програмних витрат: 

zсум = f (zап, zпр ),     (1) 

де zап – апаратні ресурси на реалізацію системи; zпр – програмі 
ресурси на реалізацію системи; zсум – сумарні ресурси на реалізацію 

системи. 

При цьому апаратні витрати є функцією використаних 

апаратних ресурсів на реалізацію технічних засобів.  
Програмні витрати визначаються обсягом прикладних програм 

системи. Програмне забезпечення таких систем включає в себе як 

ліцензовані, так і оригінально розроблені програмні продукти (ПП). 

На розробку вказаних продуктів, їх доробку (реалізація практичного 

використання) на основі отриманими автором даних витрачається до 

70% робочого часу інженерів-програмістів [2]. 

Одним з достатньо ефективних методів, що можуть 
використовуються для використання і розробки оптимального 

варіанта таких продуктів, є функціонально-вартісний аналіз (ФВА). 

Метою використання ФВА при реалізації програмного 

забезпечення інформаційних та обчислювальних систем на стадії їх 

проектування є  знаходження оптимального варіанта конструкції й 

організаційно-економічних рішень, що забезпечують виконання 
системою функцій з мінімальними витратами. 

На стратегічному рівні ФВА допомогає виявити можливості 
тих факторів (якість, зниження вартості, зменшення трудомісткості), 
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які мають найбільше значення. Тому в процесі ФВА досліджуються 
функції, які повинен виконувати досліджуваний об’єкт з точки зору 

технічної придатності, новизни. Найкраща реалізація цих функцій 

оцінюється з позиції економічної ефективності. 
Метою даної роботи є вибір найкращого варіанта реалізації 

програмного продукту.   

Кожна з основних функцій об’єкта розробки може мати 

декілька варіантів реалізації. Функції об’єкта розробки і варіанти їх 

реалізації повинні бути попередньо чітко і повно описані. 
Вони використовуються для опису морфологічної карти, на 

основі якої виконують якісну оцінку варіантів та побудови 

позитивно-негативної матриці, з допомогою якої можна оцінити 

переваги і недоліки можливих варіантів рішень. Результати такого 

аналізу подають у вигляді результуючої таблиці, на основі якої 
проводиться порівняльний аналіз всіх можливих варіантів 

реалізації функцій об’єкта розробки.  

Варіанти реалізації основних функцій наводяться в 
морфологічній карті системи, яка має вигляд Fi = fi (FОФi ). При цьому 

з подальшого розгляду виключаються варіанти, які мають суттєві 
недоліки, визначені умовами експлуатації, або не відповідають 
вимогам до програмного продукту.  

На основі морфологічної карти робимо висновок, що при 

розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій 

слід виключити, тому що вони не відповідають поставленим задачам. 

На основі цієї карти можемо побудувати відповідну позитивно-

негативну матрицю з вказаними в ній основними функціями, 

варіантами їх реалізації, перевагами й недоліками.  

Оцінка рівня якості ПП проводиться з метою порівняльного 

аналізу і визначення найбільш ефективного в технічному відношенні 
варіанту інженерного рішення. 

На основі даних про зміст основних функцій, які повинен 

реалізовувати об’єкт, а також умов, які характеризують його 

експлуатацію, визначають основні параметри об’єкта, які потім 

будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня. 
Система параметрів, прийнята до розрахунків, повинна достатньо 

повно характеризувати споживчі властивості об’єкта. Чим більшою 

буде кількість оцінюваних параметрів, тим точнішою буде оцінка. 
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На стадії створення нових або модернізації діючих виробів, 
коли по варіантах, що підлягають розгляду, недостатньо інформації 
щодо кількісної характеристики властивостей об’єкта, 
узагальнюючий показник рівня якості ‒ коефіцієнт технічного рівня 
(КТ.Р.) розраховується для кожного варіанта інженерного рішення за 
формулою: 

. .

1

n

Т Р j ij ij

i

K Bφ
=

=∑ ,                                             (2) 

де ijϕ  ‒ коефіцієнт вагомості i-го параметра якості j-го варіанта  

в сукупності прийнятих для розгляду параметрів якості; ijB  ‒ оцінка 

i-го параметра якості j-того варіанта об’єкта в балах; n  ‒ кількість 
параметрів об’єкта, які прийняті для оцінки. 

Кращим варіантом інженерного рішення для розроблюваного 

ПП (з прийнятих до розгляду) є варіант, якому відповідає найвище 
значення коефіцієнта технічного рівня: 
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де k  ‒ кількість варіантів інженерних рішень, які були прийняті для 
порівняльної оцінки. 

Для визначення величин параметрів якості в балах ijB  

необхідно по кожному параметру встановити його граничні 
значення. Для кожного параметру будують графічні залежності 
бальної оцінки параметра від його абсолютного значення.  

Вагомість кожного параметра визначається методом попарного 

порівняння. Після детального обговорення і аналізу кожний експерт 
оцінює ступінь важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів. 

Перед подальшою обробкою перевіряється сума рангів по 

кожному параметру, яка має дорівнювати 
( 1)

2

n n +
, де n  ‒ кількість 

оцінюваних параметрів. На основі числових даних ija  складають 

квадратну матрицю ijA a= . 

Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра iϕ  

проводиться за відповідними формулами.   
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Результати розрахунків заносяться до таблиці розрахунку ва-
гомості параметрів ПП, з якої вибираємо варіанти реалізації функцій. 

Розрахуємо узагальнюючі показники якості ПП для кожного 

варіанту окремо по кожній вибраній функції. Результати розрахунків 
зводимо до таблиці показників рівня якості кожного з варіантів ПП. 

За даними останньої з вказаних таблиць визначимо показники 

рівня якості кожного з варіантів ПП КТ.Р. та визначаємо кращий 

варіант практичної реалізації, у якого коефіцієнт технічного рівня 
має максимальне значення. 
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ 

НЕСТАЦІОНАРНОСТІ 
 

Необхідність існування механізмів узгодження між попитом та 
пропозицією започаткувала ринкові відносини. В результаті 
компроміс між рівнем попиту та обсягами пропозиції досягається у 

вигляді ринкових цін на товари. 

На зміні динаміки цін в напрямку досягнення економічною 

системою стану рівноваги ґрунтуються економіко-математичні 
моделі ринкової рівноваги вальрасівського типу [1]. Рівновага за 
Л. Вальрасом означає такий стан економічної системи, при якому 

ціни, обсяги виробництва, розміри виробничих факторів, виторги від 

реалізації товарів такі, що кожен споживач реалізує свої переваги, 

виробник максимізує прибуток, попит на продукцію і послуги 

збалансовані в масштабах всієї економіки.  
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У теорії загальної рівноваги Л. Вальраса постулюється 
стаціонарність економічної системи в розумінні незалежності від 

часу та зовнішніх факторів (тобто ізольованість системи). 

Стабільність системи (локальна чи глобальна) трактується як її 
здатність повертатись до стану рівноваги, що можливе при існуванні 
сукупності рівноважних цін на товари. 

Проте в реалії економічна система, як правило, нестаціонарна. 
Якщо узагальнити на нестаціонарний випадок модель Л. Вальраса 
[1, 2], то отримаємо опис динаміки поведінки цін за допомогою 

системи диференціальних рівнянь 
 

                   ṗ(t) = α(t) E(p(t), t), t > 0,                                (1) 

при умовах 

p(t) = p* = const > 0 для всіх t > 0,                        (2) 
 

                E(p*, t) = 0 для всіх t > 0,                                (3) 

 

де p(t) ‒ вектор-функція, координати якої є цінами на відповідні 
товари в момент часу t; ṗ(t) ‒ похідна від вектор-функції p(t) за 
часом t; α(t) – діагональна матриця коефіцієнтів пропорційності, що 

регулюють швидкість, з якою ціни реагують на зміну попиту та 
пропозиції в момент часу t; E(p(t), t) – вектор-функція надлишкового 

попиту на товари, координати якої є різницями між обсягами попиту 

та обсягами пропозиції на відповідний товар в момент часу t;  

p* ‒ вектор рівноважних цін. 

Взагалі кажучи, задача (1)-(3) не завжди має розв’язок. Це 
означає, що нестаціонарна система не має інваріантних станів, тобто 

в загальному не може знаходитись у стані рівноваги.  

Тому пропонується поняття стабільності нестаціонарної 
економічної системи розглядати, пов'язуючи його не із поверненням 

системи в стан рівноваги, а із асимптотичною стійкістю в часі 
траєкторій цін – розв'язків системи диференціальних рівнянь  
типу (1). 

 
Література: 

1. Walras L. Elements of Pure Economics / L. Walras. – London: Allen 

and Unwin, 1954.  

2. Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. 

Мікроекономіка / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – К.: 

Вища шк., 2004. – 262 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ У 

ПРОГНОЗУВАННІ ІНДЕКСУ ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

Сучасний стан інвестиційної діяльності на фондовому ринку 

вимагає застосування ефективних математичних процедур при 

прийнятті рішень. Поряд із можливістю використання методів 
фундаментального та технічного аналізу актуальною залишається 
проблема розробки нових математичних процедур прогнозування, 
які б дозволяли говорити про ціни ризикованих інвестиційних 

інструментів у короткій або довгостроковій перспективі з 
прийнятною точністю. 

Одним із головних показників фондового ринку є індекси, 

котрі являють собою середню вартість акцій або портфеля акцій 

найбільш стабільних компаній країни чи галузі, що вибираються за 
певною кваліфікаційною ознакою. Побудувавши прогноз індексу 

ринку як показника, що відображає весь спектр цінних паперів, які 
обертаються на ньому, можна говорити про прогноз ціни акцій.   

Перспективним напрямом у прогнозуванні на фондовому ринку 

є застосування нейромережевого аналізу. Це можна пояснити 

складністю побудови адекватних моделей процесів, які 
супроводжують функціонування фондового ринку. Такі моделі 
повинні враховувати велику кількість аспектів, що впливають на 
формування ринкових цін ризикованих інвестиційних інструментів. 
У доповіді застосуємо метод нейромереж для чисельного 

моделювання індексу фондового ринку. 

Для розв’язання задачі короткострокового прогнозування 
використовується наявна статистична інформація та застосовується 
така схема нейромережі (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема нейромережі 

 

 

Навчання мережі реалізовується за допомогою процедури 

оберненого розповсюдження похибки. При цьому для нелінійного 

критерію якості застосовано градієнтні процедури оптимізації, 
високу ефективність серед яких отримано за допомогою процедури 

найшвидшого спуску. Аналіз отриманих результатів дає право 

стверджувати, що обрана схема мережі є достатньо ефективною і 
найбільш висока точність досягається при прогнозуванні на один або 

два дні вперед. Похибка при цьому не перевищує 4,5%.  

 
Література: 

1. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с 
польского И.Д. Рудинского. ‒ М.: Финансы и статистика, 2002. ‒ 344 с. 

2. Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми: Навч. 

посіб. ‒ К.: «Маклаут», 2008. – 364 с. 
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ СПРОСА И ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ1
 

 
Представленные результаты основаны на использовании 

свойства продуктивности модели Леонтьева «затраты-выпуск» для 
экономической системы с n  чистыми отраслями. Если матрица 
Леонтьева A  продуктивна, то ей соответствует неотрицательная 
матрица полных затрат 1

( )B I A
−= − . В [1] рассматриваются оптима-

льные структуры спроса *y  и добавленной стоимости *c , которые 
есть решением следующей квадратичной экстремальной задачи:  

0, 0
( *) * max

T T

y c
c By c By

≥ ≥
=  при ограничениях    

2 2

1 1

0, 0, 1, 1,
n n

T

i i
i i

By B c y c
= =

≥ ≥ = =∑ ∑  
(1) 

где y  и c  – n -мерные векторы из n
R .  

Если продуктивная матрица A  неразложима, то задача (1) 
имеет единственное решение *y  и *c , все компоненты которого 

положительны. При этом компоненты векторов *y  и *c  равны 

компонентам нормированных собственных векторов симметричных 

матриц 
T

B B  и 
T

BB , соответствующих максимальным собственным 

числам max max( ) ( )
T T

B B BBλ λ= .  

Для межотраслевого баланса Украины (15 агрегированных 
отраслей) на основе таблиц «затраты-выпуск» за 2005-2009 гг. [2] 
построены матрицы Леонтьева. Все они продуктивны (числа Фробе-
ниуса 

A
λ  меньше 1), им соответствуют такие оптимальне *y  и *c : 

                                                 
1
 Работа частично поддержана SNSF (Швейцария), проект № 

IZ73ZO_127962 «Analysis of Institutional and Technological Changes in Market 
and Transition Economies on the Background of the Present Financial Crisis». 
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 2005 2006 2007 2008 2009 

λλλλА 0,596 0,585 0,572 0,566 0,570 

 y* c* y* c* y* c* y* c* y* c* 

1 0,270 0,195 0,282 0,204 0,278 0,202 0,281 0,183 0,282 0,189 

2 0,296 0,099 0,286 0,100 0,273 0,100 0,284 0,106 0,256 0,098 

3 0,300 0,290 0,283 0,276 0,253 0,253 0,244 0,271 0,281 0,298 

4 0,554 0,808 0,554 0,797 0,559 0,783 0,555 0,788 0,537 0,756 

5 0,222 0,156 0,221 0,163 0,226 0,161 0,231 0,163 0,247 0,185 

6 0,330 0,116 0,346 0,125 0,352 0,138 0,384 0,144 0,367 0,135 

7 0,227 0,288 0,239 0,300 0,234 0,319 0,218 0,303 0,229 0,319 

8 0,276 0,094 0,238 0,092 0,230 0,091 0,220 0,087 0,247 0,096 

9 0,227 0,218 0,243 0,230 0,257 0,241 0,258 0,248 0,252 0,257 

10 0,092 0,088 0,074 0,073 0,077 0,086 0,067 0,084 0,063 0,072 

11 0,159 0,144 0,189 0,160 0,209 0,195 0,191 0,181 0,205 0,218 

12 0,111 0,046 0,098 0,042 0,110 0,050 0,115 0,052 0,094 0,044 

13 0,101 0,034 0,101 0,036 0,094 0,034 0,104 0,038 0,106 0,039 

14 0,166 0,057 0,166 0,059 0,172 0,063 0,167 0,060 0,170 0,063 

15 0,147 0,062 0,147 0,073 0,149 0,078 0,128 0,067 0,142 0,076 
 

В докладе приведены свойства задачи (1), ее связь с 
национальным доходом и валовым национальным продуктом, 

аналитический и итеративный алгоритмы нахождения *y  и *c . 

 
Литература: 
1. Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Оптимальная нормированная структура 

спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева // 
Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 5.– С. 51-59. 

2. Статистическая информация [Электронный ресурс]: Таблица 
«Затраты-выпуск» (в ценах потребителей) / Госкомстат Украины. – Режим 
доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.  
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ПРО ФОРМУВАННЯ ЗАВДАНЬ  

МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН  

МАТЕМАТИЧНОГО ТА ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛІВ 
 

На сьогодні загострилася дуже важлива проблема, пов’язана з 
викладанням дисциплін математичного та природничого циклів у 

вузах, особливо для студентів економічних спеціальностей, оскільки, 

з одного боку, ці дисципліни не належать до переліку суто 

«економічних», з другого – вони є одним з основних інструментів у 

руках нинішнього економіста. 
Аналітичні результати викладання математичних дисциплін в 

різних економічних вузах Чернівців, зібрані впродовж 10 років, 
демонструють явну залежність між співвідношенням аудиторних та 
неаудиторних годин, а також розподілом власне аудиторного часу та 
якісним показником успішності студентів (рис. 1). 

Репрезентативності результатів сприяє різноманітність груп і вузів 
(кількісна та якісна). 

Ще однією причиною низького рівня знань математичних 

дисциплін у студентів-економістів є повна відсутність так званих 

предметно-логічних ланцюгів для навчальних дисциплін 

математичного циклу, що не сприяє виробленню у студентів 
комплексного підходу до застосування математичного апарату при 

обробці економічної інформації.  
За останні роки одним з обов’язкових атрибутів контролю 

знань студентів стали тестові завдання. Звичайно, як засіб 

мобільного моніторингу знань студента для дисциплін з великою 

кількістю означень, понять, термінів тести мають право на 
застосування. Однак при викладанні математичних дисциплін, де 
важливим є вміння студента застосувати на практиці наявні знання – 

тестування не є єдиним і ефективним засобом, за результатами якого 
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викладач може об’єктивно зробити висновок щодо рівня знань 
студента.  
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Рис. 1. Залежність якості знань студентів з дисципліни «Теорія 

ймовірностей і математична статистика» від співвідношення аудиторного  

та неаудиторного часу на вивчення дисципліни 

(лекції-практичні-самостійна робота). 
 

Як висновок – цілий ряд питань, які, з нашої точки зору, 

вимагають нагального вирішення. З них основними є: 
а) відновлення повного переліку класичних дисциплін 

математичного циклу на перших курсах, а також внесення в 
навчальні плани для старших курсів спецкурсів, присвячених 

способам математичної обробки економічних даних; 

б) активна співпраця з фаховими кафедрами щодо введення 
наукового консультування викладачами кафедр математики 

студентів старших курсів при виконанні ними курсових і 
магістерських робіт. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМIЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПIЛЬСТВА 

 

Останнiми роками спостерiгається значний розвиток класичної 
економiки за рахунок використання концепцiй i методiв, що 

початково були розробленi в природничих науках. Так, застосування 
статистичної фiзики дало змогу показати основнi особливостi 
економiчних крахiв, побудувати теорiю фiнансових ризикiв, 
розвинути принцип формування оптимального портфеля, 
iнтерпретувати процеси змiни економiчних показникiв та обмiнних 

курсiв валют [1]. З другого боку, ‒ еволюцiйна економiка, яка 
спирається на теорiю систем, що розвиваються, та на бiологiчну 

еволюцiю [2-3] і синергетична економiка [4, 5], яка ґрунтується на 
теорiї вiдкритих систем та дозволяє показати процеси 

самоорганiзацiї.  
Одним iз основних результатiв такого напрямку досліджень є 

з'ясування умов еволюцiї економiки до низько- або до 

високопродуктивного станiв, з одного боку, i опис картини переходу 

мiж ними (економiчної кризи або економiчного дива), з другого. 

Економічна сутність стійкого стану взаємопов'язана з економiчною 

структурою суспiльства, представленою розподiлом населення за 
лiквiдним накопиченням або iншим показником. На основi 
соцiологiчних опитувань, експертних оцiнок та iнших даних 

з'ясовано, що можна видiлити низько- i високооплачувану групи 

населення, а також порiвняно нечисельний надзаможний прошарок - 

так званий утiкаючий хвiст, прибутки й накопичення якого 

настiльки великi, що обмежуються державою або переводяться до 

iнших країн (вiдтiк капiталу).  

Оскiльки суспiльство є вiдкритою економiчною системою, 

тому це дає підстави дослiджувати його з допомогою синергетичного 

пiдходу. 

Найпростiші синергетичної моделi дозволяють зобразити 

економiчну структуру суспiльства й умови реалiзацiї перехiдних 

явищ, наприклад – описати процеси економiчної кризи. 
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Для заданих значень лiквiдних коштiв U та цiни P роль 
параметра порядку, що вiдрiзняє високопродуктивний стан вiд 

низькопродуктивного, вiдiграє функцiя попиту ( , )Q Q U P= , яка 
представляє кiлькiсть товару, що придбали за одиницю часу (в 
низькопродуктивному, неупорядкованому станi маємо 0Q = , у 

високопродуктивному, упорядкованому 0Q ≠ ). Виробнича функцiя 
F визначається кiлькiстю продукцiї, виробленої за одиницю часу 

(часу обiгу) залежно вiд кiлькости людей, зайнятих у процесi, i 

вкладених (обiгових) коштiв. Керуючий параметр представляє 
купівельну спроможність p ≡ P/U (умовну цiну), яка визначається 
вiдношенням дiйсної цiни до наявних коштiв. 

У межах синергетичного пiдходу еволюцiя системи 

визначається системою самоузгоджених рiвнянь, якi пов'язують 

швидкостi зміни , ,
Q F p

t t t

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

 указаних величин з їх значеннями 

Q, F, p. 

Використання адiабатичного наближення, в межах якого 

характернi часи змiни виробничої функцiї та цiни набагато меншi вiд 

часу релаксацiї попиту, показує, що детермiнована економiчна 
система переходить до високопродуктивного стану, якщо купiвельна 
спроможнiсть протягом певного проміжку часу перевищує критичне 
значення. Тривалість цього проміжку часу пов’язана з часами 

релаксації процесів, що відбуваються в системі. 
Економiчна структура суспiльства при цьому відображається 

функцiєю розподiлу попиту, вигляд якої задано стацiонарним 

розв'язком моделюючих рiвнянь, що зв’язують F, Q, p, доповнених 

стохастичними доданками. За умов адiабатичного наближення вони 

зводяться до рiвняння Ланжевена. Рiвняння Ланжевена  має 
нескiнченний набiр випадкових розв'язкiв, розподiл ρ(u) яких 

задається рiвнянням Фоккера-Планка [6]. 

Нині розподіл ρ(u) має два максимуми (дві моди). Ліву моду 

(координату максимуму з малим u) становлять наймані робітники, 

люди розумової праці (вчителі, лікарі, інженери). Праву моду 

(координату максимуму з великим u) становлять власники великих 

підприємств, вищі державні службовці (рис. 1). Мінімум між двома 
названими модами відповідає середнім підприємцям та 
кваліфікованим найманим робітникам. Тим часом, в країнах з 
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високопродуктивною економікою розподіл ρ(u) має один максимум, 

котрий відповідає «середньому класу» (рис. 2). 

У суспільствах з бімодальним розподілом за однією з важливих 

майнових ознак не відбуваються процеси ринкового 

саморегулювання. Наприклад, виникають дві ціни на один продукт. 
Відбуваються інші суттєво нерівноважні економічні явища. Зокрема, 
в товарній економіці (при відповідних функціях споживання Q(u) та 
виробництва F(u)) виникають два стійкі стани, з низькою та високою 

продуктивністю виробництва. Більшість підприємств нашої країни 

перебувають у низькопродуктивному (НП) стані. Для переходу 

економіки у бажаний високопродуктивний (ВП) стан спершу 

необхідно встановити в суспільстві одномодальний розподіл ρ(u), 

після цього (формування «середнього класу») проявляються 
об’єктивні економічні процеси, що приводять економіку з НП у ВП 

стан. Останнє явище відоме як «економічне диво».  

 
Рис. 1. Схематичний графік бімодального розподілу ρ(u) 

 

 
Рис. 2. Схематичний графік одномодального розподілу ρ(u) 

 

Методи державного регулювання економіки, спрямовані на 
перетворення бімодального розподілу ρ(u) в одномодальний, – 

відомі. Для перетворення бімодального розподілу в одномодальний 

застосовують методи, що сприяють піднесенню лівого й правого 
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схилів центрального мінімуму ρ(u) (пунктирні стрілки на рис. 1). 

Щоб «підняти лівий схил» – необхідно збільшувати доходи 

(зарплату) кваліфікованих працівників, що приведе не до 

інфляційного підвищення цін товарів першої необхідності, а до 

виникнення попиту на новий вид товарів. Щоб «підняти правий 

схил» мінімуму – потрібно стимулювання підприємців з недостатнім 

первинним капіталом через кредити, транші, випадкові замовлення 
великих партій товару, звільнення від податку.  

Тобто, протягом останніх півтораста років задача 
трансформації полімодального розподілу суспільства за майновою 

ознакою неодноразово була успішно розв’язана в багатьох країнах.  

Є підстави припускати, що наявність бімодального розподілу ρ(u) 

виражає патологічний економічний стан, який склався внаслідок 
деструктивних майнових зловживань. Зокрема – через заниження й 

невиплату зарплати, непропорційний розподіл прибутку між 

організаторами й учасниками виробництва (власниками й 

робітниками), через непропорційний розподіл доходу від 

економічних операцій між учасниками економіки з великими та 
малими статками.  
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CONCEPTUAL ASPECTS OF EVALUATING THE 

EFFECTIVENESS OF ERP-SYSTEMS 

 

The implementation of ERP-system is always expected and planned 

that the system will bring business advantages compared with the previous 

state, whether there are increase profitability, reduce costs, or something 

else. But in any case, the introduction of ERP-systems spent a lot of 

money, and regardless of what the effect will be obtained (tangible or 

intangible), if this effect was not confirmed by the measurable economic 

indicators to prove the feasibility of implementation and effectiveness of 

the ERP-system will be difficult.  

There is a well-known rule: implement ERP-system should be only 

when the targets implementation are set. Then it is logical to evaluate the 

effectiveness of implementation by how accurately the objectives. Each 

company may have their own objectives and, consequently, different 

effects of the introduction of ERP, for example: reducing the time of order 

registration, reducing the cost of order processing, increased processing of 

orders, reducing the time of order entry, improving planning accuracy of 

delivery, reducing the number of delivery errors, increase planning 

accuracy of delivery, reducing the delivery time, increase the accuracy of 

inventory control, etc.  

When it became clear what goals the introduction, even before the 

introduction should be established the method of evaluation of a target 

effect in monetary terms. After the ERP implementation can occur and 

some other, more positive effects than those which were set as a goal. 

Such effects can enjoy as a pleasant surprise, but viewed them more as an 

accident, which may not be related to the ERP implementation.  

Thus, before the introduction of performance is planned, after the 

introduction of it must be verified. When goals are described in 

measurable parameters, one must compare those numbers, which are 

available for all targets before and after implementation.  

Sometimes the complexity of assessing the effectiveness of the 

implementation consists in the fact that in parallel with the ERP-system in 

the enterprise can be implemented other information systems, introduced 
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some institutional arrangements. They give their effects, and must share 

the results obtained with the help of ERP-system, and due to confounding 

factors. For example, prevention of theft from a warehouse may be the 

result of that, together with the ERP-system was implemented warehouse 

management system and stock control has become more precise and, 

moreover, were established the system of control and tolerance. So maybe 

it was not worth spending a lot of money on the ERP, but had to buy good 

locks on doors? The same effect would be obtained for less money.  

The method of estimation adopted in Ukrainian business practice, a 

brief description of the approaches, analysis of their advantages and 

disadvantages, and examples of evaluating the ERP effectiveness 

implementation by the approach of individual enterprises. Each method of 

estimation is considered from the standpoint of its applicability to 

individual companies and completeness of the information displayed.  

The effectiveness of the implementation of information systems can 

be divided into two components: an economic component, ie a system of 

indicators to assess the economic efficiency of the implementation, and 

process component, the aim of which is to assess the consistency of the 

results of the ERP goals and objectives of the enterprise, as well as 

directly monitor the implementation ERP at each stage of the project.  

First of all, it is necessary to define the terminology. Based on the 

meaning of the term 'effectiveness', efficiency of implementation of 

information systems can be defined as achieving an optimal balance of 

cost / outcome, which is the comparison of the economic result of the 

introduction of the system and the cost of acquisition, installation, 

completion, exploitation of the system. But to focus only on the analysis 

of only this ratio would be a mistake, because due to many factors, 

financial analysis does not give a complete picture of the effectiveness or 

ineffectiveness of the ERP introduction. The one must not forget that 

effective implementation of information system involves the adequacy of 

the functional characteristics of the specific goals and objectives, we 

believe the company when deciding whether to install or upgrade the 

system. Critics of the existing models for assessing the effectiveness of 

the ERP suggests that most approaches do not allow to evaluate the 

progress of the project on ERP implementation and adjust the resulting 

deviations from the plans at various stages, until the initial. Western 

analysts offer to use the techniques of process and project management for 

this purpose. 
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Specificity evaluation of the effectiveness of ERP systems is 

conditioned and the main features that distinguish ERP systems from 

other classes, in particular:  

• flexibility in terms of types of production  

• possibility multilink production planning  

• Integrated resource planning  

ERP integrates all departments and functions into a single 

information environment, which integrates many subsystems (modules) to 

serve the specific needs of individual departments and the implementation 

of certain management functions, such as corporate finance, logistics and 

marketing. The rating must take into account not only the sum of the 

effects of the ERP implementation in individual units, at the end due to 

the synergy effect of the total will be higher.  

We have developed the following classification:  

1. Method based on the financial performance  

2. Probabilistic methods  

3. Tools qualitative analysis (heuristics)  

However, this classification reflects, rather, the various divisions of 

assessment, and in no case may not qualify for a full inventory of existing 

approaches, and even more so to develop a single integrated approach 

based on it.  

Many different approaches to assessing the effectiveness of the 

implementation can be systematized as follows:  

The economic component of the effectiveness evaluation:  

1. The approach, based on the investment management methods.  

2. Economic analysis: an internal or a process component:  

1. The approach, based on the techniques of project management  

2. Elements of process management  

Reduced ordering include, among others, the traditional 

classification of evaluation methods. However, remember that mentioned-

above approaches may in no case be considered as fully independent 

valuation methodologies. In contrast, most effectively using of them can 

only be set when the elements of one approach replaces the vulnerabilities 

of the other.  

The economic component is estimated using the methods of 

investment management, complemented by economic analysis elements.  
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СТАН РИНКУ ERP-СИСТЕМ В УКРАЇНІ  
В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Ринок ERP-систем, як і будь-який інший ринок, цілком 

підтримується споживачами. В зв’язку з економічною нестабільністю 

клієнти та замовники радикально змінилися. Власники фірм стали 

більш перебірливими та економними, що виражається у виконанні 
частини роботи самостійно, не залучаючи зовнішніх спеціалістів. 
Пройшов період масового впровадження ERP-систем, незважаючи 

навіть на рекомендації консультантів. Кожна фірма тепер зважує 
власні ресурси та можливості й оцінює бюджет і доцільність 
проекту. Внаслідок кризи відбулося посилення конкуренції на ринку 

ERP-систем. Деякі консалтингові компанії змушені працювати на 
межі збитків через так звані цінові війни та «тендерні» перемоги. 

Спад галузі призвів до того, що на ринку праці з’явилися 
висококваліфіковані спеціалісти. А як наслідок, відбулося 
підсилення фріланс-руху. З даною проблемою зіштовхнулися різні 
компанії, зокрема SAP, Oracle, Microsoft та інші. 

Однією з тенденцій, що спостерігається на ринку ERP-систем, є 
також поступова відмова консультантів від схеми погодинної оплати, 

яку стало значно важче продавати. Найчастіше використовується 
змішаний підхід – погодинна оплата плюс фіксована винагорода за 
успіх. 

Як і раніше, велике значення має ціна ERP-системи. В 

найвигіднішому становищі на даний момент перебувають 
постачальники, які пропонують продукти в національній валюті. 
Варто відзначити, що не відбулося очікуваного зниження вартості 
ліцензій для користувачів. Лише в одиничних випадках фірми 

змінювали валюту розрахунку, тим самим зменшуючи вартість на 
декілька відсотків. Були і протилежні випадки. Наприклад, компанія 
«1С» зафіксувала й підвищила вартість додаткових ліцензій на  
25-30% та планує продовжити цю тенденцію.  
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Консалтингові компанії намагаються зацікавити замовника 
стислими строками впровадження. В зв’язку з тим, що замовнику 
необхідний швидкий результат, усе частіше масштабні обсяги робіт 
розбиваються на менші, з поступовою реалізацією. Проте говорити 
про значне скорочення строків не варто, оскільки в силу певних 
об’єктивних причин неможливо частину фаз обійти чи 
пришвидшити. Експерти з ERP-систем одностайно визнають, що 
ключовим сегментом на ринку пропозицій став SMB (ERP для 
малого та середнього бізнесу). Потенціал SMB досить значний – 
після кризи розпадаються великі організації, а звільнена робоча сила 
формує нові підприємства. А як і будь-яким організаціям їм 
необхідна інформаційна інтеграція, планування і контроль, 
оптимізація запасів та інше. За словами експертів, доволі серйозну 
зацікавленість до ERP-систем також почали проявляти фінансові та 
страхові компанії, які раніше недооцінювали переваги систем даного 
плану. В зв’язку із цим деякі постачальники почали розширювати 
свої пропозиції, стараючись охопити даний сектор.  

За оцінками аналітиків Gartner, на середньому ринку нині спо-
стерігається підвищена зацікавленість до застосування ERP-рішень, 
що надаються за моделлю «ПЗ як послуга» (Software-as-a-Service). 
Але зважаючи на те, що ринок таких систем – доволі консервативна 
галузь, а більшість питань, які стосуються концепції «хмарових» 
обчислень, все ще залишаються без відповідей (у першу чергу ті, що 
належать до інформаційної безпеки), говорити про необхід-ність 
даного продукту, особливо в Україні, поки що не актуально. 
Хороший потенціал є у продукції класу OpenSource, проте провідні 
постачальники подібних систем поки що не надто активні в Україні.  

З кінця 2008 до початку 2010 р. український ринок бізнес-
додатків пережив один із найважчих періодів. У зв’язку з важким 
економічним становищем клієнтів було досить важко переконати в 
необхідності впровадження ERP-систем, незважаючи на знижки та 
пропозиції оплати послуг у розстрочку. В результаті в грошовому 
виразі даний сектор зменшився на 60-80%. На думку експертів, 
покращення стану на ринку не варто очікувати раніше 2012 року. 
При цьому розмова йде лиш про обсяги в грошовому вираженні. 
Повернення на докризові темпи зростання не очікують.   
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ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ β- ТА σ-КОНВЕРГЕНЦІЇ  
КРАЇН ТА РЕГІОНІВ 

 

У теорії економічного зростання передбачається, що початкова 
диференціація країн за рівнем розвитку є наслідком екзогенних 

шоків та недосконалості механізму коректування. Відповідно до 

гіпотези конвергенції, якщо економіка країни (регіону) в початковий 

момент перебуває далі від положення стійкої рівноваги, темпи її 
зростання будуть вище, ніж в економіки країни, що перебуває 
ближче до рівноваги. Отже, в довгостроковому періоді 
диференціація зникає. Найбільш часто гіпотеза конвергенції 
застосовується для вивчення відмінностей та динаміки в рівні ВВП 

(ВРП) на душу населення. Необхідно, однак, відзначити, що в 
економічній літературі не існує єдиного визначення поняття 
«конвергенція», а згадується кілька концепцій гіпотези конвергенції. 
Найбільшого поширення набули дві концепції конвергенції - так 

звані бета- і сигма-конвергенціі [1, 2]. 

В емпіричних дослідженнях з даної проблеми робилися спроби 

оцінити гіпотезу конвергенції як для різних країн, так і для регіонів 
однієї країни. Зокрема, Barro, Sala-i-Martin в своїй праці наводять 
результати оцінки β-конвергенції за період 1880-2000 рр. для 
Сполучених Штатів Америки для рівняння [1]: 

( ) ( ),

,0 0,

,0

11
ln ln .

T

i T

i i T

i

ey
a y

T y T

β

ω
− −  

 = + +          

  (1) 

Оцінки на всьому періоді, а також на окремих періодах 

свідчили про наявність конвергенції між різними штатами. Оцінки 

коефіцієнтів β на декількох періодах мали від’ємне значення, однак 

після введення контрольних змінних, що відображають географічне 
положення штату і структурні шоки, всі коефіцієнти виявилися 
додатними і статистично значущими. В цілому було зроблено 

висновок, що швидкість конвергенції між різними штатами 

становить близько 2% на рік. 
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Аналогічні оцінки проводилися за даними по префектурах 

Японії за період 1930-1990 рр. Отримані оцінки також свідчили про 

наявність β-конвергенції: коефіцієнт β склав близько 0,028. Оцінки 

коефіцієнта β для окремих підперіодів, що мають неправильний знак, 

виявлялися додатними після включення структурних змінних. Барро 

і Сала-і-Мартін [1] проводили також оцінки конвергенції за даними 

по 90 регіонах у 8 країнах Європи за період з 1950 по 1990 р. (11 - в 

Німеччині і Великобританії, 20 - в Італії, 21 - у Франції, 4 - у 

Голландії, 3 – у Бельгії, 3 - у Данії і 17 - в Іспанії). На відміну від 

США і Японії, для обліку міждержавних відмінностей у вихідне 
рівняння регресії включалися державні логічні змінні. Зокрема 
отримано, що для проаналізованої вибірки регіонів спостерігається 
β-конвергенція з коефіцієнтом близько 0,02. Додатково оцінювалася 
система одночасних рівнянь для знаходження коефіцієнтів β для 5 

найбільших країн - Німеччини, Великобританії, Італії, Франції та 
Іспанії. У цьому випадку коефіцієнт β міг варіюватися для різних 

країн, але не змінювався в часі. Оцінені значення складали від 0,012 

(Франція) до 0,027 (Великобританія). При емпіричній перевірці 
концепції σ-конвергенції основна увага приділяється динаміці 
показника дисперсії (середньоквадратичного відхилення) розподілу 

логарифмів ВВП на душу населення. Відповідно, якщо для вибірки 

країн (регіонів) дисперсія розподілу логарифмів ВВП на душу 

населення зменшується від початку до кінця аналізованого періоду, 

гіпотеза σ-конвергенції не відхиляється. Такий метод перевірки даної 
гіпотези є суто описовим. Зокрема, (Lichtenberg, 1994) модифікував 
тест Фішера, щоб перевірити, чи є зменшення дисперсії від початку 

до кінця періоду статистично значущим. 

Для розглянутих вище країн (США, Японія, країни Європи) 

одночасно з перевіркою гіпотези β-конвергенції проводилося 
дослідження наявності σ-конвергенції. Зокрема, як уже було 

відзначено вище, розглядалася динаміка стандартного відхилення 
ВВП на душу населення (ВРП) за відповідні періоди часу. Для США 

протягом практично всього аналізованого періоду часу  

(1880-2000 рр.) спостерігалося зниження величини стандартного 

відхилення ВВП штатів на душу населення. Лише в період з 1920 по 

1930 р. спостерігалося зростання даного показника, що, мабуть, 
стало наслідком зниження відносних цін на сільськогосподарську 

продукцію і, таким чином, негативно відбилося на штатах, що 
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спеціалізуються на сільському господарстві, які й до цього 

характеризувалися порівняно низькими доходами. Що стосується 
префектур Японії, то для них протягом 1930-1940 рр. спостерігалося 
зростання показника дисперсії ВРП, після чого він почав постійно 

знижуватися аж до кінця аналізованого періоду (1990 р.). Результати 

аналізу дисперсії ВВП країн Європи також свідчили про наявність 
тенденції до зниження дисперсії рівня доходу по країнах у період 

1950-1990 рр.  

Таким чином, результати аналізу наявності β-конвергенції і  
σ-конвергенції для розглянутих груп країн або регіонів повністю 

відповідали один одному. Крім того, для перевірки справедливості 
гіпотези σ-конвергенції можна також використовувати інші 
показники, що свідчать про доходи на душу населення. Зокрема, 
поряд з показниками дисперсії або стандартного відхилення в деяких 

роботах використовується коефіцієнт варіації, що являє собою 

відношення квадратного кореня з дисперсії до середнього значення 
по вибірці. Розрахований таким чином показник, на відміну від 

дисперсії або стандартного відхилення, вже не буде залежати від 

одиниці виміру досліджуваного показника доходу. Більше того, може 
використовуватися зважений коефіцієнт варіації, який 

розраховується стандартним чином, але враховує зважені показники 

середнього і дисперсії.  
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РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ МАТЕМАТИЧНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ  
(за матеріалами докторської дисертації) 

 

Робота присвячена принципам побудови теорії розробки 

методів і засобів моделювання для вирішення основних завдань 
туристичної галузі, а саме: визначення туристичної привабливості 
територій, потоків рекреантів, моделювання форми просторового 

поширення процесів урбанізації на прикладі форми туристичних 

поселень, дослідження нових закономірностей, аналогій і перспектив 
використання розроблених моделей і методів.  

Проведений огляд наукових досліджень в напрямку 

математичного моделювання процесами в туристичній галузі вперше 
дозволив структурувати актуальні проблеми математичного та 
комп'ютерного моделювання в туризмі, які потребують вирішення, та 
визначити класи математичних моделей і методів, використовуваних 

при моделюванні. Розроблено метод для визначення рекреаційної 
привабливості території на основі нечіткої логіки та доведено його 

високий ступінь адекватності і точності в порівнянні з існуючими 

класичними лінійними адитивними методами. Метод дозволяє 
визначати оптимальні території для розміщення нових туристичних 

об'єктів і науково обґрунтовано вибирати об'єкт інвестування. 
Удосконалено гравітаційну модель, що основана на нечіткій логіці, 
яка дозволила врахувати привабливість території та якість 
туристичного продукту для розрахунку рекреаційних потоків у 

туристично-рекреаційні об'єкти з міст-джерел рекреантів і дозволила 
визначити оптимальну цінову стратегію туристично-рекреаційних 

комплексів, а також врахувати динаміку потоків кількості 
відпочиваючих і потенційного прибутку залежно від сезонності. 
Розроблено метод моделювання структури поліцентричних 

населених пунктів на основі математичного стохастичного фрактала, 
побудованого деформованим броунівським зміщенням серединної 
точки плоских гратки. Даний метод, на відміну від класичного, який 

моделює структуру тільки моноцентрично великих населених 
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пунктів, дозволив розрахувати з достатньою точністю структуру 

«ідеального» міста і поліцентричного туристичного міста Ворохта. 
Розроблено нові методи моделювання просторової структури 

поліцентричних туристичних містечок на основі відомих 

математичних фракталів, а саме: рекурсивних самоафінних фракталів 
‒ дерев Піфагора, тривимірних самоафінних рельєфів і броунівських 

стохастичних поверхонь. За допомогою даних підходів вдалося 
змоделювати як внутрішню структуру реальних міст, так і динаміку 

їх зростання. Розроблено нові методи моделювання динаміки 

розвитку поліцентричний міст на основі методів «Випадкового 

дощу» і неперервної дифузно-обмеженої аґреґації. Розроблено новий 

метод сеґментаціі фрактала, який моделює розвиток міста. 
Досліджено флуктуації в зростанні фракталів та підтверджено їх 

наявність у реальних урбанізованих системах. Встановлено множину 

функцій апроксимації, за допомогою якої можна з високою точністю 

прогнозувати такі етапи розвитку урбанізованих систем, як 

зародження, експонентний зростання, стагнація, стаціонарна фаза, 
фаза деградації за допомогою однієї формули. Висока точність 
процесів урбанізації на основі математичних методів моделювання 
структури фізичних фракталів уперше дозволила встановити аналоги 

власних властивостей, структурні аналогії і функціональні аналогії 
між фізичними фракталами і структурними характеристиками 

поліцентричних туристичних міст. Встановлено зв'язок явища 
фазових переходів у фракталах зі структурою і розміром міст, 
обґрунтовано використання ентропії як індикатор структурних 

властивостей населеного пункту.  

Основні результати роботи знайшли практичне застосування в 
науково-дослідних темах, а методичні розробки використовуються в 
навчальному процесі. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

MATLAB ТА WINDOWS-ОРІЄНТОВАНИХ ДОДАТКІВ 

 

Сучасний розвиток економічних наук пов’язаний з 
використанням інформаційних технологій, зокрема, здійснення 
наукових розрахунків та проведення експериментів є однією з 
найважливіших сфер застосування комп’ютерів. 

На сьогодні існує декілька різноманітних математичних 

пакетів, які реалізують числові методи та здатні здійснювати 

аналітичні математичні перетворення. Найбільш поширеними на 
сьогодні пакетами є MatLab (компанія The MathWorks), Maple 

(компанія Waterloo Maple Inc.), Mathematica (компанія Wolfram 

Research), Mathcad (компанія MathSoft), Statistica (компанія StatSoft), 

а також пакети SciLab, GNU Octave та Maxima, які 
розповсюджуються безкоштовно. Використання цих пакетів дозволяє 
перейти від найпростіших розрахунків до детального математичного 

моделювання поставленої проблеми. 

Однією з найстаріших систем комп’ютерної математики серед 

вищерозглянутих є система MatLab. На сьогодні вона перестала бути 

виключно спеціалізованою системою для роботи з матрицями, а 
стала однією з найбільш потужних універсальних систем 

комп’ютерної математики. MatLab об’єднує обчислення, візуалізацію 

та програмування у зручному для роботи середовищі [1]. 

Основними конкурентними перевагами системи MatLab є: 
• орієнтація системи на операції з матрицями, які широко 

застосовуються в складних математичних розрахунках; 

• наявність великого числа бібліотечних функцій, які 
призначені для застосування системи в багатьох галузях науки та 
техніки і, зокрема, в економіці; 

• можливість діалогу з іншими математичними системами. 

Для організації роботи з користувачем MatLab містить 
інструментарій, який забезпечує інтерактивне конструювання 
графічного інтерфейсу користувача. Завдяки цій можливості 
користувач здатен створювати складні програми для аналізу даних, 
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які можуть використовуватись навіть недосвідченим користувачем. 

Однак процес створення багатовіконних проектів з графічним 

інтерфейсом користувача в MatLab не є досить простим, оскільки 

вимагає додаткових спецільних навичок по роботі з графічними 

об’єктами MatLab. Вирішенням цієї проблеми може бути інтеграція 
обчислювальних можливостей MatLab з іншим середовищем 

розробки Windows-орієнтованих додатків, наприклад, з Visual Studio 

та мовою програмування C#. 

Для реалізації такого завдання MatLab містить пакет 
розширення .NET Builder, який використовують для перетворення 
функцій MatLab в компоненти .NET. Кожна функція пакета MatLab 

перетворюється в метод класу і може бути викликана безпосередньо 

з додатку .NET. Пакети розширення забезпечують стійке 
перетворення даних, індексацію та можливість форматування масиву 

для збереження гнучкості MatLab при виклику методу з C#. Для 
підтримки цілісності даних .NET Builder використовує спеціальні 
класи MWArray, які містять функції для перетворення масивів C# у 

масиви MatLab і навпаки [2]. 

Отже, технологія інтеграції функціональних можливостей 

MatLab дозволяє розробникам Windows-додатків максимально повно 

використовувати аналітичні можливості цієї системи, зокрема:  
• розв’язувати оптимізаційні задачі будь-якого рівня 

складності;  
• отримувати доступ до значної кількості функцій для 

проведення фінансово-економічних розрахунків;  
• здійснювати візуалізацію складних геометричних фігур та 

поверхонь, які мають економічну суть;  
• створювати складні алгоритми оцінки функціонування бізнес-

систем, які вимагають проведення великої кількості складних 

математичних розрахунків;  
• моделювати економічні процеси довільного рівня складності з 

використанням можливостей пакета MatLab.  
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК РЕЗУЛЬТАТ УХИЛЕННЯ  

ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
 

Основні проблеми при наповненні державного бюджету 

виникають у зв’язку з ненадходженням податків у повному розмірі 
або несвоєчасним їх надходженням. А головною проблемою, що не 
дає податкам надходити в повному розмірі, є тіньова економіка. 
Обсяги тіньової економіки в Україні сьогодні, за деякими 

експертними оцінками, перевищують більш як половину ВВП. 

Розширення сфери тіньової економіки є реальною загрозою 

національній безпеці держави. Сьогодні потрібні серйозні зміни 

податкової та економічної політики, удосконалення законодавства 
для зменшення обсягів тіньової економіки. 

За даними опитувань, до 40% молоді у великих містах і 
прикордонних регіонах зайнято в тіньовій економіці. Майже для  
2,5 млн громадян України тіньова економіка є основним джерелом 

прибутків. За оцінками Національного банку України, поза 
офіційною сферою грошового обігу перебуває більше 15 млрд дол. 

США, що обслуговують потреби «тіньового сектору». Сам цей 

сектор (до 50% ВВП) за розмірами можливо порівнювати  

з офіційною економікою [1].  

Значною мірою правопорушення у сфері оподаткування 
охоплюють усі види фінансово-господарської діяльності і характерні 
не тільки для комерційних, але й для державних підприємств. 
Причому для досягнення злочинної мети використовуються помилки 

та недоліки в роботі законодавчих і контролюючих державних 

органів. Наприклад, деякі підприємці здійснюють підприємницьку 

діяльність без державної реєстрації, так званий нелегальний бізнес, 
який широко використовується в торгівлі алкогольними напоями, 

аудіо- та відеопродукцією, комп’ютерними технологіями та інше, що 

спричиняє значну шкоду фіскальній політиці держави. Великі збитки 

завдаються і нелегальним ввезенням та реалізацією підакцизних 

товарів. У багатьох комерційних банках, наприклад, деякі підприємці 
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без будь-яких перешкод відкривають рахунки для проведення 
фіктивних операцій, конвертують і переводять безготівкові кошти  

в готівку, здійснюють незаконні перерахування грошей за кордон. 

Порушується податкове законодавство і під час поставок  

на територію України нафтопродуктів. Під виглядом дизельного  

чи авіаційного пального, на які акцизна ставка низька або зовсім 

відсутня, ввозяться великі партії високооктанових бензинів. 
Внаслідок цього бюджет недоодержує значні суми акцизного збору 

[3]. Нерівне становище суб’єктів підприємницької діяльності 
призводить до того, що деякі з них просто неспроможні сплачувати 

занадто високі для них ставки податків. Таке становище породжує 
вигідність несплати податку [2]. 

Проблема ухилень від сплати податків в Україні стоїть досить 
гостро і набула ще більшої актуальності після прийняття 
Податкового кодексу. Для подолання проблеми перш за все 
необхідно, щоб стимулююча податкова політика сприяла суттєвому 

зростанню попиту підприємств на інвестиційні товари і, на цій 

основі, розширенню їх виробництва. Вона також має поєднуватися з: 
• комплексом заходів, у тому числі податкових, які 

забезпечували б активізацію інвестиційної діяльності комерційних 

банків; 
• активізацією приватизаційних процесів, а також чітким 

визначенням і гарантуванням прав власності; 
• стабілізацією інфляційних процесів, що посилить 

привабливість інвестицій; 

• політичною і правовою стабілізацією, що сприятиме 
посиленню впевненості інвесторів. 

Отже, зменшення обсягу тіньової економіки сприятиме 
повному наповненню державного бюджету за рахунок податків, 
зборів та обов’язкових платежів. Запропоновані заходи можуть бути 

складовими вирішення великої та складної проблеми протидії 
тінізації економіки України. 

 

Література: 
1.Офіційний сайт державної податкової адміністрації України 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua 
2. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навч. посіб. ‒ 

Тернопіль: Бланк, 2008. ‒ 331 с. 
3. Прісняков В.Ф. Тіньова економіка  і методи визначення її обсягу // 

Фінанси України. – 2009. – 265 с. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НЕДЕРЖАВНИМ  

ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ 
  
Багато проблем управління ризиком та активами у фінансах і 

страхуванні є динамічними задачами зі значною кількістю джерел 
невизначеності. В багатьох випадках використання динамічної 
параметризації та імітаційних моделей дозволяє вирішувати 
проблему невизначеності. Ефективними методами розв’язування 
задач, пов’язаних із невизначеністю, є методи стохастичного 
програмування. 

Розглянемо модель управління пенсійним фондом на 
підприємстві. Пенсійна програма підприємства – це сукупність умов, 
при яких для працівників підприємства формується пенсійний 
бюджет для відрахувань у недержавний пенсійний фонд із метою 
накопичення й збільшення капіталу, з наступними пенсійними 
виплатами [1]. Розглянута модель містить наступні компоненти. 

1. Внесення коштів. Цей блок описує потік вкладів у пенсійний 

фонд 
t
z , забезпечує врахування юридичних норм, які регулюють 

вклади, і процес зміни чисельності учасників. Цей процес має 
невизначений характер, однак у фонді з багатьма тисячами учасників 
він може мати незначний вплив. 

2. Макроекономічна динаміка та динаміка активів. Цей 
компонент описує динаміку вартості активів і макроекономічних 

показників 
t
v  (наприклад, показника інфляції) протягом періоду 

1, .t T=  Загальна кількість активів змінюється від 5 до 30. Ця 
складова є основним джерелом невизначеності в моделі й описується 
рекурсивним рівнянням: 

1 ,t t tv v w+ = +  

де 
tw  – вектор випадкових змінних. 

3. Зобов’язання. Цей компонент описує вихідний грошовий 

потік 
t
u , утворений зобов’язаннями пенсійного фонду та його 

учасниками, а також загальну величину поточних зобов’язань 
t
U .  
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4. Потоки готівки та інвестицій. Цей компонент описує 
інвестиційний процес фонду та еволюцію його загальної вартості. 
Фонд здійснює інвестиції для виконання своїх зобов’язань. Загальна 
вартість 

t
V  активів фонду складається з суми величин 

індивідуальних активів i

t
y , які змінюються наступним чином: 

1
1 , ,

i
i i i it

t t t ti

t

v
y y y y i I

v

− ++
+ = − + ∈  

де i

t
y

−
 – величина активу i, який був проданий протягом періоду  

часу 
i
t , 

i

t
y

+
 

– величина активу i, який куплений протягом цього 

періоду.  
Рівняння грошового потоку пов’язує інвестиційний процесі з 

вкладами і зобов’язаннями: 

(1 ) (1 ) ,i i

t i t i t t

i I i I

z y y uα α− +

∈ ∈

+ − = + +∑ ∑  

де 
iα  – коефіцієнт, який описує трансакційні витрати. Цей 

компонент включає також обмеження, які накладені на регулювання 
допустимого розподілу активів пенсійного фонду. Розв’язки задачі xi 
визначають інвестиційну політику фонду. В даному контексті вони є 
параметрами динамічних інвестиційних стратегій. При відсутності 
трансакційних витрат ці змінні визначають значеннями величин 

i

t
y  з 

наступних співвідношень: 

1
1 ,

i
i it
t i t t ti

i I t

v
y x y z u

v

+
+

∈

 
= + − 

 
∑

1 1
1 1max 0, , max 0, .

i i
i i i i i it t
t t t t t ti i

t t

v v
y y y y y y

v v

+ −+ +
+ +

   
= − = −   

   
 

Використання методів і моделей стохастичного програмування 
дозволяє знаходити оперативні та перспективні плани розвитку 
системи, що досліджується. 

 
Література: 
1. Пенсійна програма підприємства: чому це вигідно [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://citadele.com.ua/ua/services/pension/ 
pension_ppp/ 

2. Applications of stochastic programming / edited by Stein W. Wallace 
and William T. Ziemba. p. cm – (MPS-SIAM series on optimization) Includes 
bibliographical references and index. ISBN 0-89871-555-5 (pbk.) 1. Stochastic 
programming. I. Wallace, Stein W., 1956- II. Ziemba, W. T. III. Series. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ  

З УРАХУВАННЯМ КОРУПЦІЇ 
 
Аналізуючи сьогоднішній економічний стан України, можна 

виявити наявність багатьох негативних явищ, які впливають на 
соціально-економічний розвиток країни, зростання тіньового сектору 

економіки та корупції зокрема. Дослідження цих явищ дозволяє 
пояснити їх причини та наслідки, сформулювати обґрунтовані 
наукові рекомендації.  

Під корупцією будемо розуміти зловживання державною 

владою заради власної вигоди, або, іншими словами, це отримання 
хабара, незаконних грошових доходів; зловживання державною 

владою в приватних інтересах тощо.  

Розширимо класичну модель економічного росту Рамсея 
шляхом включення такого фактора впливу, як корупція. 

Для спрощення розглянемо однопродуктову економічну 

систему, в якій кінцевий випуск визначається за допомогою двічі 
неперервно диференційовної динамічної виробничої функції 

( ) ( ) ( ) ( )( ), ,Y t G F K t L t tρ= ,    (1) 

де t  – змінна часу (час неперервний), ( )Y t  – кінцевий випуск, 

( )G ρ  – рівень державних витрат, залежний від рівня корупції ρ , 

( )K t  – капітал, ( )L t  – трудові ресурси. 

Рівень корупції прямо чи опосередковано впливає на 
виробництво та економічний ріст. Якщо якість хоча б одного 

матеріального ресурсу у виробничій функції при наявності корупції 
знижується, то це призводить до змін в економічному рості та 
стійкого стану рівня випуску.  

Оскільки зростання корупції скорочує державні витрати, то 

можна сказати, що корупція та зростання виробництва на одного 

працюючого знаходяться в обернено пропорційній залежності.  
Вплив корупції на економіку є нелінійним та обмеженим 

некорумпованим виробництвом та існуючим рівнем виробництва. 
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Доки урядовець продовжує працювати у продуктивному секторі 
економіки і чинить при цьому корумповані дії, певний рівень 
виробництва у цьому секторі буде підтримуватись [1]. Для 
врахування цієї специфіки використаємо функцію державних витрат 

( )t tG G e
γρρ −= � ,    (2) 

де                                          
0

gt

tG G e=� .                                                   (3) 

Параметр ρ  – це індекс корупції ( 0 1ρ≤ ≤ ). Параметр  

γ  визначає величину впливу на державні витрати. Звичайні державні 

витрати 
t

G�  є екзогенними (тобто зумовлені зовнішніми причинами) і 

зростають з темпом g . Припустимо, що 0tdG

d ρ
<  і 

2

2
0td G

d ρ
> . Функція 

(2) показує, що за відсутності корупції (тобто 0ρ = ) 
t tG G=� . 

Аналогічна ситуація і при 0γ = . Чим більше значення γ , тим 

більший вплив корупції. За інших рівних умов, якщо γ  

наближається до нуля, то функція корупції наближається до одиниці, 
а випуск максимізується. 

Дослідження впливу корупції у моделі економічного росту дає 
можливість здійснювати антикорупційні заходи, мінімізувати 

використання факторів економічного росту, що приводить до 

підвищення рівня економічної безпеки, а в остаточному результаті 
досягти сталого збалансованого соціально-економічного розвитку. 

 
Література: 
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 52 

Вінничук О.Ю., 

доцент, к.е.н.,  

Глухий П.В., 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СКЛАДНИХ  

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Набуті темпи економічного зростання ринкової економіки 

України постійно змінюються і ступінь складності соціально-

економічних процесів значно підвищився.  
Соціально-економічні явища та процеси перебувають у 

неперервному розвитку і зміні в часі. Процес розвитку соціально-

економічних явищ у часі, виявлення тенденції та закономірностей їх 

розвитку вивчаються на основі побудови й аналізу динамічних 

моделей. 

Виробничо-економічна система (ВЕС) належить до складних 

систем. Моделювання є основним методом дослідження виробничо-

економічних систем і кінцевою метою такого дослідження є 
підготовка й прийняття керівником підприємства управлінського 

рішення. 
Суттєвим недоліком багатьох досліджень у сфері моделювання 

виробничо-економічних систем є неврахування динаміки 

економічних процесів, що робить неможливим здійснення їхньої 
повної ідентифікації і, у свою чергу, істотно знижує якість 
управління. Вивчення динаміки поведінки економічних систем 

дозволяє не тільки визначити перспективи й можливі сценарії 
процесу розвитку досліджуваного об'єкта, але також розробити 

комплекс адаптивних впливів, виявити можливі резерви й 

скорегувати політику, що реалізується в реальній економічній 

системі [1]. 

Економічна динаміка − відносно новий напрям в економічній 

теорії, що охоплює різні концепції та парадигми пояснення складних 

процесів і явищ, що виникають в сучасних соціально-економічних 

системах на макро- і мікрорівнях. 

Модель економічної динаміки – дескриптивна динамічна 
детермінована економіко-математична модель економічного процесу 

в термінах апарату диференціальних і різницевих рівнянь, яка 
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використовується для дослідження детермінованої поведінки в часі 
економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників з 
метою аналізу рівноваги та управління стійкістю. Можна також 

визначити модель економічної динаміки, як модель, яка відображає з 
необхідною точністю економічні процеси в їх динаміці для 
виявлення та вивчення закономірностей, що діють у них, 

прогнозування, планування й управління цими процесами. Як уже 
згадувалось, характерним для цих моделей є врахування  
фактора часу. 

Через наявність у великих складних системах організаційно-

виробничого управління ланок і зв'язків, які важко або взагалі не 
формалізуються, для їх дослідження доводиться використовувати в 

основному описові моделі. Виробляючи декомпозицію системи на 
окремі функціональні підсистеми, необхідно шукати потім ті 
підсистеми, які піддаються математичній формалізації, моделюючи 

таким чином окремі елементи загального виробничого процесу. 

Діяльність виробничо-економічних систем відбувається під 

впливом середовища їх функціонування. Внутрішнє середовище 
системи формують її взаємопов'язані підсистеми. Як підсистеми 

розглядаються елементи організаційної структури ВЕС, 

функціональні або виділені за якимось іншим критерієм підсистеми.  

Можна сформулювати два основних принципи моделювання 
динаміки складних виробничо-економічних систем на мікрорівні: 1) 

моделювання повинно здійснюватися для аналізу взаємодій 

виробничо-економічної системи із зовнішнім середовищем 

функціонування в термінах цієї взаємодії; 2) необхідно обмежувати 

кількість параметрів внутрішнього середовища функціонування 
найбільш загальними, які відображають взаємодію із зовнішнім 

середовищем функціонування ВЕС. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР  

У ДОСЛІДЖЕННІ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

За останні роки значення теорії ігор істотно зросло в багатьох 

галузях соціально-економічних наук. Теорія ігор застосовується не 
лише для вирішення загальногосподарських завдань ігрового 

характеру, але й для аналізу стратегічних проблем підприємств, 
розробки організаційних структур, систем стимулювання, при 

прийнятті управлінських рішень тощо. 

З моменту зародження теорія ігор претендувала на опис 
раціональної поведінки при прийнятті рішень у взаємопов'язаних 

ситуаціях, що є характерним для більшості актуальних проблем в 

економічних та соціальних науках. Такі категорії, як стратегічна 
поведінка, конкуренція, кооперація, ризик і невизначеність, є 
ключовими в теорії ігор і безпосередньо пов'язані з управлінськими 

завданнями. 

В основі ситуацій, які розглядає теорія ігор, лежить конфлікт, 
що породжується відмінністю інтересів супротивників чи партнерів і 
прагненням кожного з них досягти переваг, приймаючи оптимальне 
рішення. Кожному учаснику такого суперництва доводиться 
враховувати не тільки власні цілі, але й інтереси партнера. 
Передбачається, що операція проводиться проти розумного 

супротивника (конкурента), що переслідує власні цілі й робить 
свідому протидію досягненню мети першою стороною.  

Практично кожне рішення приймається людиною в умовах 

невизначеності, тобто в умовах нестачі інформації про існуючі факти 

та ймовірні майбутні події, тому теорію ігор можна визначити як 

теорію математичних моделей прийняття управлінських рішень в 
умовах конфлікту. 

Теорія ігор сьогодні широко використовується як потужний 

апарат дослідження ринкових економічних процесів, суть її полягає в 
тому, що вона використовується для досягнення узгодження 
інтересів сторін. 



 55 

Проте необхідно вказати і на наявність певних меж 

використання аналітичного інструментарію теорії ігор. У наступних 

ситуаціях він може бути використаний лише за умови отримання 
додаткової інформації: 

• по-перше, це той випадок, коли в підприємств склалися різні 
уявлення про гру, в якій вони беруть участь, або коли вони 

недостатньо інформовані про можливості один одного; 

• по-друге, теорію ігор важко застосовувати при великій 

кількості ситуацій рівноваги. Ця проблема може виникнути навіть у 

ході простих ігор з одночасним вибором стратегічних рішень; 
• по-третє, якщо ситуація прийняття стратегічних рішень дуже 

складна, то гравці зазвичай не можуть вибрати кращі для себе 
варіанти. 

Насамкінець варто підкреслити, що теорія ігор є дуже 
складною сферою знання. При зверненні до неї треба дотримуватися 
обережності і чітко знати межі використання. Дуже прості рішення, 
які приймаються підприємством самостійно або за допомогою 

консультантів, приховують у собі небезпеку. Ухвалення і прийняття 
управлінських рішень на основі теорії ігор, через їх складність, 
рекомендується використовувати лише для особливо важливих 

проблемних ситуацій. Недоліком використання теорії ігор є також 

неврахування суб’єктивного фактора – помилок гравців, їх особистих 

якостей. Досвід фірм показує, що використовувати відповідний 

інструментарій краще при прийнятті одноразових, принципово 

важливих планових стратегічних рішень, у тому числі при підготовці 
коопераційних договорів. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНТЕРНЕТІ 
 

На сьогоднішній день в Інтернеті представлена величезна 
кількість інформації, в тому числі й про підприємства, різна 
фінансова та аналітична інформація, економічні та політичні новини, 

а також багато іншого. Внаслідок цього виникають прекрасні 
можливості для проведення маркетингових досліджень в мережі 
Інтернет. 

Маркетингові дослідження – це систематизований процес 
збирання, накопичування, оброблення та аналізу інформації, яка 
відображає існуючу внутрішню і зовнішню ситуацію, з метою 

прийняття конкретних управлінських рішень для стабілізації, 
покращення чи розвитку виробничої діяльності та зменшення 
невизначеності і ризику при прийнятті цих рішень [1]. 

Інтернет-дослідження створили революцію маркетингових 

досліджень, надали нових можливостей дослідникам та  
учасникам [2]. 

Тому можна виділити наступні види інтернет-опитувань як 

одного із способів отримання й аналізу інформації для 
маркетингового дослідження:  

• анкетування відвідувачів сайта. Якщо сайт фірми добре 
відвідується, відвідувачам сайта можна запропонувати заповнити 

розміщену на ньому анкету;  

• опитування з поліпшеним показником повернення. Цей вид 

опитування може застосовуватися на сайтах, де заповнення анкет є 
обов'язковим (наприклад, при реєстрації користувачів для доступу до 

платних послуг); 
• проведення опитувань у телеконференціях. Для проведення 

опитувань з використанням телеконференції необхідно зробити 

наступні кроки: знайти телеконференції з аудиторії, що цікавить; 
деякий час стежити за дискусіями в цих телеконференціях; взяти 

активну участь в обговореннях; помістити в телеконференції 
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питання, на які необхідно отримати відповіді. Можна комбінувати 

анкетування на сайті компанії й участь у телеконференціях. По-

перше, активна участь у телеконференції може додати популярності 
в співтоваристві Інтернет, і анкети на сайті будуть заповнюватися 
більш охоче. По-друге, у телеконференції разом із ключовими 

питаннями можна помістити посилання на повну анкету, 

розташовану на сайті. 
Одним із перспективних напрямків інтернет-досліджень 

вважалися і до цих пір вважаються так звані онлайнові фокус-групи. 

Розглянемо детальніше методи проведення якісних досліджень. 
Умовно їх можна об'єднати в п'ять груп: 

• онлайн фокус-групи типу «чат». Дискусія проходить на 
спеціальному сайті і ведеться одним або кількома модераторами. У 

ній також можуть брати участь фахівець з групи технічної підтримки 

та сторонні спостерігачі. Її учасники можуть коментувати відповіді 
один одного; 

• фокус-група типу «форум». Дискусія розтягнута в часі до 

двох тижнів. У форумі також беруть участь респонденти, модератор і 
спостерігачі; 

• дискусії по електронній пошті. Листи розсилаються усім 

учасникам, і всі респонденти мають можливість відповідати на листи 

інших учасників; 
• модельовані групи по електронній пошті. У цьому випадку 

відповіді учасників надсилаються тільки модератору; 

• традиційна фокус-група, учасники якої мають можливість 
побачити і випробувати обговорюваний сайт. 

Отже, можна стверджувати, що Інтернет дозволяє знайти й 

проаналізувати досить оперативно і в повному обсязі необхідну для 
дослідження інформацію. Маркетингові дослідження, проведені з 
допомогою Інтернету, необхідні для розробки стратегії розвитку 

бізнесу, для швидкого реагування на зміни ринку і для планування 
рекламної кампанії тощо.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Перехід до ринкової економіки вимагає глобальних змін в 
діяльності підприємства. Одним із напрямків ефективної перебудови 

підприємства є реінжиніринг, який полягає у перебудові ділових 

процесів для досягнення радикального покращення діяльності. 
У визначенні реінжинірингу вирішальна роль належить 

моделюванню, аналізу і перепроектуванню бізнес-процесів. Масштаб 

програми реінжинірингу підприємства залежить від того, скільки 

бізнес-процесів буде нею охоплено. Єдиної точки зору трактування 
поняття реінжинірингу бізнес-процесів не визначено. Відповідно до 

одного з підходів, під реінжинірингом бізнес-процесів розуміють 
сукупність методів і засобів, призначених для кардинального 

покращення основних показників діяльності підприємства шляхом 

моделювання, аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів. 
Метою реінжинірингу бізнес-процесів є забезпечення 

виживання підприємства у екстремальній, кризовій ситуації, 
прискорення його реакції на зміни у потребах споживачів. Виходячи 

з мети, виділяють такі задачі реінжинірингу бізнес-процесів: суттєве 
підвищення ступеня задоволеності споживачів; орієнтація 
підприємства на поточні і майбутні потреби споживачів; радикальне 
скорочення тривалості виробничого циклу; докорінне зменшення 
кількості процесів та їх вартості; різке зниження витрат часу на 
виконання функцій; значне покращення процесу управління якістю; 

підвищення ролі управлінських рішень та ініціативи кожного 

окремого виконавця; ефективна організація групової роботи; 

забезпечення прискореного впровадження нових технологій; 

забезпечення адаптації підприємства до функціонування в умовах 

інформаційного суспільства [1]. 

До причин невдач проектів з реінжинірингу бізнес-процесів 
варто віднести такі: підприємство намагається поліпшувати 

існуючий процес замість того, щоб перепроектувати його; 
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підприємство концентрується тільки на перепроектуванні процесів, 
ігноруючи все інше; недооцінювання ролі цінностей і переконань 
виконавців; передчасне завершення реінжинірингу; початковий успіх 

часто стає приводом для повернення до традиційного способу 

ведення бізнесу; існуюча корпоративна культура і прийняті в 
компанії принципи управління перешкоджають реінжинірингу; 

здійснення реінжинірингу не «згори вниз», а «знизу нагору»; вище 
керівництво не забезпечує необхідну активну підтримку процесу 

перетворень; виділення недостатньої кількості ресурсів на 
проведення реінжинірингу. 

Зазначимо, що реалізація принципів реінжинірингу бізнес-
процесів неможлива без використання інформаційних технологій, які 
підвищують якість прийняття рішень. Необхідний для реінжинірингу 

рівень інформаційного забезпечення повинен передбачати 

доступність інформації для кожного учасника проекту реінжинірингу 

в будь-який виробничий момент. Реінжиніринг не можна 
ототожнювати з автоматизацією бізнес-процесів. Автоматизація 
бізнес-процесів, використовуючи інформаційні технології, 
автоматизує існуючий процес з усіма його недоліками і не ставить 
перед собою основне завдання реінжинірингу – проектування нового 

процесу для кардинального підвищення його ефективності. 
В Україні впровадження реінжинірингу бізнес-процесів є 

повільним і зі специфічними особливостями, що залишилися від 

командно-адміністративної системи управління економікою. Це 
пояснюється складністю рішення про застосування 
реінжинірингового інструментарію. Реінжиніринг як революційний 

метод комплексної трансформації компанії дозволить не просто 

залишитись «на плаву», але й забезпечити українським компаніям 

перспективи розвитку і зростання. 
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ДО ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО КОЛЕКТИВНОГО ВИБОРУ 

 
На початку 50-х років ХХ ст. К. Ерроу запропонував теорію 

колективного вибору й індивідуальних оцінок, що стало одним з 
основних напрямів у аналізі економічних, соціальних і політичних 
явищ. Зокрема, економіка добробуту потребує засобів математичного 
моделювання, які давали б змогу досліджувати суспільне 
агрегування політичних і соціальних механізмів із нормативними 

економічними рішеннями − рішеннями, які ґрунтуються на 
оціночних судженнях. 

Задача колективного вибору у постановці Ерроу формулюється 
таким чином. Кожен індивід i  може порівнювати будь-які дві 
альтернативи і віддавати перевагу одній з них або вважати їх 
рівноцінними, тобто він має впорядкування (повне, рефлексивне, 
транзитивне бінарне відношення) iP  на множині альтернатив A . 

Ставиться задача визначення найкращого компромісу між 
індивідами при виборі альтернатив, тобто проблема вибору 

відношення колективного порядку CollectiveP  на A . 

За понад 200 років вивчення проблем, споріднених із 
розглядуваною, розроблено та обґрунтовано різні критерії 
(егалітарний та утилітарний), правила (Борда, Копленда, Сімпсона, 
Тідемана, Кемені, Слейтера, Ерроу-Рейно та інші) та принципи 
(Кондорсе, Сміта) колективного вибору. Також встановлено ряд 
парадоксальних результатів: теорема неможливості Ерроу, теорема 
неможливості Гіббарта-Саттертвайта, «несумісність» правил 
колективного вибору. 

В доповіді здійснюється узагальнення (розширення) принципів 
раціонального колективного вибору. Додатна (модуль від’ємної) 
величина ( ) ( )}),(:{}),(:{= iiab PabiCardPbaiCardm ∈−∈  

інтерпретується як виграш (програш) від вибору альтернативи a  

замість альтернативи b . Тоді ab

mAb

a mS

ab

∑
>∈

+

0:

=  − це сумарний 
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виграш альтернативи a , ab

mAb

a mS

ab

∑
<∈

− −−
0:

= , відповідно, 

сумарний програш альтернативи a . У цьому контексті пропонується 
такий принцип розсудливості: 

• Collectiveaab PbaSm ∈⇒−> − ),( ; 

• Collectiveaab PabSm ∈⇒>− + ),( . 

Зв’язне бінарне відношення MR : 0),( ≥⇔∈ abM mRba , 

Aba ∈, , називається відношенням простої більшості 

(мажоритарним відношенням). Для множини профілів, які не 
породжують мажоритарні турніри (асиметричні мажоритарні 
відношення), пропонується аналог принципу Сміта: нехай існує 
непорожня множина CW  така, що: 

1) AWC ⊂ ; 

2) s
MCC RabWAbWa ∈∈¬∃⇒∈∀ ),(:\ , де s

MR  − строга 
компонента мажоритарного відношення; 

3) }{:\ bWWAb CC ∪∈¬∃  задовольняє 1) та 2). 

Найкраща альтернатива повинна вибиратись із множини CW . 

Наводяться результати проведеного теоретичного дослідження 
ряду правил колективного вибору на предмет обґрунтованості за 
принципом розсудливості, принципом Сміта та його аналогом, а 
також ряд наслідків щодо раціонального колективного вибору на 
мажоритарних турнірах. 
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АНАЛІЗ СКІНЧЕННО-МАЛИХ ЗБУРЕНЬ МОДЕЛЕЙ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У доповіді обґрунтовується необхідність включення в процес 
моделювання економічних  процесів аналізу впливу скінченно-малих 

збурень при різних стратегіях проведення обчислень (типів даних, 

алгоритмів, рівня обумовленості системи) на основні параметри 

розв'язку ‒ область належності (область локалізації розв’язків), 
швидкодію, обсяги обчислень. Виділяються три рівні моделювання – 

математичний, машинний та прикладний. Обговорюється проблема 
адекватності лінійної апроксимації математичних та машинних 

моделей економічних процесів, у котрих аналіз нескінченно-малих 

збурень, що ґрунтується на понятті граничного переходу, в 
загальному випадку є некоректним. «Класичний» аналіз чутливості, 
навіть для найпростіших економіко-математичних прикладних 

моделей, в яких значення параметрів принципово є неточними, 

нечіткими, розмитими (або взагалі відсутніми), є принципово 

некоректним. 

Наводиться дослідження залежності якості локалізації області 
належності розв'язків (або апроксимації) від величини збурень у 

елементах моделі, від числа обумовленості (як визначального 

фактора) та організації обчислень (від довжини мантиси у поданні 
чисел) для деяких порівняно простих класів задач. Акцентується 
увага на складності побудови апроксимуючих (локалізуючих) 

множин у загальному випадку. В основу досліджень було покладено 

методологію послідовного аналізу варіантів (ПАВ) і метод базисних 

матриць (МБМ) як його конкретну реалізацію, що дозволяє 
враховувати вплив скінченно-малих збурень на розв'язки. 

Проаналізовано: властивості погано обумовлених задач малої 
розмірності; типових моделей середньої розмірності; властивості 
алгоритмів  на основі базисного методу. Досліджено обчислювальні 
алгоритми при використанні даних із плаваючою комою (з мантисою 
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розмірністю 64, 128, 256 біт) для лінійних систем з різними числами 

обумовленості. Побудовано функціональні залежності ‒ 

інтерполяційні багаточлени залежності точності розв'язку від 

використовуваних типів даних, алгоритмів і числа обумовленості. 
Для обчислювального експерименту було обрано три 

процедури МБМ, застосовувалися числа із плаваючою комою 

(подвійної точності (Double), 128-бітні числа (Dd) і 256-бітні числа 
(Qd), а також обчислення в точних числах (раціональних). 

Використано для тестування апаратну платформу – процесор AMD 

Athlon64 з реальною тактовою частотою 1.8Ghz, 512Mb оперативною 

пам'яттю.  

Обчислювальний експеримент встановив близькі до лінійних 

залежності:  
− точності розв'язку (і обернення матриці) від числа 

обумовленості (при фіксованому типі  даних, фіксованому 

алгоритмі) і розмірності моделі;  
− точності розв'язку від типу даних (при фіксованому числі 

обумовленості та алгоритмі);  
− близькі до поліноміальних залежності швидкодії від 

розмірності задання данних (при фіксованих типах даних, числі 
обумовленості й розмірності моделі). 

Останнє дозволяє будувати: 

− інтерполяційні багаточлени  залежності точності розв'язку від 

обумовленості; 
− апроксимуючі множини приналежності розв'язків (у тому 

числі еліпси мінімальної площі); 
− екстраполяційні залежності (для точності розв'язків 

алгоритмів) від числа обумовленості. 
Як висновок, відзначимо необхідність включення в процес 

моделювання числового експерименту особи, що приймає рішення, 
для аналізу впливу різних стратегій проведення обчислень.  
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ПЕРЕВАГИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Впровадження імітаційного моделювання вексельних операцій 

веде до суттєвого підвищення якості роботи банку в цій галузі, а 
також розв’язує ряд суміжних задач, зумовлених слабким розвитком 

вексельної справи в Україні. Зокрема – підвищує досвід фахівців, 
надає їм навчальний інструмент для вивчення особливостей 

вексельних відносин, дозволяє розкривати складні закономірності 
вексельного обігу [1]. 

Імітаційну модель з успіхом можна застосовувати для 
дослідження вексельних операцій, пошуку їх оптимальних 

параметрів. Проте пряме впровадження імітаційної моделі, створеної 
з допомогою універсального засобу моделювання, має ряд недоліків. 
Зокрема, це потреба у високій кваліфікації персоналу, яка вимагає 
вміння розділити розрахунок параметрів операції від постановки 

експерименту на основі тої чи іншої схеми вексельної угоди. Цю 

задачу ускладнює те, що для проведення обчислювальних експери-

ментів з допомогою універсального інструменту потрібно вносити 

зміну власне в модель. Це суперечить основним принципам програм-

ної інженерії й розробки промислового програмного забезпечення.  
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Тому для практичного використання даного методу, після 
успішного його експериментального випробовування на ряді 
реальних й модельних вексельних операцій, постає задача розробки 

на основі цього ж алгоритму програми, яка призначена для 
підтримки прийняття рішень при реальній роботі з векселями в 
комерційному банку. 

Для створення такої програми було вибрано технологію 

компонентного програмування, при якій елементарну вексельну 

операцію перепоручення інкапсульовано в контейнерному 

інтерфейсному класі, котрий відповідає стандарту компонентного 

програмування. Завдяки цьому відкрилася можливість «з’єднувати» 

декілька вексельних операцій перепоручення у загальну схему та 
проводити її дослідження. Зв’язок програмного забезпечення моделі 
з системою автоматизації банку полягає в наступному. Засобами 

системи автоматизації банку необхідно розробити програмні 
елементи, призначені для отримання з реляційної бази інформації 
про ту чи іншу вексельну операцію. Ця інформація розміщується у 

вигляді контейнера з документа Excel. З другого боку, програмне 
забезпечення моделі оснащене функцією імпорту контейнерів з 
документа Excel. Інші спеціальні програми, аналізуючи імпортовану 

таблицю Excel, встановлюють елементи вексельної операції через 
відповідний інтерфейс об’єкта інваріантної вексельної операції.  

Після цього об’єкт інваріантної вексельної операції готовий до 

проведення різноманітних обчислювальних експериментів.  
Такий підхід дозволить планомірно впровадити інформаційні 

технології, ефективно організувати навчання персоналу, 

скоординувати дію різних фахівців та клієнта при плануванні та 
проведенні вексельної операції. 

 

Література: 

1. Вексельное обращение: теория и практика / Под ред. А.Б. Авакова. 
– Харків: ФОЛИО, 2000. – 382 с.        



 66 

Горбачук В.М., 
ст. наук. співр., к.ф.-м.н.,  

Гудима А.В., 
аспірант,  

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 
 

СПОДІВАНИЙ ПРИБУТОК ФІРМИ  
В ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕГОНАХ 

 

Припустимо, що за даних інвестиційних рішень фірм інновації 
відбуваються відповідно до стохастичного процесу Пуассона: 
імовірність того, що одна фірма i  доб’ється інновації до певного 

моменту часу ),0[ ∞∈t , задається )exp(1),( thitG i−−= , де ih  – 

характеристика фірми i . ),( itG  не залежить від фірм (від ),( jtG  при 

ij ≠ ) і від стану в попередні моменти часу (від ),( iG τ  при t<τ ). 

Оскільки функція щільності такого розподілу рівна ( , )g t i =  

exp( )
i i

h h t= − , то рівень ризику (миттєва імовірність інновації фірми 

i  в момент часу t  за умови невдачі у попередній час) становить 

i
i

ii
h

th

thh

itG

itg
it =

−−−
−

=
−

=
)]exp(1[1

)exp(

),(1

),(
),Pr( . 

Фіксовані інвестиції називають звужуючими (contractual) 
витратами інновації. На початку інноваційних перегонів (race) кожна 
фірма ni ,...,1=  здійснює обсяг F  фіксованих інвестицій і вибирає 

значення (інноваційної інвестиційної) змінної ix , яка є аргументом 

функції )(xh : )( ii xhh = , 0)0( =h , 0)( >′ xh , 0)( =′′ xh  при xx
�= , 

0)( <′′ xh  при xx
�> , 0)( >′′ xh  при xx

�< . Якщо )(xh  вважати 

стохастичною виробничою функцією інновації, то припускаємо 
збільшувану віддачу від масштабу при низьких інвестиціях і 
зменшувану віддачу від інвестицій вище порогового значення 0≥x

�
. 

Тоді фірма i  перемагає в інноваційних перегонах у момент часу t  

(за неперервності часу імовірність того, що дві фірми добиваються 
інновації одночасно, рівна нулю) з імовірністю 
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Тому сподіваний прибуток фірми i  від інноваційних перегонів 
(поточна дисконтована вартість очікуваних прибутків) дорівнює [1] 

0

( , ) Pr( , )exp( )i i i i

t

x V i t rt dt x Fπ β
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=

= − − − =∫  

( )
0
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де ii
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jj xhxhhp β+===∑ ∑
= =

)()(
1 1

 – агрегована миттєва ймовірність 

інновації, ∑
≠=

=
n

ikk

ki xh
,1

)(β  – фактор решти фірм, r  – екзогенна 

відсоткова ставка, V  – екзогенна цінність інновації (патента) або 

сподівана вартість прибутків унаслідок інновації. Наприклад, 

інновацію можна тримати в таємниці й експлуатувати її до тих пір, 

коли її замінять інші інновації або коли її розкриє інноватор, 

використовуючи перевагу першого ходу у маркетингу винаходу (і 
допускаючи вільний вхід у ринок тих, хто наслідує даний винахід). 

Втім, зрозуміло, що посилення захисту прав інтелектуальної 
власності збільшуватиме цінність V  інновації [2]. 

В силу властивостей )( ixh  функція ),( iii x βπ  має вигляд 

перевернутого символу U як залежність від ix , а також зменшується 

зі збільшенням jx , ij ≠ . Проте перехресна похідна 
ji

i

xx ∂∂
∂π

 не має 

певного знака: коли jx  збільшується, то відносна ймовірність ),Pr( ti  

зменшується, граничні інвестиції стають менш прибутковими, але 
агрегована ринкова ймовірність p  інновації збільшується. 

 
Література: 
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2. Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи. 

Економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка 
підприємства. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ В ЛОГІСТИЦІ ЗАПАСІВ 

РІЗНИХ РІВНІВ СПОЖИВАННЯ 

 

Запаси як одна з найбільших за питомою вагою частин 

оборотних ресурсів підприємства завжди потребували ретельного 

аналізу структури та коректних управлінських дій. Відповідно, 

управління запасами у загальному вигляді можна представити у 

вигляді багатокритеріального оптимізаційного завдання, вирішення 
якого відбувається у відкритій структурі в умовах невизначеності 
ринкового середовища.  

Говорячи про багатокритеріальність та оптимізаційність 
завдання управління запасами, маємо на увазі врахування як суто 

фінансових характеристик з метою акумулювання грошових коштів 
задля покриття можливих ризиків (ціни закупівлі сировини/готової 
продукції, податкових відрахувань, вартості зберігання та інших 

вартісних характеристик, управління якими належить до сфери 

компетенції фінансового департаменту підприємства або відділів 
економічного планування, бухгалтерії), так і управлінських 

характеристик (своєчасного постачання запасів, розробки 

оптимального інтервалу між постачаннями, визначення 
оптимального розміру партії), що перебувають у сфері впливу 

департаментів логістики або ж відділів закупівлі/продажу. Обидві 
характеристики нерозривно пов’язані між собою: від раціональності 
управлінських дій щодо запасів з боку логістики буде залежати і 
фінансове становище в частині відволікання грошових коштів у 

запаси та час повернення їх, а також відповідно акумулювання 
грошового резерву на випадок ризику через невизначеність 
ринкового середовища.  

Щодо логістичної характеристики управління запасами, то 

стрижнем її є прогнозування надходження сировини у виробництво 

та/або здійснення продажів готової продукції. Необхідно зазначити, 

що в умовах планової економіки питання прогнозування запасів (як 

сировини, так і готової продукції) не поставало в такому системному 
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значенні, як нині. Не враховувався попит споживачів. На відміну від 

цього, підприємства, що здійснюють свою господарську діяльність у 

відкритій конкурентній економіці, стикаються з необхідністю 

враховувати не лише попит споживачів, але й імовірність 
маркетингових впливів на споживача, що спонукають останнього до 

«імпульсного» придбання. Все це відбивається на продажах і, як 

наслідок, може бути або надлишок запасів, або їх значний дефіцит. 
Серед методів, що застосовують у логістиці запасів, 

найпоширенішими є методи екстраполяції тенденцій: екстраполяція 
простими залежностями (за простими кривими); екстраполяція на 
основі середньої; екстраполяція за ковзаючою й екстраполяційною 

середньою; екстраполяція на основі середнього темпу; екстраполяція 
з використанням поліномів. Проте до початку застосування певного 

підходу до прогнозування запасів необхідно розмежувати їх не 
стільки за ресурсною складовою (сировиною, виробничими 

запасами, готовою продукцією, товарами), скільки за складовою 

сталості продажів через застосування до них XYZ-аналізу. І вже до 

певних груп – X, Y чи то Z – застосовувати певні підходи 

прогнозування. Необхідно зазначити, що наразі це питання є 
недостатньо дослідженим і не має достатньої бази практичних 

напрацювань, які б дали змогу підприємствам застосовувати їх у 

господарській діяльності. 
 
Література: 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ВИКОРИСТАННЯ 

ВВП УКРАЇНИ 

 
Економіка України потребує застосування економіко-

математичних методів з метою дослідження тенденцій її розвитку і 
задля виявлення основних важелів впливу, які б сприяли 

економічному зростанню. Ці методи повинні базуватися на низці 
економічних теорій, сформульованих вченими. 

Згідно із теорією Дж. М. Кейнса, валовий внутрішній продукт 
закритої макроекономічної системи спрямовується у двох напрямках: 

на валове заощадження та сукупне кінцеве споживання всіх агентів:  
Y = C + S,       (1) 

де Y – валовий внутрішній продукт країни, С – кінцеві споживчі 
витрати учасників ринку, S – валові заощадження. 

Скориставшись офіційними даними Національного банку 

України та Державного комітету статистики України за 2000- 

2009 роки [1, 2], ми розрахували коефіцієнти кореляції між ВВП та 
його складовими: з обсягом сукупного кінцевого споживання 
коефіцієнт становить 97,7%; з обсягом валового заощадження – 

53,7%. Як бачимо, більш тісним є зв'язок ВВП із першим фактором. 

Це ж підтверджують знайдені регресійні характеристики, які 
відображені в моделі ВВП: 

Y = 1,022·C + 0,829·S + 1274,855.  (2) 

Модель (2) є адекватною, оскільки R
2
 = 0,998, р-level для C та S 

менший від 1·10
-5

, проте високий для вільного члена (0,251). 

Виходячи з цього, робимо висновок про недовіру до параметра, який 

відображає вплив зовнішніх ринків на процеси заощадження та 
споживання в Україні – макросистема країни є досить закритою. 

Виключивши з моделі Y-перетин, маємо: 

Y = 1,025·C + 0,838·S.    (3) 

Статистичні характеристики підтверджують адекватність 
моделі (3), для якоï R

2
 = 0,998, р-level для обох факторів менший від 

1·10
-7

, що свідчить про високий ступінь довіри до обох коефіцієнтів 
регресії. 
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Розрахувавши середні норми споживання й заощадження з 
моделі (3), ми отримали APC = 0,488, APS = 0,596. Звертаємо увагу 

на те, що сума обох коефіцієнтів дорівнює 1,084 і становить трохи 

бiльше вiд одиниці, отже економіка України (яка, згiдно зi 
здобутками моделi, є близькою до рівноваги) споживає та заощаджує 
разом бiльше, нiж виробляє.  

З використанням попередніх даних нами побудовано модель 
ВВП за напрямками використання в докризовий період (2000- 

2007 роки): 

Y = 1,034·C + 0,764·S + 3188,116.  (4) 

В цій моделі R
2 
= 0,997, р-level для C та S менший від 1·10

-4
. 

Але для Y-перетину р-level дорівнює 0,6, отже вільний член 

необхідно виключити з моделі. Внаслідок цього ми отримали:  

Y = 1,042·C + 0,788·S.    (5) 

Тут R
2
 = 0,997, р-level для обох напрямків використання ВВП 

менший від 1·10
-4

. За цей же період коефіцієнти кореляції для ВВП і 
його складових становлять 98,8% та 82,6%, тобто зв'язок між ВВП та 
заощадженнями значно зменшився саме в період фінансової кризи. 

Власне, на це й треба було очiкувати, бо в перiоди економiчноï кризи 

гранична схильнiсть до споживання (МРС) пiдвищується. 
Середні норми споживання й заощадження за даною моделлю 

складають відповідно APC = 0,480, APS = 0,634. Таким чином, до 

початку фінансової кризи середня норма заощадження була меншою, 

а споживання – більшою, аніж з урахуванням даних 2008-2009 років.  
Загалом середня норма заощадження виявилася вищою від 

середньої норми споживання, і цей розрив збільшився в період 

кризи, отже, в країні існують проблеми у задоволенні кiнцевого 

попиту. Економіка України все ж більше зорієнтована на 
нагромадження, однак не можна цiлком певно вважати, що інвестиції 
під час фінансової кризи сприяють економічному зростанню, адже 
врахування даних кризового перiоду значно зменшило зв'язок між 

обсягом валових заощаджень та обсягом ВВП.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ПЛАНІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ  

З ЕКОНОМІЧНОЇ АНАЛІТИКИ 
 

Підготовка спеціалістів такого профілю стосується перш за все 
напрямів підготовки «економічна кібернетика» та «системний 

аналіз». Хоча ці спеціальності належать до різних галузей знань 
(економіка та системні науки відповідно), основні підходи до 

формування навчальних планів та послідовності викладання 
дисциплін є подібними. Спільними рисами підготовки цих спеціаліс-
тів має бути адекватна математична, комп’ютерна та економічна 
складова навчальних програм та блок дисциплін, що демонструють 
можливості поєднання набутих знань за окремими складовими. 

 

Навчальна 
дисципліна 

Виявлені прогалини 

Основи економіч-

ної теорії (еконо-

мічний блок) 

Недостатні знання щодо сучасних досягнень в 
економічній теорії, зокрема економічних розробок, за 
які були присуджені Нобелівські премії з економіки. 

Дослідження 
операцій 

(математичний 

блок) 

Не подаються передумови виникнення цього напрямку, 

що створює у студентів хибне враження про 

відокремленість науки від економіки. Недостатня 
економічна інтерпретація результатів. Викладаються в 

недостатньому обсязі або зовсім не подаються деякі 
розділи (моделі масового обслуговування, моделі 
управління запасами, моделі на сітях).  

Комп’ютерний 

блок 

Поверхові знання щодо можливостей стандартних 

програмних продуктів, зокрема MS Excel, Matlab, 

Mathematica, Maple, MathCAD. Недостатні знання з 
курсу «Бази даних» в частині можливостей обробки 

інформації в MS Excel. 

Блок професійної 
підготовки 

Брак знань з концепції стійкого розвитку, моделювання 
еколого-економічної взаємодії через недостатній обсяг 
відповідних навчальних дисциплін. Тенденція до 

заміщення дисципліни «Основи екології» дисциплінами 

«Безпека життєдіяльності», «Охорона праці». 
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Для підготовки сучасних спеціалістів необхідно 

запроваджувати новітні досягнення в базові блоки [1]. Досвід 

викладання автором економіко-математичних дисциплін дозволив 
виділити деякі прогалини у робочих програмах окремих дисциплін. 

Автор вбачає доцільним збільшення годин викладання цих 

курсів за рахунок зменшення навчальних програм в частині 
гуманітарного циклу, які частково дублюють шкільні знання, 
перегляд решти навчального плану з точки зору дублювання низки 

курсів. І головне, на чому особливо хоче наголосити автор, це 
перехід від принципу «що може читати викладач» до принципу «які 
знання треба дати студентам». 

Процес управління взагалі та процес управління вищим 

навчальним закладом зокрема є замкнутим контуром, який включає в 
себе такі фази управління: планування, облік, контроль та 
регулювання [2]. Саме фаза регулювання забезпечує замкненість 
управлінського процесу (зворотний зв’язок). На жаль, у багатьох 

ВНЗ ця фаза подана недостатньо або взагалі відсутня. Автор вбачає 
такі види зворотного зв’язку в процесі управління: 1) складання 
рейтингів оцінювання рівня викладання навчальних дисциплін; 2) 

зауваження та пропозиції викладачів щодо змісту навчального 

процесу; 3) зауваження та пропозиції роботодавців щодо якості 
підготовки молодих спеціалістів. Рейтинги мають складати студенти 

старших курсів у кінці семестрів до початку екзаменаційної сесії, а 
викладачі мають можливість ознайомитися з ними після 
екзаменаційної сесії. Пропозиції викладачів мають містити 

зауваження щодо якості та кількості знань, отриманих раніше та яких 

бракує для викладання свого предмета; тут автор вбачає корисним 

використання календарного планування на сітях (графіки Ганта). 
Щодо зауважень роботодавців – то поки це ще залишається мрією. 
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ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЮ  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Збереження екологічної рівноваги біосфери або охорона 
довкілля (води, повітря, ґрунту і всього живого на Землі) та побудова 
суспільства сталого розвитку належать до глобальних проблем 
людської цивілізації, актуальність яких стала пріоритетною як у 
сучасній науці, так і в житті суспільства у цілому [1]. Загально-
відомо, що найбільш негативний вплив на екосистему мають 
нераціональна виробнича діяльність людства, яка супроводжується 
виснаженням природних ресурсів і забрудненням довкілля, а також 
соціально-політичні інтереси держав і народів світу. 

З позиції системного аналізу будь-який об’єкт пізнання є 
системою, зокрема еколого-економічною системою (ЕЕС), тому 
потребує системного підходу при його дослідженні. Системний 
підхід апріорі передбачає: 

а) конкретизацію складових елементів 1( ,..., )
n

e e e=  системи та 

пов’язаних з нею систем (факторів, чинників тощо) 1( ,..., )
k

s s s=  

зовнішнього середовища; 
б) вивчення зв’язків 1( ,..., )

l
z z z=  між елементами ЕЕС та 

навколишнім середовищем (множину таких зв’язків ще називають 
структурою системи); 

в) встановлення закономірностей (законів) 1( ,..., )
m

f f f=  

функціонування ЕЕС, що характеризують динаміку елементів 
системи та її структури. 

Отже, { }, , , ,EEC e s z f=  як і будь-яка інша складна система є 

сукупністю елементів ( )e , пов’язаних між собою і з навколишнім 

середовищем ( )s , зв’язків ( )z , які змінюються в часі згідно із 
відповідними функціями або законами ( )f . Особливістю цієї 
сукупності є те, що всі її підсистеми (тобто , , і )e s z f  динамічні, 
причому ЕЕС належить до розряду складних динамічних систем, 
еволюція яких характеризується переходами від одного (як правило, 
нестійкого) стану до іншого. Замість бажаної стійкості та рівноваги у 
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складних системах часто відбуваються еволюційні процеси, 
наслідком яких є різноманітність і ускладнення структури, хоча 
пошук рівноваги, принаймні у певних часових періодах відображає 
мету і сутність сталого розвитку. 

Проблеми моделювання та оптимізації ЕСС (в розумінні 
суспільних критеріїв, зокрема критеріїв сталого розвитку) часто-
густо ускладнюються також суттєвою «не лінійністю» процесів, які 
відбуваються в цих системах, що, в свою чергу, призводить до 
ускладнення математичного інструментарію формалізації та аналізу 
моделей еколого-економічної взаємодії. Крім того, якщо просторові 
характеристики досліджуваної ЕЕС чи деякої її підсистеми не 
враховуються, то маємо моделі із зосередженими параметрами, а 
інакше доводиться мати справу з моделями із розподіленими 
параметрами, які є складнішими при дослідженні, оскільки 
описуються так званими рівняннями в частинних похідних, а не 
звичайними диференціальними рівняннями. Можна назвати також 
інші чинники, що призводять до зростання рівня складності 
моделювання ЕЕС. У зв’язку з цим найбільш відомі на сьогодні 
«локальні» та «глобальні» моделі ЕЕС (як і інших складних систем) 
враховують лише найбільш важливі властивості та закономірності 
функціонування досліджуваних об’єктів і описуються порівняно 
нескладними математичними співвідношеннями, що цілком 
відповідає основним принципам моделювання. 

Нижче запропоновано один з концептуальних підходів до 
моделювання ЕЕС як складних динамічних систем. Цей підхід 
реалізується через відповідні схеми та алгоритми структуризації 
досліджуваної системи і впорядкування пов’язаних з нею задач 
моделювання. Зокрема, обґрунтовуються деякі явища, що виникають 
у динамічних системах, їх інтерпретація у просторах фазових 
змінних, особливості перехідних процесів. Особлива роль у 
функціонуванні ЕЕС належить економічній структурі суспільства. 
Побудова моделей ЕЕС з урахуванням економічної структури 
суспільства дозволяє формалізувати роль кожної суспільної групи (а 
також її окремого елементу) у процесах еколого-економічної 
взаємодії і врахувати її вплив на системи у цілому, що, в свою чергу, 
позитивно впливає на процеси прийняття відповідних рішень. 

 
Література: 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ У КРАЇНАХ  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
Економіка країн Центральної та Східної Європи (СЕЕ-країн) 

стабільно розвивається, і в зв’язку з цим стрімко зростає потреба 
підприємств в ефективних технологіях управління. Власники 
підприємств оперують вільними оборотними коштами й 
усвідомлюють, що інвестиції в інформаційні системи і технології - це 
інвестиції в розвиток бізнесу. ERP-ринок в країнах Центральної та 
Східної Європи демонструє високі темпи зростання, однак у 
більшості за рахунок великого бізнесу (за даними 2009 року - більше 
60% від загального числа проектів). Численні малі та середні 
підприємства впроваджують системи бухгалтерського обліку і 
беруть їх за основу планування ресурсів. Сьогодні за сектор малого 
та середнього бізнесу на ринку ERP-систем розгорнулася 
конкуренція: велика кількість консалтингових та IT-компаній 
приділяють особливу увагу своєму позиціонуванню, змінюють 
механізми роботи, розробляють спеціальні рішення і формують 
пропозиції для малих та середніх підприємств. Зазначені компанії 
повільно, але впевнено приходять до думки про необхідність 
застосування інтегрованих і дорогих систем. 

Розвиток ринку ERP в CEE-країнах ‒ не більше ніж повторення 
тенденцій розвитку аналогічних ринків у західних країнах. Динаміка 
забезпечується стійким розвитком економіки, що стимулює 
інвестиції в IT, а також посиленням конкуренції, що змушує компанії 
удосконалювати методи управління ресурсами і переходити на 
міжнародні стандарти фінансового обліку. Значний внесок у 
зростання обсягу ринку, крім найбільших холдингів і підприємств, 
роблять і великі державні проекти. З точки зору зрілості потенційних 
замовників, рівень готовності компаній до переходу на сучасні ERP-
системи залишає бажати кращого. Очевидно, присутні деякі 
негативні фактори: інертність мислення, недостатнє фінансування 
подібних проектів. 

Найбільший попит на ERP-системи існує в таких видах 
економічної діяльності: нафтогазовий сектор, електроенергетика, 
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машинобудування, металургія, телекомунікації. Інтерес до 
інформаційних технологій з’являється і в сфері оптово-роздрібної 
торгівлі та серед дистриб’юторських компаній, де особливо важлива 
роль планування при постачанні, чіткому контролі собівартості 
продукції і каналів збуту. У цьому сегменті ERP-рішення найбільш 
ефективні й здатні принести віддачу від вкладеного капіталу в 
мінімальний термін. Зростання інтересу до ERP в сегменті роздрібної 
торгівлі пояснюється тим, що багато вітчизняних оптових компаній 
вирішили відкрити свої власні роздрібні мережі для того, щоб 
позбутися посередницьких компаній і таким чином збільшити свій 
дохід. А оскільки такі компанії, як правило, вже мали справу з ERP-
системами, їх нові роздрібні проекти автоматично стають 
потенційними клієнтами на придбання ERP-рішень. 

Активний попит на IT-інструменти, в тому числі й ERP-
системи, в останній час демонструють компанії, що займаються 
безперервним виробництвом, наприклад, підприємства харчової 
промисловості. Ця індустрія переживає період бурхливого розвитку, 
і виробникам продуктів харчування стає все складніше конкурувати 
на такому динамічному ринку без сучасних IT-систем. Крім того, 
зростає інтерес до ERP і з боку інвестиційно-будівельних холдингів, 
які з їхньою допомогою намагаються консолідувати свої активи і 
ставити під контроль облік проектної діяльності.  

Важливою тенденцією розвитку досліджуваного ринку є 
інтеграція ERP-систем з іншими додатками, що використовуються на 
підприємстві. Причому українські компанії прагнуть побудувати 
єдиний інформаційний простір не тільки всередині власної 
організації, а й за її межами, інтегруючись із системами контрагентів: 
постачальників, клієнтів, партнерів, банків і фінансових інститутів. 

Таким чином, інтерес до повнофункціональних ERP-систем 
з’являється і з боку малих та середніх підприємств, які «переросли» у 
своєму розвитку прості системи автоматизації бухгалтерії. Компанії 
середнього бізнесу, активно розвиваючись, прийшли до висновку, що 
стан їхніх інформаційних технологій все частіше перешкоджає 
подальшому розвитку бізнесу, а недолік інформації не дозволяє 
оперативно приймати управлінські рішення. Цей сегмент ринку 
жорстко вимагає скорочення термінів і вартості розгортання додатків 
за рахунок подання галузевих рішень та використання спеціальної 
методології швидкого впровадження. Для них співвідношення «ціна-
якість» та досвід роботи є визначальними при виборі постачальника 
ERP-рішення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ РИНКУ 

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

Земля займає унікальне та ключове місце в соціальному, 

політичному, екологічному та економічному житті суспільства. 
Люди протягом всього історичного періоду завжди використовували 

землю, навколо якої формувалося життя як окремого індивід,а так і 
держави в цілому. Земля є даром людству, яке повинно ефективно 

господарювати на ній та процвітати. Але це є неможливим без 
повноцінного ринку земель, де визначається, хто є власником землі, 
які він має права та обов’язки і якою буде ціна на земельні ділянки. 

Тому метою даної роботи є вивчення процесів становлення ринку 

землі під впливом багатьох економічних чинників та розробка 
економіко-математичних моделей ринку землі. 

Будемо вважати, що ринку землі до деякого моменту не було, 

оскільки існувала командно-адміністративна система господарю-

вання, мораторій на продаж земель тощо. Проте в суспільстві вже 
сформувалися деякі групи людей, які або бажають мати землю у 

власності, або в оренді, або ж просто працювати на ній. Зрозуміло, 

що ми не відкидаємо промисловий сектор. Для спрощення моделі 
візьмемо до розгляду лише землі сільськогосподарського при-

значення, оскільки землі в містах, зокрема під забудову, вража-
тимемо такими, що не впливають на загальний стан ринку землі. 

Конкретизуємо вищесказане, поділивши суспільство на такі 
групи: 1) непрацюючі пенсіонери, що не мають у власності земель 
сільськогосподарського призначення (ЗСГП); 2) робітники та 
службовці без ЗСГП; 3) пенсіонери-службовці та пенсіонери-

робітники без ЗСГП; 4) робітники аграрного сектору без ЗСГП; 

5) власники середніх та великих промислових підприємств без ЗСГП; 

6) селяни-пенсіонери, що мають у власності земельні паї, але 
самостійно їх не обробляють, а здають в оренду чи продають; 
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7) власники паїв, які можуть самостійно їх обробляти чи продавати; 

8) середні та великі землевласники.  

Зрозуміло, що землею володіють лише три останні групи, що 

потрібно врахувати в моделі, і сумарна площа всіх земельних ділянок 

повинна залишатися сталою.  

Пенсіонер, що не має ЗСГП, витрачає свою пенсію на купівлю 

сільськогосподарського та промислового продукту. Робітники, 

службовці, пенсіонери-робітники та пенсіонери-службовці теж 

витрачають свій дохід, складений заробітною платою після 
відрахування податку на дохід та для пенсіонерів пенсією, на 
купівлю сільськогосподарського та промислового продукту. Для 
середніх та великих власників промислових підприємств дохід 

формується на основі виробленого та купленого в них промислового 

продукту і витрачається, зрозуміло, на особисте споживання та на 
витрати виробництва, зокрема на заробітну плату працівникам із 
усіма податками до бюджету та на розширене відтворення. Дохід 

власників паїв, що самостійно їх не обробляють, формується за 
рахунок зданих в оренду та проданих земельних ділянок, а витрати – 

це споживання промислового та сільськогосподарського продукту і 
купівля нових земельних ділянок. Власники паїв, які самостійно їх 

обробляють, формують свій дохід за рахунок виробленої 
сільськогосподарської продукції та проданих земельних ділянок, а 
витрати – на особисте споживання, обробіток та купівлю нових 

земельних ділянок. Щодо останньої групи людей, тут доходом є 
вартість виробленого та проданого сільськогосподарського продукту, 

а також продаж земельних ділянок, а витратами – особисте 
споживання, купівля земельних ділянок, орендна плата, заробітна 
плата найманим робітникам та витрати на обробіток землі. 
Зазначимо, що залишок доходу, який залишається в розпорядженні 
відповідної категорії людей, є їх прибутком. 

Динаміка ціни на землю змінюється залежно від обсягів її збуту 

та купівлі, а також від її доходності та витрат на організацію 

виробництва.  
З урахуванням перелічених вище чинників і економічної 

структури суспільства побудовано комплекс динамічних моделей 

економіки, що відображають ринок землі та його закономірності. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Соціально-економічні системи, зокрема ті, які описуються за 

допомогою економічної структури суспільства, є об’єктом 

дослідження багатьох суспільних і економічних наук, оскільки без 
розуміння сутності та динаміки процесів, що відбуваються в цих 

системах, неможливо пояснити цілий ряд складних, «нелінійних» 

явищ як економіки, так і суспільства у цілому. Економічна структура 
суспільства, як правило, може бути представлена розподілами членів 
суспільства за заощадженнями чи доходами. Зрозуміло, що такі 
розподіли поділяють суспільство на окремі класи, професійні групи, 

страти тощо, роль яких в економіці країни чи відповідного регіону 

надзвичайно важлива, але різна за ступенем впливу, що власне і 
призводить до багатьох нерівноважних, нестабільних ситуацій, 

особливо в умовах ринкової економіки. Для вивчення динаміки 

економічної структури та пов’язаних з нею наслідків ефективним є 
метод математичного моделювання. 

Нижче запропоновано дво- та трисекторну моделі динаміки 

економічної структури суспільства в умовах екологізації економіки. 

У двосекторній моделі виділено два сектори – сектор створення 
агрегованого суспільного продукту (матеріального продукту, 

послуги) і сектор знищення (утилізації) екологічно небезпечних 

відходів виробничої та невиробничої діяльності, а в трисекторній – 

сектор основного виробництва (виробництва агрегованого 

матеріального продукту), сектор допоміжного виробництва 
(утилізації екологічно небезпечних відходів основного виробництва), 
невиробничий сектор або сектор агрегованих послуг. 

Обидві моделі є системами диференціальних рівнянь, які 
формалізують на мові математики динаміку заощаджень 
досліджуваних суспільних груп, цін на основну продукцію чи 

послугу, а також тарифу за утилізацію виробничих решток і їх 

запасів у допоміжному виробництві. Застосування цих моделей на 
практиці дозволяє спрогнозувати динаміку економічної структури 
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суспільства та її вплив на процеси еколого-економічної взаємодії. 
Підсумовуючи вищесказане, приходимо до наступних висновків: 

• Вивчення впливу економічної структури суспільства на 
процеси еколого-економічної взаємодії можна здійснювати за 
допомогою моделей економіки різного рівня агрегування, зокрема за 
допомогою так званих дво- та трисекторних моделей.  

• У двосекторній моделі соціально-економічну структуру 

формують п’ять суспільних груп: непрацюючі пенсіонери; 

працівники всіх сфер соціально-економічної діяльності (основного 

сектору) явно та неявно задіяні у створенні агрегованого суспільного 

продукту (послуги); працівники сектору утилізації створених 

забруднювачів (допоміжного або екологічного сектору); власники 

(всіх форм власності) установ основного сектору; власники (всіх 

форм власності) установ допоміжного сектору. 

• У сучасній економіці надзвичайно важлива роль належить 
суспільній діяльності, пов’язаній з наданням відповідних послуг. У 

зв’язку з цим є зміст досліджувати також трисекторну агреговану 

економіку, в якій, крім вищезгаданих основного і допоміжного 

(екологічного) секторів, розглядається також сектор агрегованих 

послуг. У даній моделі виділено сім суспільних груп: непрацюючі 
пенсіонери; працівники основного сектору; працівники допоміжного 

сектору; працівники сектору агрегованих послуг; власники 

підприємств основного сектору; власники підприємств допоміжного 

сектору; власники установ сектору послуг. Модель у певному сенсі 
узагальнює відповідні одно- і двосекторну моделі [1, 2] та має 
аналогічне призначення. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ 

 
В умовах формування ринкових відносин світовою практикою 

підтверджується об’єктивна необхідність розповсюдження 
регіонального маркетингу. Регіональний маркетинг – це елемент 
системи ринкових відносин, спроектований не на мікрорівень (фірми 
і підприємства), а на мезорівень – область, регіон [2]. Основна 
характерна риса регіонального маркетингу – це цільова орієнтація і 
комплексність злиття в єдиний процес всіх елементів 
підприємницької, господарської, виробничо-збутової діяльності та 
об’єднання їх в систему, діючу з синергетичним ефектом, при 
багатократному посиленні результату через таку системність. 
Брендинг міст і маркетинг територій – вимога часу, визначена 
конкуренцією поселень і регіонів, що посилюється в умовах 
глобалізації. Місто в сучасних умовах продається як товар, що має 
свою вартість і корисність, використовуючи інструменти маркетингу 
території.  

Використання маркетингового підходу до управління 
територіальним розвитком перетворює місцеві органи влади в 
активних економічних агентів, що мають враховувати не лише 
індивідуальність своєї місцевості під час прийняття рішень з 
комплексного соціально-економічного розвитку території, але й 
здійснювати взаємини між зацікавленими економічними партнерами: 
виробниками, споживачами, інвесторами, новими мешканцями, 
туристами тощо [3]. 

Одним із основних ресурсів муніципального управління є 
інформація. В сучасних умовах підтримки малого підприємництва 
економічно доцільним на мезорівні є формування та впровадження 
інтегрованих систем маркетингової інформації. Відповідна 
інформаційно-аналітична база дасть змогу суб’єктам управління 
приймати адекватні, економічно обґрунтовані рішення, оперативно 
реагувати на потреби динамічно змінюваного внутрішнього та 
зовнішнього середовища розвитку муніципального утворення. 
Проблема одержання та опрацювання органами місцевого 
самоврядування великих масивів різноманітної достовірної 
інформації в потрібній формі, у потрібний час та з мінімальними 
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затратами, тобто – проблема формування єдиної системи 
інформаційно-аналітичного забезпечення муніципального 
управління сьогодні набула значної актуальності. 

Необхідність збору, зберігання, опрацювання та використання 
великих масивів різноманітної інформації для удосконалення 
інформаційно-технологічного забезпечення функцій органів 
муніципального управління передбачає створення розгалужених 
інформаційних мереж та спеціальних програмних продуктів. 
Спеціальні програмні продукти дадуть змогу впорядкувати 
економіко-аналітичну, контрольно-аналітичну діяльність органів 
місцевого самоврядування (зокрема в сфері документування та 
документообігу), поліпшити оперативність роботи апарату 
управління, покращити імідж міської влади серед населення, 
громадських організацій, бізнесових структур, що функціонують у 
муніципальних органах управління [1]. 

Розв’язанню проблем дублювання робіт, невідповідності даних 
та результатів аналітичних розрахунків, необґрунтованих втрат 
інформації і витрат ресурсів на її відтворення, дублювання однакової 
інформації у базах даних різної форми тощо, ‒ є створення єдиних 
інформаційних систем муніципальних утворень та їх інтеґрація в 
системи вищого рівня, проектування автоматизованих систем 
управління, запровадження інноваційних інформаційних технологій, 
оцінка та вибір необхідних програмних продуктів, координація робіт, 
ресурсів та організації інформаційно-аналітичної діяльності органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення комплексного 
збалансованого соціально-економічного розвитку території. Адже в 
сучасних умовах особливо гостро постає необхідність інформаційно-
технологічного забезпечення муніципального маркетингу, 
використання якого сприяє розробці та реалізації стратегічних 
завдань розвитку муніципальних утворень, зорієнтованих на 
врахування їх конкурентних переваг та підвищення 
конкурентоспроможності території. Отже, діяльність органів 
місцевого самоврядування повинна ґрунтуватися на вирішенні 
завдань інформатизації своєї діяльності, задоволення інформаційних 
потреб на основі єдиного інформаційного простору, автоматизації 
повного комплексу управлінських та ділових процесів, застосування 
сучасних засобів автоматизованого управління, соціально-
економічного моніторингу, електронного документообігу, 
аналітичного опрацювання даних та підтримки прийняття рішень. 
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ПРО ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОДАТКОВИХ СЛУЖБ 
 
На сучасному етапі розвитку економіки успіх діяльності 

податкової служби багато в чому залежить від ефективності 
функціонування автоматизованої інформаційної системи, основним 
завданням якої  є підвищення аналітичності, обґрунтованості та 
своєчасності рішень, що приймаються, зменшення трудомісткості і 
раціоналізація управлінської діяльності податкових органів шляхом 
використання економіко-математичних методів та моделей, 
обчислювальної техніки і засобів зв’язку, впорядкування 
інформаційних потоків.  

Мета розробки та функціонування інформаційних систем у 
сфері податкової діяльності може бути конкретизована наступними 
положеннями:  

• підвищення ефективності функціонування системи оподат-
кування за рахунок оперативності та якості рішень, що приймаються;  

• вдосконалення оперативності роботи і зростання 
продуктивності праці податкових інспекторів;  

• забезпечення достовірності даних по обліку платників і 
ефективності контролю за дотриманням податкового законодавства;  

• покращення якості і оперативності бухгалтерського обліку;  
• отримання даних про надходження податків та інших 

платежів у бюджет;  
• аналіз динаміки зібраних податків і можливість прогнозу 

цієї динаміки;  
• інформування адміністрації різних рівнів про наявні суми 

зібраних податків і дотримання податкового законодавства;  
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• скорочення обсягів паперового документообігу.  
Отже, інформатизація податкових органів, широке 

використання інформаційних технологій та розробка і вдосконалення 
відповідних інформаційних систем є однією з актуальних проблем. 
Структура автоматизованої інформаційної системи, як і структура 
самих податкових органів, є багаторівневою та 
багатофункціональною. Сама ж автоматизована інформаційна 
система податкової служби належить до класу великих систем. До 
неї, як і до інших систем такого класу висуваються загальновідомі 
вимоги – досягнення цілей створення системи; відкритість та 
сумісність даної системи як у плані її внутрішньої структури, так і з 
іншими системами, декомпозиції та інші. Ці вимоги передбачають:  

• можливість модернізації елементів системи;  
• адаптацію до умов, що змінюються;  
• надійність в експлуатації і достовірність інформації;  
• однократність вводу первинної інформації;  
• багатофункціональне та багатопланове використання 

первинної інформації;  
• актуальність інформації, що зберігається в базі даних. 
Автоматизована інформаційна система повинна забезпечувати 

при мінімальних затратах ручної праці збір, обробку, аналіз 
інформації про стан об’єкта управління, підтримку прийняття 
рішень, обмін інформацією як всередині системи, так і між 
системами одного чи різних рівнів. Автоматизована інформаційна 
система повинна включати комплекс технічних засобів, який би 
забезпечував реалізацію керуючих алгоритмів, зв’язок між 
системами, простоту вводу первинної інформації, різноманітність 
виводу результатів обробки, простоту і технологічність технічного 
обслуговування, сумісність усіх технічних модулів на програмному 
та на інформаційному рівнях.  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що для податкових 
служб актуальною проблемою є розробка і функціонування 
інформаційної системи на основі наявних операційних систем різних 
типів, пакетів прикладних програм, орієнтованих на обробку даних і 
розв’язання  функціональних задач, систем управління базами даних, 
які забезпечують нагромадження, ведення і видачу в обробку 
інформації, необхідної для задоволення інформаційного запиту 
користувача.  

 
Література: 
1. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / За 

ред. Росоловського В.М. та Ріппи С.П. ‒ Ірпінь: Академія ДПС України, 
2008. ‒ С. 15.  
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МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ДЕФОЛТУ 
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКІВ 

ЗОВНІШНЬОЇ ПІДТРИМКИ 
 
Зручним та інформативним показником надійності (чи навпаки 

− кредитного ризику) боргових зобов’язань є ймовірність їхнього 

дефолту.  

Чинне українське законодавство [1] містить таку дефініцію: 
«Дефолт ‒ виплата відсотків і основної суми за борговими 
зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з 
кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання 
строку платежу». В межах цього дослідження поняття дефолту 

розглядається дещо звужено, лише як відсутність погашення 
своєчасно та в повному обсязі відповідних боргових зобов’язань. 

На нашу думку, особливий науково-практичний інтерес 
становлять задачі визначення ймовірностей не індивідуальних, а 
спільних дефолтів боргових зобов’язань.  

З позицій економіко-математичного моделювання спільний 

дефолт − це спільна реалізація (перетин) сумісних випадкових подій 

дефолту декількох боргових зобов’язань [2]. 
Внаслідок об’єктивного існування певної залежності будь-

якого позичальника від зовнішнього середовища (стану ринку, 
галузі, економіки країни в цілому тощо), в багатьох випадках 

можливим є експертне оцінювання ступеня залежності випадкової 
події індивідуального дефолту позичальника від певного комплексу 
фундаментальних чинників якісного та кількісного характеру. 

В цьому аспекті доцільно розглянути питання зовнішньої 
підтримки емітента боргових зобов’язань у разі потенційної 
можливості його індивідуального дефолту. Так,  у методиці [3] 
глобального рейтингового агентства Moody’s Investors Service 
виокремлено 4 джерела можливої зовнішньої підтримки банків: 

1. Материнська підтримка (з боку материнського банку або 

фінансової групи); 
2. Підтримка пов’язаної фінансово-промислової групи компаній 

(холдингу); 
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3. Підтримка регіональної або місцевої адміністрації; 
4. Системна підтримка (з боку держави та/або центрального 

банку). 
На нашу думку, в Україні на підтримку 1-го типу можуть 

розраховувати банки, мажоритарним акціонером яких є міжнародні 
фінансові групи. На підтримку 2-го типу – банки, що входять до 

складу потужних вітчизняних фінансово-промислових корпорацій. 
Підтримка 3-го типу в Україні за сучасного стану місцевих бюджетів 
та централізованого управління з боку Мінфіну є малоймовірною. На 
системну підтримку з боку НБУ (4-й тип) певною мірою можуть 
розраховувати всі вітчизняні банки. 

Таким чином, моделі спільного дефолту з урахуванням 
чинників зовнішньої підтримки потребують розподіл позичальників 
на об’єкти вищого рівня (H) та нижчого рівня (L). Тоді, наприклад, 
імовірність спільного дефолту двох позичальників можна подати у 

такому вигляді: 

( ) ( ) ( )/Р L H P H P L H∩ = ⋅ ,   (1) 

де P(H) – ймовірність автономного дефолту позичальника вищого 
рівня, а P(L/H) – імовірність дефолту позичальника нижчого рівня за 
умов, що подія дефолту H відбулася. 

Отже, в межах експертного підходу, для оцінювання 
імовірностей спільного дефолту необхідно визначати рівень 
зовнішньої підтримки позичальника нижчого рівня з боку 
позичальника вищого рівня. На нашу думку, тоді державні гарантії за 
позиками розглядаються як 100% підтримка з боку об’єкта вищого 
рівня. Більш складним є оцінювання ступеня залежності об’єктів у 

випадках часткової підтримки (не достовірної, але можливої події), 
наприклад, у разі важливості цього позичальника для економіки на 
національному місцевому або регіональному рівні тощо. 
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ 
МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ 

НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Одним із питань, що виникає перед дослідниками економіки 

окремої території, наприклад, області, є питання самодостатності 
регіональної економіки, тобто питання, чи можуть виробники товарів 
та послуг краю задовольнити усі потреби (потенційний сукупний 

попит). 
Для дослідження загальної ефективності ведення 

багатогалузевого господарства використовується метод балансового 

аналізу. Найчастіше будують рівняння лінійного міжгалузевого 

балансу, тобто модель Леонтьєва. Визначальною у моделі Леонтьєва 
є матриця коефіцієнтів прямих виробничих витрат. Тому виникає 
основне завдання пропонованого дослідження – використати дані 

державної статистики для побудови адекватного наближення 

реальної матриці взаємозв’язків між видами економічної діяльності 

на обласному рівні та на основі моделі здійснити аналіз цих 

взаємозв'язків. 

Як було проаналізовано в [1], за даними державної 
статистичної звітності можна побудувати лінійну модель 
міжгалузевого балансу для окремої області (зокрема, такої невеликої, 
як Чернівецька) тільки у вартісних показниках та при досить великій 

агрегації галузей. Тобто всю економіку краю потрібно поділити на  
7-15 сфер (агрегованих галузей) і будувати модель Леонтьєва такої 
розмірності. 

Дослідження лінійної моделі міжгалузевого балансу (моделі 
Леонтьєва) для Чернівецької області за вищеописаним методом було 

здійснено на основі статистичних даних за 2007, 2008 та 2009 роки. У 

вибірку, статистичні дані якої використовувалися у дослідженні, 
потрапило відповідно 101, 104 та 93 підприємства області. Ці 
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підприємства належали до великих, середніх або вагомих за 
обсягами реалізації продукції.  

Враховуючи кількість підприємств вибірки за видами 

економічної діяльності, спорідненість окремих видів діяльності та 
пріоритетні напрямки розвитку економіки Буковини, вибірку було 

розподілено на 9 агрегованих галузей: «ресурсна» сфера, харчова, 
легка, «важка» промисловості, інші види переробної промисловості, 
будівництво, торгівля і ремонт, транспорт і зв'язок, інші види послуг. 
До «ресурсної» сфери потрапили підприємства сільського 

господарства, мисливства, лісового господарства, добувної 
промисловості, а також з виробництва та розподілення 
електроенергії, газу і води. До «важкої» промисловості були 

віднесені машинобудівні, металургійні підприємства та підприємства 
з виробництва готових металевих виробів (металургійного 

виробництва в Чернівецькій області немає, проте його продукція 
споживається).  

Детальніше порівняння коефіцієнтів технологічних матриць, 
побудованих за даними трьох років по підприємствах Чернівецької 
області, свідчить про відсутність стійкої загальної тенденції до 

зменшення коефіцієнтів. Простежується певна зміна структури 

питомого споживання – зменшувалася частка «ресурсної» сфери та 
інших видів переробної промисловості, в той же час зростала частка 
послуг, особливо послуг транспорту і зв’язку, дещо зростала частка 
харчової і легкої промисловості.  

При дослідженні побудованої матриці прямих виробничих 

витрат найважливішим питанням є її продуктивність. Аналіз 
побудованої моделі Леонтьєва показав, що підприємства 
Чернівецької області, дані яких потрапили до дослідження, у 2007–

2009 роках утворювали економічну (виробничу) систему, яка була 
непродуктивною. Тобто загальний обсяг виробництва не покривав 
потребу внутрішнього (виробничого, проміжного) споживання 
галузей. Цей висновок зроблений на основі тільки кількісних даних 

проміжного споживання та виробництва (у вартісних показниках) без 
аналізу номенклатури виробництва товарів, робіт і послуг та потреби 

внутрішнього (проміжного) споживання. 
У випадку продуктивності моделі Леонтьєва (її матриці прямих 

виробничих витрат) часто вивчається питання запасу продуктивності 
– на скільки відсотків можна одночасно погіршити усі коефіцієнти 
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прямих витрат, щоб модель залишалася продуктивною. У нашому 

випадку можна визначити інший показник – «коефіцієнт необхідної 
інтенсифікації» – на скільки відсотків потрібно одночасно 

покращити (зменшити) усі коефіцієнти прямих витрат, щоб модель 
стала продуктивною.  

Для моделі Леонтьєва економічної (виробничої) системи 

Чернівецької області у 2009 році «коефіцієнт необхідної 
інтенсифікації» становив 0,215. Це означає, що економіка Буковини 

стане самодостатньою у тому розумінні, що виробництво 

агрегованих галузей економіки зможе у вартісному вимірі покрити 

проміжне (внутрішнє) споживання цих самих агрегованих галузей 

області, якщо завдяки підвищенню ефективності значення усіх 

коефіцієнтів прямих витрат (для кожної галузі значення питомого 

споживання продукції своєї та усіх інших галузей) одночасно 

знизити на 21,5%. 

Для аналогічних моделей Леонтьєва, побудованих на основі 
даних 2007 та 2008 років, «коефіцієнт необхідної інтенсифікації» 

становив відповідно 0,276 та 0,260. Тобто за досліджений період 

найближче до порога продуктивності система була у 2009 році. Цей 

результат можна віднести до наслідків фінансової кризи, яка, 
охопивши світову економіку починаючи з осені 2008 року, змусила 
підприємства області дещо мобілізуватися і підвищити ефективність 
використання матеріальних виробничих ресурсів. Проте суттєвого 

покращення стану економічної самодостатності Буковини не 
відбулося. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКЦІЇ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ 

 

Немає сенсу заперечувати, що основним завданням 

економічної системи є забезпечення населення країни продуктами, 

які задовольняють його життєві потреби. Отже, проблема темпів 
розвитку економіки країни за обсягом і динамікою продуктів 
кінцевого споживання є актуальною. Матеріали таблиць «Витрати-

Випуск» уможливлюють аналіз цих процесів. 
Структура виробництва продуктів кінцевого споживання за 

видами економічної діяльності поділяється на дві великі групи. 

Перша з них – виробляє продукцію, основна частина якої 
спрямовується на задоволення життєвих потреб населення. Друга 
група видів економічної діяльності забезпечує функціонування 
першої. Звісно, що внутрішнє споживання продукції може бути 

задоволено за рахунок її надходження від імпортних поставок. Але 
значна частка цих поставок в структурі споживання ставить країну в 

залежність від кон’юнктури зовнішнього ринку. Аналогічна ситуація 
спостерігається і при спрямованості на експортні поставки продукції. 

Важливим показником стану економіки країни є використання 
виробленої в державі продукції на поповнення основного капіталу. 

Він свідчить або про позитивні тенденції в її розвитку, або  про її 
стагнацію. Уявлення про ці процеси можна також отримати на 
підставі аналізу динаміки рівнів проміжних витрат на виробництво 

продукції. 
Аналізуючи матеріали таблиць «Витрати-Випуск» в Україні за 

період 2001-2008 рр., простежимо тенденції розвитку основних 

показників розвитку економіки (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка показників розвитку економіки України
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Позначення на рисунку: значення відповідних показників у 

розрахунку на одиницю виробленої продукції, грн. 

ряд 1 – вироблено кінцевої продукції;   
ряд 2 – проміжні витрати;   

ряд 3 – спрямовано на експорт;   
ряд 4 – одержано по імпорту;   

ряд 5 – накопичення основного капіталу. 

У передкризовому періоді економіці України були властиві 
позитивні тенденції: зростала частка продукції, яка спрямовувалася 
на кінцеве споживання; зростало накопичення основного капіталу; 

скорочувалася частка імпорту. Разом з цим, досить повільно, але 
зростають проміжні витрати, що свідчить про недостатню увагу до 

модернізації виробництва. Негативним явищем варто вважати також 

нестабільний розвиток показників експорту продукції.  
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СТРУКТУРА ТА СКЛАД СТАТИСТИЧНИХ ІНДИКАТОРІВ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 

Всебічне вивчення міжнародного досвіду статистичного 

вимірювання розвитку інформаційного суспільства дозволило 

адаптувати його до створення Національної системи індикаторів 
розвитку інформаційного суспільства, в основу якої покладені 
розвиток, виробництво та використання інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Під час формування Національної системи індикаторів 
розвитку інформаційного суспільства було враховано специфічні для 
України умови, можливості органів державної статистики, а також 

показники, рекомендовані міжнародними організаціями 

(Партнерство з вимірювання ІКТ для розвитку, Європейська комісія, 
Міжнародний союз електрозв’язку, Регіональний союз 
електрозв’язку, Організація чорноморського економічного 

співробітництва). 
Запропонована методика оцінки розвитку ІКТ має стати 

інструментом отримання об'єктивних статистичних даних з метою 

ухвалення ефективних рішень щодо розвитку процесів 
інформатизації в країні. Методика базується на показниках 

національної статистики та отриманих експертних даних. Їх склад та 
структура базується на концептуальній моделі розвитку 

інформаційного суспільства (рис. 1). 

Дана модель створена на основі доопрацьованої, розширеної та 
адаптованої дослідниками до національних умов методології Центру 

міжнародного розвитку Гарвардського університету «Готовність до 

інформаційного суспільства» та має таку загальну структуру: 4 

системних блоки, 7 напрямків, 34 компоненти. 

Аналіз починається з рівня індикаторів і потім на основі їх 

оцінок виконується розрахунок рівня розвитку компонентів, які, в 
свою чергу, є базою для оцінки напрямків та системних блоків. 
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Рис. 1. Концептуальна модель Національної системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства 
 

Ступінь розвитку (оцінка) системних блоків зрештою визначає 
рівень розвитку інформаційного суспільства у регіонах і країні в 
цілому. 

Принцип розрахунку індексів та оцінки окремих індикаторів є 
загальноприйнятою методою і оцінюється спочатку на рівні 
індикаторів, а саме: пропонується кожен індикатор оцінювати за 
семибальною шкалою. Залежно від його значення йому ставиться у 

відповідність значення 0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 1. 

Для забезпечення регіонального зіставлення даних, кожен 

окремий індикатор оцінюється у двох вимірах: у розрахунку на душу 

населення (кількість зайнятих) та оцінкою темпу (напряму зміни). 

Використання двомірного виміру показника дозволяє забезпечити 

зіставлення даних незалежно від чисельності населення регіонів та 
врахувати тенденцію до позитивних або негативних змін у часі. 
Такий підхід забезпечить системність оцінки і дозволить врахувати 

як кількісні, так і якісні зміни показників. 
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РОЗПОДІЛ ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ З 
НАЙМЕНШИМ РІВНЕМ VaR 

 

Питання побудови оптимального портфеля акцій з найменшим 

рівнем VaR розглянуто в роботі [1]. Ваги портфеля та його 

характеристики є залежними від параметрів розподілу дохідностей 

акцій (µ  та Σ ), які на практиці є невідомими. Отже, для побудови 

портфеля необхідно спочатку оцінити ці параметри. Зі статистики 

відомо, що оцінки параметрів розподілу є випадковими величинами, 

а отже випадковими величинами будуть також оцінки ваг портфеля 
та його характеристик. Тобто, інвестор змушений оперувати у своїх 

розрахунках не константами, а випадковими величинами. Тому 

важливим є знання їх розподілу, а особливо розподілу оцінки 

дохідності.  
Зауважимо, що оцінка ваг портфеля VaRw , які задаються 

наступною формулою µRww
sz
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стандартного нормального розподілу, i – k-вимірний вектор, 

елементами якого є одиниці, k – кількість акцій та ŝ  є вибірковою 

оцінкою параметра s . Тому безумовний розподіл дохідності є менш 

важливим, ніж розподіл за цієї умови. 

Отже, позначимо оцінку дохідності портфеля акцій з 

найменшим рівнем VaR через VaRR̂ . Нехай X1, X2, …, Xn – історичні 

значення дохідностей. 
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Теорема 1. Нехай X1, X2, …, Xn є незалежними випадковими 

векторами та нехай Xі ~N(µ ,Σ ). Припустимо, що Σ  є додатно 

визначена і n>k. Тоді густина VaRR̂  за умови, що *ˆ ss = , має вигляд: 
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Теорема 2. Нехай X1, X2, …, Xn є незалежними випадковими 

векторами та нехай Xі ~N(µ ,Σ ). Припустимо, що Σ  є додатно 

визначена і n>k. Тоді густина VaRR̂  за умови, що 2ˆ αzs < , має вигляд: 
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xf dd λ  є відповідно функція розподілу та густина нецентрального 

розподілу Фішера з 1d  і 2d  ступенями вільності та нецентральним 

параметром λ . 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ОПЦІОНІВ ЗА УМОВ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Інвестор складає портфель опціонів за умов невизначеності 
ринку цінних паперів. Критерієм оптимальності портфеля є 
максимізація прибутку від його реалізації з урахуванням бажання 
інвестора застрахувати частину вкладеного капіталу від втрат. Нехай 

портфель опціонів складається з δ call-опціонів та γ put-опціону на 
один актив з однаковою ціною страйк ys, де δ та γ – відсоток в 
портфелі кол та пут опціонів [2]. Відома ціна опціонів, що складає cc 

і cp (для опціону кол і пут відповідно). Прибуток від такого портфеля 
складатиметься з сумарного прибутку від кол та пут опціонів, а 
витрати – це початкові витрати на придбання даних опціонів.  

Z = δz`c + γz`p = δzc + γzp, ‒ δcc  ‒ γcp,                       (1) 

де zc  та zp – очікувані прибутки від опціону кол та пут у портфелі. z`c  

та z`p ‒ чисті прибутки з урахуванням витрат на придбання опціону. 

Аналіз ринку показує, що за станом на момент Т ціна 
спостережуваного активу Р може вагатися в наступних межах: 

P = [Рmin, Рmах]. Нехай α – ступінь впевненості щодо майбутньої ціни 

опціону. Аналітичний вид для трикутно-нечіткого числа майбутньої 
ціни [1]: 

P = [P1(α), P2(α)], α = [0,1], 

де 
P1(α) = Pmin + α(Pav ‒ Pmin),  Pmin ≤ P1(α) ≤ Pav, 

P2(α) = Pmax ‒ α(Pmax ‒ Pav),  Pav ≤ P2(α) ≤ Pmax. 

Графічно вид трикутного виразу майбутньої ціни активу та 
межі Р1 і Р2 зображено на рис. 1: 

 
Рис.1. Вид трикутного виразу майбутньої ціни активу 

P1 

 
P2 

αc 

Pav 
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Розглянемо два інтервали: [P1, Pav] та [Pav, P2]. На цих 

інтервалах позначимо дві функції – zp(α), zс(α), які визначаються як 

різниця між реальною ціною базового активу та ціною-страйк 

опціону. Очікуваним прибутком є інтеграл даних функції в межах 

α = [0,1].  

Інвестор може виявити обережність та не захоче ризикувати 

усією сумою вкладених коштів. Введемо параметр k – коефіцієнт, що 

визначає, яку частку вкладених коштів інвестор бажає застрахувати в 
разі досягнення ціною своїх граничних значень. Система обмежень 
математично запишеться так: 
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Цільова функція (1) та обмеження (2) описують модель, 
рішення якої можна знайти за допомогою стандартних пакетів 
математичних програм, наприклад, Microsoft Excel, та дозволяють 
знайти оптимальний склад описаного портфеля.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ СТРАН 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Динамическое состояние поверхности производственных 

возможностей экономических трансформаций (ППВЭТ) для 
двухфакторной модели в момент времени t описывается 
положительными параметрами фактора выпуска Y(t1), фонда K(t) и 

труда L(t), т.е. существует уравнение инерционной динамики 

границы производственных возможностей Yt  ≤ Ft (K,L): 

1. Модель Т: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
F F F

b t K t c t L t a t F
t K L

∂ ∂ ∂+ ⋅ + ⋅ = ⋅
∂ ∂ ∂

; 

2. Модель ТНВФ:  

( ( ) ( ) ( )) ( ) ( ) ( )
F F F

s t F m t K t c t L t a t F
t K L

∂ ∂ ∂+ ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅
∂ ∂ ∂

, 

где
0 0( , ) ( , )t tF K L F K L= = , a(t), b(t), с(t), s(t) и m(t) – постоянные 

коэффициенты. 

Динамические описания ППВЭТ построены на основании 

макроэкономических данных России и других стран постсоветского 

пространства в период с 1991 по 2011 г. 
Задача дифференцирования статистической информации 

переходной экономики решается на основании различных приемов 
сглаживания. Совершенствование методов анализа 
дифференцированных характеристик динамических трансформаций 

связано с использованием рациональных сплайнов для 
аппроксимаций статистической функции. 

Особенности циклической динамики макроэкономических 

переменных в переходной экономике 1991-1998 гг. (или 2008-

2009 гг.), где незначительный рост основных производственных 

фондов сопровождается в этом периоде существенным падением 

промышленного производства и реального уровня ВВП, затрудняют 
использование классической ПФ типа Кобба-Дугласа (CES или VES). 
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Поэтому альтернативным подходом к описанию циклической 

динамики ППВЭТ в рамках односекторной модели является 
применение модели Леонтьевского эталона: 
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где масштабу ym(t) можно придать смысл максимально достигнутой 

производительности труда, km – максимально полезной 

фондовооруженности (для ТНВФ А=В, С=1, для модели Т они 

произвольны). Идентификация параметров ym(t0) и km(t0) модели 

произведена разработанной методикой. 

Построенная модель циклической динамики ППВЭТ, несмотря 
на высокую степень агрегированности, позволяет оценить динамику 

переменных реального сектора современной экономики на 
перспективу при различных гипотезах относительно изменения во 

времени коэффициентов модели. 

Проведенные расчеты с построенной моделью циклической 

динамики ППВЭТ показывают основные оптимистические 
перспективы развития современной экономики России и других 

стран постсоветского пространства в период 2011-2016 гг. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ERP-СИСТЕМ 
 

Останнім часом все більше уваги приділяється безпеці ERP-
систем. Незважаючи на те, що виробники регулярно випускають 
оновлення безпеки своїх продуктів, компанії залишаються 
схильними до атак, що спрямовані на архітектурні недоліки і 
помилки конфігурації. 

Компанія Digital Security провела дослідження безпеки ERP 
систем SAP й Oracle. Результати дослідження невтішні для 
вищеназваних виробників, хоча Digital Security виявила всього лише 
частку проблем. Клієнти вищеназваних ERP-систем функціонують з 
цими проблемами по декілька років і їх не вирішують. Автори 
дослідження стверджують, що причина цього ‒ незнання 
налаштувань інформаційних систем та їх складність. Існує також 
інший погляд на цю проблему. Майже всі виробники працюють за 
одним сценарієм: випускається певний програмний продукт, що 
називають ERP-системою і продається клієнтам. У реальності 
випускається навіть не пристосоване для роботи рішення, яке без 
подальшого доналаштування не здатне працювати в принципі. Потім 
протягом значного часу ведеться адаптація системи розробниками. 
На практиці це означає, що в ці продукти вносяться кардинальні 
зміни в схеми даних і вихідний код. В результаті у кожного клієнта 
працює індивідуальне програмне забезпечення (ПЗ), яке не має 
жодного відношення до аналогічного ПЗ інших клієнтів. І 
централізована підтримка з боку виробника стає абсолютно 
неможливою, тому що виробник практично не контролює ситуацію у 
клієнтів і не знає, які саме зміни зроблені. Всі оновлення, що 
випускаються виробником, стають абсолютно непотрібними для 
більшості його клієнтів, тому що їх інсталяція просто неможлива, 
адже у клієнтів працюють зовсім інші продукти. Саме це і є при-
чиною того, що клієнти не можуть вирішити проблеми з безпекою. 

Виробники ERP-систем взагалі часто відірвані від власних 
клієнтів, тому що не працюють з клієнтами безпосередньо, а тільки 
через партнерів. Реальні потреби і практичні, життєві проблеми ERP-
систем для виробника просто невідомі. 
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Фахівці наводять приклад того, як в ході аудиту була 
встановлена ERP-система JD Edwards версії 10-и річної давнини, яка 
мала архітектурну вразливість, що дозволяла будь-якому 
користувачеві отримати доступ до всіх даних. Інший приклад 
архітектурної вразливості був виявлений в СУБД «Open Edge 
database» (Progress Software), яка використовується в багатьох 
компаніях з Fortune TOP 100 companies [2]. У цьому додатку 
виявлена помилка в процесі аутентифікації. В результаті чого в 
систему можна ввійти під будь-яким користувачем, не знаючи 
пароля і навіть імені користувача. Проблема полягає в тому, що дана 
вразливість так і не буде виправлена виробником, оскільки існує 
необхідність переписування всієї архітектури додатку [1].  

Ще один приклад ‒ це система SAP SRM, яка використовується 
для організації системи тендерів. В результаті однієї архітектурної 
уразливості будь-який постачальник може отримати доступ до 
тендерів інших постачальників, а також завантажити троянську 
програму в мережу конкурента, наприклад, з метою промислового 
шпигунства. 

Для виправдання відсталих технологій впровадження часто 
наводиться аргумент, що всі компанії різні, у всіх різні бізнес-
процеси, тому уникнути серйозної зміни коду і схем даних 
неможливо. Але це класична причина, яку використовують 
розробники, для того щоб збільшити вартість написання коду і 
налаштування початкової конфігурації інформаційної системи. 

Сучасний рівень безпеки ERP-додатків знаходиться на рівні 
вимог 5-річної давнини, і з поточною тенденцією виведення бізнес-
додатків в Інтернет для обміну даними між філіями компаній або 
взаємин з постачальниками, всі ці системи стали доступні широкому 
колу осіб, що прагнуть використовувати недоліки додатків в 
корисливих цілях. До цього часу компанії витрачали мільйони 
доларів, усуваючи такі конфлікти, і враховуючи, що це обов’язкова 
частина безпеки ERP, кількість слабких місць безпеки зростає в 
геометричній прогресії, як і інтерес до цих систем у зловмисників, 
що може призвести до значних збитків компаній. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України відбувається 
становлення ринку землі. Проте перспективи розвитку земельного 

ринку поки що чітко не окреслені, що пов’язано з мораторієм на 
продаж земель сільськогосподарського призначення, що гальмує 
розвиток та не дозволяє повноцінно сформуватися ринку землі. 
Сучасний стан і перспективи розвитку ринку землі проаналізовані в 
працях Г. Бондера, В. Месель-Веселяка, І. Томіча, О. Евтуха. Метою 

даного дослідження є огляд сучасного стану ринку землі України та 
шляхів становлення земельної системи. 

З економічної точки зору термін «земля» розглядається як 

природне багатство та основа господарської діяльності людей. 

Пропозиція даного ресурсу є сталою, тому в ринкових умовах він має 
притаманні лише йому особливості: незамінність іншими ресурсами, 

неможливість штучного створення, вічність, неможливість 
переміщення. 

В 2001 році був прийнятий «Земельний кодекс України». Проте 
немає також чітко встановленої схеми оцінки вартості земель. Тому 

одним із найважливіших пріоритетів на сучасному етапі є розробка 
законодавчої бази, яка забезпечить функціонування ринку землі та 
дасть змогу скасувати мораторій [1]. 

Багато дослідників вважають, що українські землі є досить 
дорогими завдяки їх родючості, проте вони малоліквідні, що 

пов’язано з низькою платоспроможністю більшості населення, що 

працює на землі, і тому існує загроза концентрації більшості 
українських земель у декількох руках, оскільки землі 
продаватимуться за безцінок. Тому дуже важливим є запровадження 
оренди земельних ділянок на 15-20 років та вироблення ефективних 

механізмів банківського кредитування і державної підтримки 

сільськогосподарських підприємств. Також важливо розмежувати 

поняття права володіння та права користування земельними 

ділянками, що дозволить створити ефективний механізм їх 

використання. 
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Враховуючи українські особливості на сучасному етапі, 
зокрема значну тінізацію та непрозорі схеми, досить важко 
спрогнозувати перебіг подій після скасування мораторію, позитив та 
негатив як для окремого українця, так і держави в цілому.  

Також досить важливим є проект Закону України «Про 
державний кадастр». Так, за словами Миколи Калюжного, 
заступника Голови Державного агентства земельних ресурсів 
України, робота над створенням програми єдиного земельного 
кадастру України завершена. Єдиний електронний кадастр 
розроблений у цьому році і готовий на 70%. Фінансування на його 
створення й розробку, а також технічне забезпечення виділив 
Світовий Банк. Також заступник голови Держземагентства 
повідомив, що з початком роботи реєстру паперові акти на землю 
припинять своє існування. Закон України «Про державний кадастр» 
має найбільш ймовірні шанси бути прийнятим в III кварталі 2011 р. і 
вступити в силу з 1 січня 2012 р. [2]. 

Стосовно проекту Закону України «Про ринок земель» існує 
значна полеміка. Багато дослідників вважають українське 
суспільство неготовим до вільного обігу земель, і в результаті це 
може призвести до концентрації всіх земельних фондів у руках 
декількох олігархів та закордонних бізнесменів. Так, за словами 
одного з народних депутатів, нинішня влада не розуміє, що треба 
торгувати не землею, а тим, що вирощено на ній [3]. Проте, як 
зазначено, метою прийняття даного закону є запобігання спеку-
лятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподар-
ського призначення, оптимізації сільськогосподарського землекорис-
тування при обігу земельних ділянок, визначення ефективного 
власника землі. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що земельне питання в 
Україні завжди було актуальним. Корумпований та непрозорий 
процес відчуження земельних ділянок стримує розвиток ринку землі. 
Практично всі процеси залежать від скасування мораторію на продаж 
землі та грамотного законодавства.  
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкові умови діяльності підприємств вимагають прийняття 
оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів 
виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, що 

передбачає ефективність використання всіх видів ресурсів 
підприємства, їх оптимальну структуру, від якої залежать фінансові 
результати і фінансовий стан підприємства. Ринок вимагає швидкого 

реагування на зміну господарської ситуації, пов’язаної з 
використанням ресурсного потенціалу, та його впливу на фінансовий 

стан підприємств. У цих умовах зростає роль аналізу ресурсного 

потенціалу підприємств. 
Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність 

матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, 
включаючи здатність робітників підприємства ефективно 

використовувати названі ресурси для виконання місії, досягнення 
поточних та стратегічних цілей підприємства. Вивчення ресурсного 

потенціалу підприємства є необхідною складовою та передумовою 

формування стратегії його розвитку [1]. 

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати 

чотирма основними критеріями: 

− реальними можливостями підприємства в тій чи іншій 

сфері діяльності; 
− обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених 

до використання у виробництві; 
− здатністю менеджерів використовувати ресурси, вмінням 

розпоряджатися ресурсами підприємства; 
− формою підприємства та відповідною організаційною 

структурою підприємства [2]. 

Для оцінювання ефективності використання того чи іншого 

виду ресурсів корисний результат діяльності підприємства 
порівнюють із витратами на отримання цього корисного результату. 
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Якщо йдеться про матеріальні ресурси, то витрати – це вартість 
матеріальних витрат за період, який досліджується. Корисний 

результат від діяльності підприємства та одночасно від використання 
ресурсів називається ефектом. Ефективне використання ресурсного 

потенціалу дає змогу підприємству отримати соціальний, 

економічний, екологічний ефекти. Основними показниками 

економічного ефекту господарської діяльності підприємства є обсяг 
виторгу від продажу продукції та прибуток. Порівняння цих 

показників дає змогу оцінити ефективність використання ресурсів. 
Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства 

має здійснюватися у відповідній формі на основі розроблених 

ресурсних стратегій, які сприяють вирішенню таких завдань: 
розроблення заходів щодо раціонального використання ресурсів 
підприємства; використання логістичних підходів у системі 
реалізації ресурсних стратегій; визначення «зон стратегічних 

ресурсів», їх використання шляхом збалансування термінів 
постачання з динамікою постачання, обсягів і складу; визначення 
перспективних потреб підприємства в ресурсах всіх видів, які є 
необхідними; розрахунок допустимих ресурсних обмежень і 
формування прогресивних норм витрат ресурсів різних типів [3]. 

Формування ресурсного потенціалу підприємства – це 
виявлення стратегічних можливостей та ресурсів, здатних підвищити 

конкурентоспроможність підприємства. Завжди існує 
невизначеність, тому витрачання ресурсів завжди супроводжується 
тим чи іншим рівнем ризику. Розробляючи ресурсні стратегії, треба 
розглядати можливий рівень ризику, що бере на себе керівництво за 
використання ресурсів із максимально можливою віддачею. 
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ECONOMETRIC MODELING OF PRICING AS AN EXAMPLE 

OF LAND MARKET 
 
Land has unique characteristics that distinguish it from other factors 

of production. It is immobile, has a fixed supply, cannot be reproduced, is 
valued by market participants for different reasons and is required for the 
production of practically all goods and services. These characteristics 
place land in a pivotal position regarding social, economic, political and 
environmental issues.  

The land itself is the most valuable natural resource of Romania. 
Out of Romania’s total area of 23.8 millions of hectares more than 60% is 
used for agriculture.  

Strategic goals of agrarian reforms in Romania include the 
transition from the state, collective and cooperative forms of ownership 
and land use to private. Land market in Romania has emerged after 
adoption in 1998 of the Law «On the legal circulation of land». And 
despite of some constraints, the number of land transactions is growing 
very fast with an important impact on the land values.   

Agricultural commodity prices, productivity and input prices are 
expected to affect land values substantially. Agricultural income is the 
main source of return from agricultural land. In competitive markets, the 
price of agricultural land is determined by the amount of agricultural 
income that land can generate.  So, agricultural productivity is the major 
factor which causes changes in the farmland prices.  

The aim of this work is the modeling of agricultural land prices. An 
econometric technique is the most common method of establishing and 
evaluating determinants that affect agricultural land values.  

Agricultural land prices in Romania from 2001 to 2010 are follow: 
Table 1. Crop output and animal output (millions of euro/millions of ECU) 

 

 

The model determines the land prices as a function of crop output 
and animal output. This relation in accordance to statistic data is 
nonlinear. 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Crop 
output 

6722,7 5783,2 6902,4 9404,4 7721,6 8885,1 8612 12421 8428,4 9045,8 

Animal 
output 

3863 4201,8 3759,6 3465,4 4202,4 4207,5 4374,6 4262 4229,6 4182,8 
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Figure 1. Agricultural land prices (euro/ha) 

 

Econometric model can be formalized as 

δ+= 21

21

bb
XaXY ,   (1) 

where a , 1b , 2b  ‒ regression coefficients; 1X  is crop output; 2X  is 

animal output; δ  is random component.  
To achieve a linear model we can proceed to the regression function 

with using logarithms: 

)ln()ln(ln)ln( 2211 XbXbaY ++= .  (2) 

Using the subset of statistical data to estimate a linear model, we 
obtained the following results: 

)ln(3555,7)ln(0257,2)86,72ln()ln( 21 XXY ++−=  (3) 

or in notations of the first model: 
79,1564

2

58,7

1

321028,2 XXY −⋅= .   (4) 

The coefficient of determination is 89,0 , that means that 89% 

variation of agricultural land price is explained by variation of the factors. 
The model is highly significant, because of F-criterion value. T-criterion 
shows that all regression coefficients are also significant.  

The present contribution proposes a model of the agricultural land 
prices. The model can be used to estimate land prices, using only 
information on the land productivity. In following, we will try to enlarge 
amount of factors which impact on land prices.  
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ДО ВПЛИВУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ТЕРМІНАХ 

ПОВЕРНЕНИХ КРЕДИТІВ НА ГРОШОВИЙ ПОТІК БАНКУ 

 

Одним із ключових чинників, що призводять до банкрутства 
банків, є втрата ними ліквідності внаслідок неповернення чи 

невчасного повернення боржниками кредитів. У випадку вчасного 

повернення кредитів функція повернених кредитів банку має 
фіксоване запізнення. Мета даної роботи ‒ дослідити, як рівномірний 

розподіл запізнення у термінах повернення кредитів впливає на 
розподіл обсягу повернених кредитів. За допомогою чисельних 

методів було отримано вигляд функції розподілу обсягів повернених 

кредитів за умови невизначеності в термінах повернених кредитів. 
Для чисельної оцінки впливу невизначеності у термінах 

повернених кредитів було використано двоконтурну потокову 

модель банку [1]. Потоки в цій моделі відповідають кредитній та 
депозитній діяльності банку. Модель дозволяє вибір форми 

залежності у конкретних контурах за дослідником. Нами було 

використано лінійну залежність депозитів від депозитної ставки та 
кредитів від кредитної ставки: 

(t)ua+D=(t)D D
in ⋅0 , [ ] ))T(tu+()T(tua+D=(t)D DDDD

out −⋅−⋅ 10 , 

(t)ubK=(t)K K
out ⋅−0 , [ ] ))T(tu+()T(tubK=(t)K KKKK

in −⋅−⋅− 10 . 

Плановим терміном повернення кредитів вважається KT , а 

запізненням у термінах повернення кредитів ‒ θ , внаслідок 

існування якого з’являється невизначеність у термінах повернення 
кредитів. Вона була врахована в моделі за рахунок модифікації 
вхідного потоку кредитів (що повертаються боржниками).  

[ ] ))+T(tu+()+T(tubK=(t)K KKKK
in θθ −⋅−⋅− 10 . 

Розподіл на θ  рівномірний і для випадку [ ]44;−∈θ  він має 
вигляд, як на рис. 1а.  
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Було введено ( )tKθ  ‒ відхилення фактично повернених 

кредитів від плану повернення (за умови відсутності запізнення), 
нормований на обсяг повернених кредитів за планом. Таким чином, 

( ) 0=tKθ  означає, що в момент часу t  обсяг фактично повернених 

кредитів відповідає плановому, ( ) 0<tKθ  означає, що фактично було 

повернено менше кредитів, ніж планувалося, а ( ) 0>tKθ  ‒ що 

більше. Це відхилення рахувалось за формулою: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )tu+tK

tu+tKtK
=tK

K
out

K
outin

1

1

⋅
⋅−

θ . 

Розподіл відхилення ( )tKθ , відповідно до [ ]44;−∈θ , 

зображено на рис. 1б. 

Рис. 1. Розподіл запізнення у термінах повернення кредитів (а) та 
відповідних обсягах повернених кредитів (б) 

 

Таким чином, було отримано вигляд функції розподілу обсягу 

повернених кредитів за умови невизначеності в термінах повернених 

кредитів. 
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ЗАДАЧА КЕРУВАННЯ ДЛЯ МОДЕЛІ  
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

 

Розглянемо модель макроекономічної динаміки [1, 2] 

1 2 3 4

1 2 3 4

( ) ((1 ( ) ) ( ) )

( ) (1 (1 ( ) ) ( ) )

( ) ( )

2
( ) ( )( ( ))

2
( ) ( )( ( )) ,

v v
x t bx z y

v v
y t x y z

z t a y d x

e
t arctg a a th a a z

f
t arctg a a th a a z

= − −
+ +

= − − +
+ +

= − ⋅

 = − + + −  

 = − + + −  

�

�

�

�

�

δ

σ

σ δ
δ σ δ σ

δ σ
δ σ δ σ

δ δ σ σ δ
π

σ σ δ δ σ
π

 (1) 

де ( )x t  ‒ рівень капіталу в момент t , ( )y t  ‒ рівень 

платоспроможного попиту, ( )z t  ‒ норма прибутку, ( )tδ  відповідає 

частині виручки, яку підприємці віддають державі, ( )tσ  відповідає 
частині доданої вартості, яка залишилась у підприємців після 
розрахунків з державою. 1 2 3 4, , , , , , .a b d a a a a const= e , f  – параметри, 

що приймають значення із множини [ ) ( ]1,0 0,1− ∪  залежно від виду 

та інтенсивності взаємодії підприємців і держави. v  – параметр, 

значення якого дорівнює сумі нормалізованих значень δ  та σ .  

δσ , σδ  – точки перемикання функцій впливу, при проході через які 
відбувається зміна характеру взаємодії змінних (з пригнічення на 
підсилення і навпаки).  

Використовуючи процедуру диференціювання за параметром, 

будуються множини стаціонарних точок системи (1). На рис. 1а 
наведена така множина для значень параметрів 0.3,e = −  1f = , 

кожна стаціонарна точка характеризується деяким рівнем 

національного доходу (НД). 



 112 

 
                        а                               б 

Рис. 1. Множина стаціонарних точок системи (1), 0.3, 1e f= − = (а) та 

значення керувань (б) 
 

Використовуючи керування, зокрема змінюючи значення 
параметрів δσ  та σδ (рис. 1б), а також впливаючи на рівні капіталу та 
платоспроможного попиту, здійснюється рух вздовж кривих 

стаціонарних точок. Метою такого керування є переведення системи 

в стаціонарну точку, яка характеризується вищим рівнем 

національного доходу. Таким чином досягається покращення 
добробуту населення. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И3
-ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Для оценки, анализа и управления риском и эффективностью в 
экономических системах и процессах по статистическим данным 

предлагается использовать информационные инновационные 
интеллектуальные технологии (И

3
-технологии) с логико-

вероятностными (ЛВ) моделями риска и базами знаний в виде систем 

логических уравнений. 

И3
-технологии используют следующие новые положения и 

решения: 
1. Экономические системы и процессы рассматриваются как 

структурно-сложные со случайными событиями с логическими 

связями и переменными;  

2. Инициирующие параметры и параметры эффективности 

представляются конечными множествами значений, а их 

распределение ‒ дискретными рядами (произвольные 
распределения); 

3. Строятся табличные базы знаний и системы логических и 

вероятностных уравнений для состояний системы; 

4. Рассматриваются два типа событий в статистических данных 

– появление состояний и неуспех состояний; 

5. Учитываются группы несовместных событий; 

6. Выделяются следующие классы моделей риска:  
ЛВ-моделирование, ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность и  

ЛВ-прогнозирование; 
7. Вводятся следующие процедуры: построение ЛВ-модели 

риска, идентификация ЛВ-модели по статистическим данным,  

ЛВ-анализ, ЛВ-управление и ЛВ-прогнозирование риска, разработка 
и адаптация программных средств. 

C риском и эффективностью имеют дело в государственных 

органах управления, политике, экономике,  бизнесе, менеджменте и 

технике. Многие тысячи специалистов ежедневно принимают 
решения на основе оценки и анализа риска и эффективности, однако 

адекватного математического аппарата и программных средств для 
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оценки, анализа, прогнозирования и управления риском и 

эффективностью еще нет. 
И3

-технологии предназначены как для решения повседневных 

задач управления риском и эффективностью компаний, предприятий, 

банков и т.д., так и для оценки риска неуспеха решения сложных 

экономических проблем, в которых имеются субъекты, решающие 
проблему (государство, бизнес, банки, ученые, общественное 
мнение), и объекты ‒ задачи, составляющие суть проблемы, 

логически связанные как события. Без ученых (разработчиков И3
-

технологий) и общественного мнения невозможно эффективно 

решить сложные экономические проблемы. 

И3
-технологии вносят вклад в развитие экономической науки, 

обеспечивают решение новых задач и получение новых результатов. 
Область применения И3

-технологий в экономике обширна и 

практически безгранична. Внедрение И3
-технологий обеспечивает 

выполнение стандарта ИСО-9001-2001 по управлению качеством 

производственных процессов и требований Базель II по оценке 
кредитных рисков банков и резервирования капитала. 

На сегодняшний день разработаны ЛВ-модели для решения 
следующих задач: оценка и анализ кредитных рисков физических и 

юридических лиц, риска портфеля ценных бумаг, риска неуспеха 
менеджмента компании, риска взяток и коррупции, риска взяток при 

обслуживании, ЛВ-управление риском и эффективностью, 

управление риском развития, прогнозирование кризиса (исчерпание 
ресурса) технической системы, анализ риска и эффективности 

социальных и экономических процессов. 
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ОЦЕНКА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА БАНКА  

ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Корни мирового финансового кризиса 2008 лежат в банковской 

сфере. Негативные моменты в данной сфере были вызваны 

некачественным управлением рисками. Существует множество 

банковских рисков и нужно уметь минимизировать их влияния. 
Операционный риск имеет особое значение, так как оказывает 
влияние на все другие риски. 

Операционный риск ‒ риск прямых или косвенных потерь от: 
неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий 

персонала, компьютерных систем банка, внешних событий. 

Существующие методы исследования операционного риска 
направлены на определение размера резервирования капитала под 

риск, классификацию рисков и влияющих факторов, вычисление 
возможных потерь по каждому из направлений бизнеса банка. 
Используются статистические, скоринговые и экспертные методы. 

Использование логико-вероятностных (ЛВ)-моделей позволит 
сократить потери банка, обосновать резервирование капитала под 

операционный риск, выполнить требования Базельского комитета к 

методикам оценки резервирования под капитал.  

ЛВ-модель операционного риска банка является комплексной. 

Она включает в себя модели по восьми стандартным направлениям 

бизнеса банка. Рассматриваются отдельно внешние и внутренние 
инициирующие события. Некоторые внешние инициирующие 
события могут оказаться общими (повторными) для отдельных 

операционных рисков. Например: внезапное изменение 
действующего экономического законодательства, сбои в работе 
биржевых серверов (стихийные бедствия, кибератаки), крах 

фондовой биржи, технические сбои при осуществлении транзакций, 

сбои в работе инфраструктуры (отключение электроэнергии), 

изменение экономической ситуации и др. 
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Внутреннее производное событие Yin вызывают инициирующие 
события Z1, ...,  Zn с Л-связью ИЛИ. В каждом из событий Z1, ..., Zn  в 
свою очередь выделяют внутренние Zin и повторные Zre события. 
Внешнее производное событие Yout вызывают повторные Yre и 
бесповторные Yn-re события, объединенные Л-связью ИЛИ. К 
бесповторным инициирующим событиям относятся те, которые 
косвенно влияют на бизнес-процесс, например, мировой финансовый 
кризис, дефолт партнеров. 

Таким образом, выделяется конечное множество повторных 
событий, встречающихся как во внутренних Yin, так и во внешних 
Yout  событиях операционного риска. 

Логическая модель операционного риска в минимальной 
дизъюнктивной нормальной форме имеет K = 74 слагаемых. 
Фрагмент записи Л-функции операционного риска: 

Y = Y40Y42 ∨ Y40Y41 ∨ Y39Y42 ∨ Y39Y41 ∨ Y38Y42 ∨ Y38Y41 ∨ Y37Y42 ... .  
Многочлен вероятностной функции также имеет K = 74 

слагаемых. Фрагмент записи В-функции операционного риска: 
P = {Y = 0} = Q1Q7Q14Q21Q28Q32P40P42 + Q1Q7Q14Q21Q28Q32P40P41Q42 + … . 

Рассмотрим применение ЛВ-моделй на практике. Для банка A 
наибольший вклад в операционный риск заключается в вероятности 
отключения электроэнергии (ЛВ-модель его оценила P = 0.031), 
общий фонд резервирования составил 100 тыс. долл. США. 
Финансово-кредитная организация путем дополнительной установки 
независимого электроснабжения сократила вероятность отсутствия 
электроэнергии до P=0.021, соответственно фонд резервирования 
под операционный риск уменьшается до 95 тыс. 64 долл. США. 

Руководство банков должно уделять большое внимание управ-
лению операционными рисками, так как по уровню операционного 
риска судят о качестве управления банком и совершенстве 
применяемых банковских и информационных технологий. 

 
Литература: 
1. International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision. 
June, 2004. 

2. Соложенцев Е. Д. Управление риском и эффективностью в 
экономике. Логико-вероятностный подход. ‒ СПб: Изд-во СПб ун-та, 2009. 
‒ 270 с. 

3. Карасева Е.И. И3 – технологии управления операционными 
рисками в банке / Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в 
Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МАБР ‒ 2010 
/ ГОУ ВПО «СПбГУАП». ‒ СПб., 2010. ‒ 566 с., стр. 275-279. 



 117 

Карпухин А.А., 

соискатель, 

Институт проблем управления РАН, г. Москва 

 

НАЛОГИ В РОССИИ: АСПЕКТЫ ЛАФФЕРОВА ЭФФЕКТА 

 

По мнению большинства предпринимателей и экономистов, 
одним из главных факторов, препятствующих росту 

производственной активности в России, является нерациональная 
фискальная политика, проводимая государством. 

Налогоплательщики считают налоговое бремя, установленное 
государством, чрезмерно высоким, не позволяющим 

производственным структурам вести нормальную экономическую 

деятельность. Такой фискальный режим влечет за собой целый ряд 

негативных явлений. Во-первых, скованная предпринимательская 
активность населения: завышенные налоги ‒ непреодолимые 
входные барьеры для малого бизнеса. Во-вторых, многие 
капиталоемкие, приоритетные отрасли превратились в невыгодные, 
убыточные и начали постепенно приходить в упадок. В результате 
происходит структурная деградация российской экономики. В-

третьих, нестерпимый налоговый пресс стимулирует уклонение от 
налогов и развитие теневого сектора экономики, обостряются 
бюджетные проблемы страны. 

Актуальная, особенно во время попытки осуществления 
инновационного прорыва,  неразрешенность проблемы оптимальных 

настроек налоговой системы РФ, вызывает огромный социальный 

резонанс. Возможно, проблему настройки налоговой системы РФ 

можно решить с помощью так называемого «закона Лаффера». 

Идея, положенная в основу кривой Лаффера, проста: считается, 
что при нулевой ( 0=q ) и стопроцентной ( 1=q ) налоговой нагрузке 

налоговые поступления в государственный бюджет равны нулю, а в 

некоторой точке (именно эта точка носит имя Лаффера) maxq , 

находящейся между нулем и 100%, эти поступления достигают 
своего максимального значения maxT . Графически кривая Лаффера 

имеет следующий вид (рис. 1). 
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Рис. 1. Кривая Лаффера 
 

Графически кривая Лаффера задается в координатах 

«налоговая ставка – налоговые поступления». Что же касается самой 

идеи, положенной в основу этой кривой, то в ее основе лежит 
представление о существовании зависимости налоговой базы (иначе 
говоря, ВВП Y) от ставки q по аналогии с зависимостью от нее 
налоговых поступлений в бюджет T. Т.е. кривой Лаффера 
описывается как фискальный, так и производственный аспекты 

проявления изменения налоговой ставки q. 
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕНСКИХ 

БАЛАНСОВ 

 

Для Республики Беларусь вопросы энергетической 

безопасности являются важнейшими компонентами национальной и 

экономической безопасности. Это обусловлено прежде всего низкой 

обеспеченностью собственными энергоресурсами, высокими 

издержками вследствие возможных отклонений в работе 
топливообеспечения.  

Учитывая высокую капиталоемкость, длительный период 

создания новых мощностей, большой срок окупаемости проектов, 
требуется заблаговременно планировать пропорциональное и 

взаимоувязанное развитие всех звеньев этого процесса.  
Для построения долгосрочных прогнозов работы и развития 

топливно-энергетической системы Республики Беларусь предложена 
динамическая оптимизационная модель, включающая условия по 

функционированию топливно-энергетических станций, прогноз 
спроса на тепло и электроэнергию, ограничения по добыче и 

импорту сырья и балансовые ограничения по распределению.  

При долгосрочном моделировании сложных систем 

необходимо учитывать возможные изменения параметров, 
происходящие непрогнозируемо и зависящие от различных внешних 

воздействий. В этом случае целесообразно определить степень 
чувствительности характеристик системы к изменению отдельных 

параметров  и к стабильности модели. Так, в задаче моделирования 
энергосистемы региона неточными являются параметры спроса и 

цены ресурсов. 
В результате анализа чувствительности определяются границы 

изменения коэффициентов целевой функции правых частей при 

условии, что зафиксированы все параметры, кроме 
рассматриваемого. В то же время анализ чувствительности 

целесообразно проводить и в случае одновременного изменения  
нескольких параметров. 
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Для оценки достоверности, устойчивости и чувствительности  

результатов моделирования были предложены следующие 
инструменты анализа:  

- теория двойственности линейного программирования;  
- методы интервальной оптимизации; 

- методы нечеткого программирования с нечеткими 

коэффициентами целевой функции и нечеткими правыми частями 

ограничений. 

Оценка результатов осуществлялась с помощью 

вышеперечисленных подходов и на ее основе были разработаны 

рекомендации по совершенствованию существующих подходов к 

оптимизации при среднесрочном и долгосрочном прогнозировании 

топливно-энергетических балансов. 
На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы и предложения. 
1. Для оценки границ устойчивости параметров модели 

рекомендуется использовать теорию двойственности. Теория 
двойственности позволяет оценить влияние изменения  параметров 
на изменение функции затрат и рассчитать доверительные 
интервалы, в которых не меняется структура оптимального плана. 

2. Для определения границ устойчивости элементов 
оптимального плана целесообразно использовать методику теории 

нечетких множеств. При решении задачи нечеткого математического 

мы получаем весь возможный спектр решений, удовлетворяющих 

нечеткую систему ограничений. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

В роботі виконано моделювання реального економічного 

процесу – за даними Держкомстату і Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України, застосовуючи моделі множинної 
авторегресії, побудовано моделі для 11 показників енергетичної 
сфери України та розраховано на їхній основі прогнозний 

інтегральний індикатор стану енергетичної безпеки. 

Для розв’язання задачі ‒ побудови прогнозу показників 
енергетичної сфери України ‒ було використано статистичні дані за 
1999-2009 роки (усього по 11 точок) для 11 показників з метою 

побудови моделі зміни цих показників у часі та отримання 
прогнозних значень на 2010-2012 роки [1]: 

x1 – частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних 

ресурсів (ПЕР); 

x2 – частка споживання газу у балансі ПЕР; 

x3 – частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у 

загальному обсязі його імпорту; 

x4 – знос основних виробничих фондів підприємств ПЕК; 

x5 – відношення інвестицій у підприємства ПЕК до ВВП; 

x6 – енергоємність ВВП; 

x7 – частка споживання вугілля у балансі первинних паливно-

енергетичних ресурсів; 
x8 – частка електроенергії, виробленої атомними 

електростанціями, у загальному обсязі виробленої електроенергії; 
x9 – частка гідроелектроенергії у загальному обсязі виробленої 

електроенергії; 
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x10 – відношення виробничо-технологічних втрат газу до 

загального обсягу споживання; 
x11 – відношення виробничо-технологічних втрат 

електроенергії до загального обсягу споживання. 
Виконувалася структурно-параметрична ідентифікація при 

повному переборі для моделей виду  
11 11

1 1

( ) ( 1) ( 2), 1,11,
i ij j ik k

j k

x t x t x t iθ θ
= =

= − + − =∑ ∑                (1), 

або у матричному вигляді 

1 2( ) ( 1) ( 2)X t X t X t= Θ − + Θ − , (2), 

де 1Θ  і 2Θ  – матриці коефіцієнтів моделі (1) розмірності 11×14. Для 

кожного показника за допомогою комбінаторного алгоритму 

будувалися моделі обмеженої складності (від s=1 до s=5 відповідно 

до кількості точок навчальної частини вибірки). Після побудови для 
всіх показників моделей, оптимальних за критерієм регулярності, 
робився системний прогноз усіх показників на один крок уперед. 

Послідовне обчислення прогнозних значень для всіх показників дає 
можливість отримувати прогнози на задану кількість кроків. 

На основі цих прогнозів виконано прогнозування інтегрального 

індексу стану енергетичної безпеки України на 2010-2012 рр. за 
методикою, описаною в [2]. Результати розрахунків будуть наведені 
під час доповіді.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Ціноутворення як надзвичайно важливий аспект у функціону-
ванні ринкового механізму забезпечує перерозподіл вартостей між 
учасниками товарообмінних процесів. З теорії і практики розвитку 
економічних систем відомо, що економічні відносини в суспільстві 
формуються навколо ціни, яка визначає принципи і засади 
перерозподілу вартостей, а також рівень добробуту учасників 
економіки. Методологія і традиції функціонування ціни визначені 
історично, у ракурсі розуміння природи й ознак ціни як одного із 
фундаментальних інститутів економічного процесу. 

Як відомо, ціна є вирішальним фактором стимулювання 
аграрного бізнесу, базисом економічного і, головне, фінансового 
благополуччя ринкових агентів. Вона формує економічний інтерес 
виробляти певний вид продукту й опосередковує фінансовий 
результат господарювання. Проте у механізмі функціонування 
аграрного ринку щодо ціноутворення сьогодні існує багато проблем, 
які головним чином стосуються економічних відносин учасників 
ринкового процесу. 

Особливості ціноутворення в аграрній економіці пов'язані з 
існуючою моделлю економічних відносин як у системі 
господарювання, так і безпосередньо на ринку. Звідси виділяються 
два ключових сегменти ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію: 1) виробничий (внутрішньогосподарський); 2) ринковий 
(система реалізації). 

Для України, насамперед, важливо побудувати аграрний ринок 
ефективного спрямування з регульованими зв'язками, які разом із 
продуктовою, територіальною сегментацією передбачатимуть 
єдність трансакцій, зрозумілість інституціональних норм, мінімум 
монополізму, особливо щодо каналів збуту продукції і 
ціноутворення. 

В умовах фінансової кризи сільське господарство, як і інші 
галузі реального сектору економіки, відчуває нестачу обігових 
коштів, особливо позикових (кредити), єдиним джерелом 
фінансування аграрного виробництва залишається ціна, за якою 
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реалізується продукція на ринку. Механізм формування ціни на 
ринках аграрної продукції є одним із найбільш проблемних аспектів 
розвитку та регулювання національного аграрного ринку. Тому 
ефективність ціноутворення є індикатором можливостей 
забезпечення прибуткової діяльності сільгоспвиробників, 
необхідності регулювання ринкових процесів [1]. 

Покращення стану економіки України пов’язане із 
підвищенням продуктивності сільського господарства, тому аналіз 
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію є особливо 
актуальним на усіх рівнях економіки. Без надійного прогнозування 
ситуацій процесу ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 
неможливо об’єктивно оцінювати рентабельність, розробляти 
ефективну цінову політику, спрямовану на захист інтересів 
виробників. Виробники продукції, органи влади постійно відчувають 
потребу в отриманні надійності цінової інформації як у 
короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. Причинами 
такої ситуації є постійне коливання цін на ринку, велика кількість 
чинників, що впливають на рентабельність, значна невизначеність 
цих чинників, відсутність однозначних аналітичних залежностей між 
параметрами та характеристиками  у ціноутворенні. 

Отже, ринкове ціноутворення можна визначити як систему 
цілеспрямованих заходів економічного впливу суб’єктів ринку на 
формування цін з метою забезпечення виконання поставленої перед 
ними мети. Тому специфіка застосування економіко-математичних 
методів у ціноутворенні полягає в комплексному підході, широкому 
багатосторонньому охопленні, ясної та чіткої організації процесу 
вивчення системи цін та організації ціноутворення, їх підсистем і 
окремих елементів, властивостей, структури, функції, минулого, 
сьогодення і майбутнього. Адже використання економіко-
математичного моделювання у вивченні процесів ціноутворення 
дозволяє бачити, у більш повному обсязі, різноманіття відношень 
системи цін з іншими, плановими механізмами у їх нерозривному 
зв'язку і взаємодії, дає можливість врахувати подальші наслідки 
процесів соціально-економічного управління, пізнати і виділити 
шляхи практичного використання методів координації й узгодження 
окремих економічних засобів та інструментів, що реалізують 
довгострокові сільськогосподарські завдання.  

 
Література: 
1. Шпикуляк О.Г. Проблеми економічних відносин в механізмі 

ціноутворення аграрного ринку // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 77-82. 



 125 

Кибич Г.П., 
асистент, 

Котова К.Є., 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
 
В умовах функціонування ринкової економіки та механізму 

державного регулювання відносин у сфері економіки зростає потреба 
суб'єктів господарської діяльності у захисті як своїх майнових прав, 
так і інтересів, що захищаються від різноманітних ризиків. Інтерес у 
створенні адекватного ринку страхових послуг проявляють не тільки 
суб'єкти господарювання, а й держава, яка зацікавлена у страховому 
захисті державного майна. 

Світовий досвід підтвердив, що страхування здатне стати 
механізмом, за допомогою якого суспільство і держава можуть 
вирішити чи не найважливіші соціальні та економічні проблеми. Для 
країн із трансформаційною економікою характерні, крім ринкових 
ризиків, багато специфічних ризиків перехідного періоду: 
нестабільність, недосконалість законодавства, значна частка 
тіньового сектору економіки, політичні ризики [1].  

Отже, зростає потреба в страховому захисті від ризиків, 
підвищується роль страхової діяльності, а також постає проблема: 
страхові компанії як суб’єкти підприємницької діяльності, які діють 
в умовах ринкової економіки і формування страхового ринку, теж 
підвладні багатьом ризикам, не властивим розвинутій економіці. 
Тому виникає необхідність дослідження страхової діяльності з 
поєднанням якісного та кількісного аналізу. Адже логічні доведення і 
якісні висновки розкривають причинні зв’язки, виявляють 
передумови тих чи інших наслідків, а кількісні, математичні методи 
дають функціональні залежності між причинами і наслідковими 
показниками. 

Також поруч з математичним моделюванням важливе місце у 
методології аналізу страхової діяльності займає економічна теорія та 
фінансовий аналіз, які допомагають передбачити зміни 
макроекономічного середовища, скоригувати стратегію діяльності 
страховика відповідно до цих змін, проаналізувати взаємодію попиту 
та пропозиції на страхові послуги, оцінити функцію корисності 
страхувальника з метою формування тарифної політики, дослідити 
структуру витрат страхової компанії та шляхи її оптимізації. 
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Загальна схема підходу до побудови моделей в страхуванні 
передбачає такі етапи [2]: 

1) опис випадкових процесів надходження премій та 
виникнення збитків за окремими договорами страхування або за 
страховим портфелем у цілому; 

2) розподіл ризиків на однорідні групи. Найскладніша 
проблема виникає за наявності страхувальників з різними ступенями 
ризику, для яких випадкові величини можливих збитків мають 
різний розподіл ймовірностей;  

3) визначення вартості страхової послуги; 
4) розрахунок ймовірності виконання компанією своїх 

зобов’язань за портфелем. 
Економіко-математичне моделювання страхової діяльності 

включає велику кількість досліджень, у яких страхова політика 
розглядається: по-перше, з точки зору страховика, де досліджуються 
в основному стратегії, спрямовані на мінімізацію ймовірності 
банкрутства страхової компанії, максимізацію середньої величини 
дивідендів тощо; по-друге, з точки зору інтересів клієнта або 
споживача страхових послуг, присвячені оптимальній політиці 
виплат при заданій страховій премії. Останнім часом з’явились праці, 
присвячені принципам взаємовідносин між страховими компаніями і 
клієнтами, пошуку стратегій рівноваги, відмінностям монопольних і 
немонопольних ситуацій, страховій політиці, що враховує наявність 
страхувальників з різним ступенем ризику [1]. 

Застосування математичних методів у страхуванні не може і не 
ставить за мету дати відповіді на всі питання, пов’язані з 
управлінням страховою діяльністю. Будь-яка модель має свої 
припущення, свої межі застосування, свою точність результатів. 
Дати ідеально точний опис усіх факторів і їх кількісну оцінку 
неможливо, оскільки обсяг інформації, необхідний для цього, 
нереально зібрати, і тим більше опрацювати та проаналізувати. 
Використання фінансово-математичного аналізу повинно бути одним 
з інструментів управління компанією і забезпечення її фінансової 
стійкості. 

 
Література: 
1. Шевчук О.О. Економіко-математичне моделювання діяльності 

страхових компаній // Автореф. дис. … к.е.н. за спец. 08.03.02. ‒ Львівський 
національний ун-т ім. Івана Франка. ‒ Л., 2003.  

2. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-
экономическая методология анализа рисковых видов страхования. – М.: 
Издательский центр «Анкил», 1997. – 126 с.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА  

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Економіко-математичні методи та моделі є важливим 

інструментом для покращення повноти знань про кількісні та якісні 
характеристики економічних процесів і систем. Основними 

причинами швидкого поширення методів економіко-математичного 

моделювання називають різке ускладнення сучасної економічної 
практики, викликане високим рівнем розвитку виробництва, 
вимогами підвищення ефективності використання природних 

ресурсів, зростанням темпів науково-технічного прогресу тощо. У 

будь-якій галузі економіки проблему прийняття раціональних 

управлінських рішень неможливо розв’язати без застосування 
сучасного економіко-математичного та комп’ютерно-інформаційного 

інструментарію. Це стосується також сільського господарства.  
Збалансований розвиток аграрного сектору суттєво залежить 

від управління сільськогосподарськими підприємствами, зокрема від 

ситуаційного управління [1], що дає змогу враховувати ситуації у 

виробництві, на ринку продукції, дії конкурентів, приймати 

ефективні управлінські рішення, реагувати на зміни, передбачаючи 

заздалегідь можливі варіанти розвитку подій. 

Як відомо, процеси реалізації сільськогосподарської продукції 
визначають її виробництво, оскільки попит дає змогу визначити чи 

варто виробляти відповідну продукцію у потрібному обсязі. 
Враховуючи те, що процеси реалізації продукції заздалегідь 
передбачати дуже складно через залежність їх від інтересів 
споживачів, тому виникає потреба розробки моделі функціонування 
сільськогосподарського підприємства, в якій знайшли би 

відображення процеси виробництва і реалізації продукції протягом 

певного часу. Процеси виробництва і реалізації продукції є 
динамічними. Для підприємства ці процеси нерозривно пов'язані, 
оскільки виробничі витрати покриваються одержаними доходами та 
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за рахунок прибутку. Нижче пропонується один з варіантів моделі 
діяльності сільськогосподарського підприємства. 

Користуючись статистичною інформацією [2], дослідимо, як 

змінюються ціна, обсяги виробництва і реалізації зернових культур 

протягом певного часу (табл. 1). У таблиці 1 використано такі 
позначення: t  ‒ час реалізації зернових культур (год.), 

v
Q  та 

d
Q  ‒ 

відповідно їх обсяги виробництва та реалізації (тис. т), P  ‒ ціна 
продажу (грн за т), 

t
k , 

vQk , 
dQk  та pk  ‒ відповідно коефіцієнти часу, 

обсягів виробництва, реалізації та ціни зернових культур.  
 

Зміна ціни, обсягів виробництва і реалізації зернових культур з часу 

надходження їх на ринок в Тернопільській області 2010 року 

Таблиця 1 

t  t
k  

v
Q  

vQk  
d

Q  
dQk  P  pk  

780 0,09 396,4 0,30 292,2 0,24 985,5 0,79 

1500 0,18 406,7 0,31 391,1 0,32 1035,4 0,83 

2220 0,27 521,8 0,40 434,4 0,36 1049,9 0,84 

2940 0,36 602,1 0,46 501,9 0,41 1091,1 0,87 

3660 0,44 796,2 0,61 599,4 0,49 1156,6 0,93 

4380 0,53 976,5 0,75 842,5 0,69 1250,0 1,00 

5160 0,62 1023,0 0,78 893,9 0,73 1200,2 0,96 

5880 0,71 1195,5 0,92 1001,1 0,82 1185,1 0,95 

6600 0,80 1211,3 0,93 1099,2 0,90 1164,7 0,93 

7380 0,89 1284,1 0,98 1108,9 0,91 1132,8 0,91 

8100 0,98 1295,9 0,99 1154,6 0,94 1118,3 0,89 

8280 1,00 1304,2 1,00 1223,3 1,00 1101,3 0,88 
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Рис. 1. Графічні залежності ціни, обсягів виробництва та реалізації  

зернових від часу їх продажу 

dQ  
vQ  

P  
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За даними таблиці 1 побудовано графічні залежності ціни, 
обсягів виробництва і реалізації зернових культур від часу її 
надходження на ринок (рис. 1).  

На основі зазначених графічних залежностей одержано 
економетричні рівняння, які дають змогу визначити, як змінюються 
ціна, обсяги виробництва і реалізації зернових культур протягом 
години. Графічна залежність обсягу виробництва зернових культур 
від часу їх надходження на ринок описується економетричним 

рівнянням 20,7921 1,88 0,03
v

Q t t= − + −  ( )2 0,9867R = . 

Графічна залежність обсягу реалізації зернових від часу їх 

продажу на ринку 20,3874 1,339 0,0383
d

Q t t= − + +  ( )2 0,9744R = . 

Графічна залежність ціни на зернові культури від часу їх 

надходження та продажу на ринку 21,9785 2,7301 0,0771P t t= − + +  

( )2 0,4701R = . 

Щоб встановити приріст ціни, обсягів виробництва і реалізації 
зернових культур за годину, потрібно визначити похідні зазначених 

показників. Отже, для обсягу виробництва: 1,5842 1,88,
v

Q t′ = − +  для 

обсягу реалізації: 0,7748 1,339,
d

Q t′ = − +  для ціни: 

3,957 2,7301.P t′ = − +  

На основі знайдених похідних встановлено, що за годину обсяг 
зернових культур, який надходить на ринок, змінюється на 1,5842 т, 
обсяг реалізації ‒ на 0,774 т, ціна може зростати або знижуватися на 
3,957 грн до встановленої на ринку. 

Отже, проведений аналіз має практичне й теоретичне значення, 
оскільки за визначеними змінами ціни, обсягів виробництва та 
реалізації сільськогосподарської продукції товаровиробники, 
сільськогосподарські підприємства знаходитимуть для себе вигідні 
умови на ринку товарів і послуг. У перспективі кожне підприємство 
може проводити подібні розрахунки й приймати обґрунтовані 
управлінські рішення щодо господарювання, здійснення процесів 
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції відповідно 
до вимог та умов функціонування конкретного ринку. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ОПТИМАЛЬНОЇ СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Модель оптимізації нормативу відрахувань ґрунтується на 
положенні, що добробут індивідууму залежить не тільки від рівня 
споживання благ, але й від величини затрат праці. Кожному 

індивідууму притаманна своя функція корисності ( )
y

U х . Розглянемо 

побудову економіко–математичної моделі визначення оптимальної 
ставки оподаткуванн. Функцію корисності індивідуума можна 
подати у такому вигляді: 

    ,)()()(),( 1 β
cxxTayxyU

aa +−−= −  ,0,10 ><< βα       (1) 

де а  – мінімальний дохід, T  – граничнодопустимі затрати праці.  
Щоб визначити властивості функції (1), знайдемо її частинні 

похідні за змінними y  та x  при  ay >  і Tx <<0 : 

0)()()(
11' >−−−= −− βαααα cxxTyU y , 

1)()()))(())(1(( −− +−−−++−=′ βααβα cxxTayxTcxU x . 

Перша з цих похідних завжди додатна. Її можна інтерпретувати 

як граничний ефект від отримання додаткового доходу. Частинна 
похідна за змінною x  змінює свій знак у точці: 

         
βα
αβ

+−
−−=

1

)1(1
*

cT
x .                  (3) 

Розглянемо як частинний випадок формулу, яка задає функцію 

корисності ),( xyU . Нехай 1β α= − , тоді формула (1) набуде 

вигляду: 

 αα −−−+−= 12 ))(()(),( xxcTTcayxyU , ,10 << α           (4) 

а 
2

*
cT

x
−= . 

Знайдемо оптимальний план задачі математичного 

програмування, як цільовою функцією якої є функція корисності (4). 
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Розглянемо модель максимізації ступеня переваги поєднання «дохід-

праця», яка описується функцією корисності: 

max))(()(),( 12 →−−+−= −αα
xxcTTcayxyU , (5) 

y qx≤ ,     (6) 

ay ≥ , 0 x T≤ ≤ .     (7) 

Враховуючи властивості цільової функції, складові її 
оптимального плану можна визначити в явному вигляді. Для пошуку 

значення показника витрат праці x отримаємо таке квадратне 
рівняння: 

0))1()(())(2()1( 2 =−−−+−+−+ δδδδ TcqcTaxqcTaqx ,         (8) 

де αδ −= 1 . 

Запишемо тепер модель визначення оптимальної ставки 

оподаткування з урахуванням функції корисності індивіда, яка має 
вигляд (4): 

max)()( →= γγγγϕ xq , 10 ≤≤ γ ,   (9) 

ay ≥)(γ , Tx ≤)(γ ,     (10) 

{ :))(()(),(maxarg))(),(( 12

,

ααγγ −−−+−== xxcTTcayxyUxy
xy

 

}Txayqxy ≤≤≥−≤ 0,,)1( γ .    (11) 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ПОРТФЕЛЕМ 

 

Для обеспечения устойчивого развития инновационного 

предприятия необходимо составления прогноза, выбор и 

обоснование математической модели прогнозируемых параметров 
реализации инновационных инвестиционных проектов [1]. Это 

находит отражение в постановке модели управления 
инвестиционным портфелем. Оперативные планы формируются на 
основе результатов данной модели. Текущее планирование 
реализуется в частных моделях портфелей (например, модель 
управления портфелем ценных бумаг), детализирующих результаты 

более общей модели [3]. 

Модель управления инвестиционным портфелем предприятия 
содержит следующие переменные: A  ‒ матрица состояний активов; 
A+  ‒ матрица размещений средств в активы (увеличение активов); 
A−  ‒ матрица гашения активов; L  ‒ матрица состояний срочных 

обязательств; L+  ‒ матрица привлечения средств (увеличения 
срочных пассивов); L−  ‒ матрица гашения срочных обязательств; 

A
Dur  ‒ матрица сроков срочных активов; L

Dur  ‒ матрица сроков 
срочных обязательств. 

4 4, , , , , ; ,A LA A A L L L R Dur Dur R+ − + − ∈ ∈ . 

Переменные A+  и L+  являются управляющими, A  и L  ‒ 

фазовыми, A−  и L−  ‒ рассматриваются дальше. Динамика 
инструментов портфельного менеджмента описывается с помощью 

системы рекуррентных уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , 1 , , , , , ,A i j k t A i j k t A i j k t A i j k t
+ −= − + − , 

где 
A

i I∈  ‒ индекс инструмента; 
Aj J∈  ‒ индекс срока инструмента; 

A
k K∈  ‒ индекс процентной ставки; t T∈  ‒ индекс временного 

интервала (шага планирования); ( ) ( ), , , , , , 1L i j k t L i j k t= − +  

( ) ( ), , , , , ,L i j k t L i j k t
+ −+ − , , , ,L L Li I j J k K t T∈ ∈ ∈ ∈ . В случае, если 
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задача управления инвестиционным портфелем предприятия имеет 
M  критериев оптимальности, то каждому критерию ставится в 
соответствие определенный функционал: 

( ) ( )1 1, , , , , , , , , , , , , , , ,M MG A A A L L L C t G A A A L L L C t
+ − + − + − + −

… , 

где 1C , 
M

C  ‒ наборы параметров соответствующего критерия 
(процентные ставки, коэффициенты риска и т.д.). В качестве 
критериев рассматриваются: максимизация прибыли, минимизация 
риска потери ликвидности, минимизация процентного риска и другие 
критерии в целевой функции модели [2].  

Активы и пассивы предприятия уравновешиваются в модели за 
счет балансового уравнения:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0, , , , , , ,
L L L A A Ai I j J k K i I j J k K

L t L i j k t A t R t A i j k t
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ = + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

где ( )0L t  ‒ состояние пассивов, не учитываемых в данной модели 

(например, собственный капитал, обязательства по ранее 
заключенным договорам), ( )0A t  ‒ состояние активов, не 

учитываемых в данной модели (например, здания и сооружения, 
активы по ранее заключенным договорам). 

Результатом расчета модели является оптимальный план 

управления активами и обязательствами предприятия в предстоящем 

(плановом) периоде. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Активно развивавшие в последние годы розничное 

направление, крупные украинские банки переживают сложный 
период: операции по выдаче потребительских кредитов сокращены, 
на первый план вышла задача сбора задолженностей по 
просроченным кредитам. Построить современную систему сбора 
задолженностей невозможно без внедрения специализированного 
информационно-технологического решения. Анализ информации о 
клиентах банка (демографических, операций клиентов по выплате 
кредита до просрочки и сведения по работе с должником в ходе 
взыскания просроченной задолженности) позволяет достаточно 
точно прогнозировать вероятность возврата средств и изменение 
этой вероятности при воздействии на должника по различным 
каналам. Методы Data Mining лежат в основе этого блока 
оптимизации. Data Mining представляют большую ценность для 
руководителей и аналитиков в их повседневной деятельности в 
банковской сфере.  

Проблемы внедрения новых инновационных информационных 
систем в работу финансовых и банковских учреждений изучали 
зарубежные ученые Г. Дейтель, Г. Вунш, Дж. Клир, Дж. Нейман, Дж. 
Ван Гиг и др. Подробно об  алгоритмах Data Mining, а также о 
реализующих их средствах освещено в трудах российских ученых 
В.А. Дюка и А.П. Самойленко. В целом технологию Data Mining 
достаточно точно определяет Григорий Пиатецкий-Шапиро ‒ один 
из основателей этого направления: Data Mining ‒ это процесс 
обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах 
человеческой деятельности. 

Целью данного исследования является изучение особенности 
нового метода обработки данных Data Mining для поиска 
закономерностей в огромном наборе фактических данных, 
проведение интеллектуального анализа данных в банковских 
учреждениях. 

Термин Data Mining (mining по-английски означает «добыча 
полезных ископаемых») обозначает не столько конкретную 
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технологию, сколько сам процесс поиска корреляций, тенденций, 
взаимосвязей и закономерностей посредством различных 
математических и статистических алгоритмов: кластеризации, 
создания субвыборок, регрессионного и корреляционного анализа. 
Цель этого поиска ‒ представить данные в виде, четко отражающем 
бизнес-процессы, а также построить модель, при помощи которой 
можно прогнозировать процессы. 

Сфера применения Data Mining ничем не ограничена ‒ она 
везде, где имеются какие-либо данные. Но в первую очередь методы 
Data Mining сегодня применяют  коммерческие предприятия, в 
частности банки. Опыт показывает, что отдача от использования Data 
Mining может достигать 1000%. Например, известны сообщения об 
экономическом эффекте, в 10–70 раз превысившем первоначальные 
затраты от 350 до 750 тыс. дол. [3]. Известны сведения о проекте в 20 
млн дол., который окупился всего за 4 месяца. Другой пример ‒ 
годовая экономия 700 тыс. дол. за счет внедрения Data Mining в 
банковской сети Великобритании.  

В банках Украины сегодня накапливаются большие объемы 
информации, ужесточается конкурентная борьба, увеличивается 
количество случаев мошенничества и невозврата кредитов. 
Успешное развитие и процветание банка напрямую зависит от его 
способности адекватно и оперативно реагировать на изменения 
внешней среды, а также уметь прогнозировать результаты тех или 
иных воздействий.  

Основные задачи, которые успешно решаются с 
использованием инструментов Data Mining, такие: анализ кредитного 
риска, привлечение и удержание клиентов, прогнозирование 
изменения клиентуры, обнаружение совокупностей приобретаемых 
клиентами банковских услуг, прогнозирование остатков на счетах 
клиентов, выявление случаев мошенничества, выявление профилей 
кредитоспособности и др. 
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
На сьогодні синергетика є одним із новітніх наукових напрямів, 

що вивчає універсальні закони розвитку та еволюції нелінійних 
систем найрізноманітнішої природи. Синергетика (від грецького 
«син» – «спільне» та «ергос» – «дія») – міждисциплінарний напрям 
наукових досліджень, завданням якого є вивчення природних явищ і 
процесів на основі принципів самоорганізації елементів (підсистем) 
всієї системи. У сучасній науковій літературі існують різні підходи 
до визначення суті поняття синергетики. Синергетика розглядається 
як загальнонаукова теорія: теорія самоорганізації (Г. Хакен), теорія 
дисипативних структур (І. Пригожин), теорія перехідних процесів 
тощо; як сукупність наукових теорій (у фізиці, математиці, хімії, 
біології, соціології, психології тощо), об’єднаних ідеями 
нелінійності, відкритості, нерівноважності процесів, що 
відбуваються в системах; як сучасний світогляд; як парадигма.  

На думку багатьох дослідників, саме синергетика як теорія 
самоорганізації та еволюції складних систем є універсальною 
методологічною парадигмою, яка може бути застосована не  лише у 
природничо-науковій, а й у гуманітарній сфері. Синергетика 
намагається створити єдину наукову картину світу, створити єдине 
поле міждисциплінарної комунікації. Як неодноразово зазначав 
С.П. Курдюмов, синергетика орієнтована на пошук універсальних 
законів еволюції та самоорганізації складних систем будь-якої 
природи; синергетика перебудовує світогляд людини, дозволяє 
подивитися на світ інакше, вона відкриває необґрунтовані сторони 
світу – його нестабільність, режими із загостренням, нелінійність та 
відкритість. 

Дослідження в галузі синергетики [1-3] дають підстави 
вважати, що саме синергетичний підхід сприяє глибокому пізнанню 
таких складних, нелінійних, відкритих систем, як суспільство та його 
різні підсистеми. Універсальність методів синергетики як теорії 
нелінійних коливань дозволяє вивчати економічні об’єкти на підставі 
побудови та аналізу нелінійних математичних моделей. 
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Аналіз наукових публікацій останніх років показує, що 
методологія синергетики дозволяє принципово змінити погляди на 
процеси функціонування та розвиток соціально-економічних систем: 

– практично всі існуючі системи є відкритими на нелінійними, 
отже, їх розвиток та функціонування відбувається на основі 
механізмів і процесів самоорганізації та саморозвитку; 

– передумовами виникнення та розвитку процесів 
самоорганізації є: здатність системи обмінюватись з іншими 
системами інформацією, енергією, речовиною; віддаленість системи 
від точки рівноваги; нерівноважність системи, внаслідок чого 
підсилення флуктуацій може привести до зміни структури і 
характеру функціонування; 

– хаос відіграє конструктивну роль у процесах самоорганізації. 
З одного боку, він є руйнівною силою, оскільки за певних умов 
хаотичні флуктуації призводять до руйнування складних систем, а з 
другого – хаос є основою механізму об’єднання простих структур у 
складні, узгодження їх еволюції, виведення системи на атрактор 
розвитку; 

– поряд з необхідними умовами існування і розвитку відкритих 
систем, таких як стійкість і рівновага, втрата стійкості та рівноваги, 
біфуркаційні процеси відіграють важливу роль для розвитку системи 
й утворення нових систем; 

– процес утворення нових структур в результаті біфуркацій є 
емерджентним та непередбаченим, у той же час поява нових 
структур є «запрограмованою» у вигляді спектра можливих шляхів 
розвитку, дискретного спектра відносно стійких структур-атракторів 
еволюції; 

– системі неможливо нав’язати шлях розвитку. Ефективне 
управління системою можливе за умови усвідомлення її власних 
тенденцій розвитку та здійснення на систему резонансного впливу, 
коли незначна «правильна» дія робить більший вплив на еволюцію 
системи, ніж дія сильніша, але організована неадекватно до її 
власних тенденцій;  

– замкнутість системи перешкоджає її еволюції. 
 
Література: 
1. Князева Е.Н. Основания синергетики. Режимы с обострением, 

самоорганизация, темпомиры / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – СПб.: 
Алетея, 2002. – 414 с. 

2. Хакен Г. Синергетика / Герман Хакен. – М.: Мир, 1980. – 404 с.  
3. Білоус В.С. Синергетика та самоорганізація в економічній 

діяльності: Навч. посіб. / В.С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.  
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КОЕВОЛЮЦІЯ ОБСЯГІВ ЛЕГАЛЬНОЇ Й ТІНЬОВОЇ 
ЕКОНОМІК УКРАЇНИ НА ПІДҐРУНТІ  

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
 

Співіснування офіційної або легальної економіки (ЛЕ) й 

тіньового його варіанта (ТЕ), як показує економічне буття, неминуче. 
Наслідки взаємодії ЛЕ і ТЕ багатоаспектні й визначальні для членів 
суспільства. 

Незважаючи на приховану діяльність ТЕ, що цілком зрозуміла, 
значний інтерес викликає її взаємодія з ЛЕ (співіснування обсягів 
згадуваних економік, еволюційні тенденції, передбачення поведінки 

тощо). Лише на підґрунті математичного моделювання можна 
отримати потрібні відповіді. 

Пропонується для математичного опису взаємодії ЛЕ і ТЕ 

скористатися системою звичайних диференційних рівнянь: 

( )
( )

1 1 1 12 2 1 1

2 2 2 21 1 2 2

,

,

x x a b x c x

x x a b x c x

 = + −


= + −

�

�
     (1) 

де змінні ( )1 1x x t=  і ( )2 2x x t=  відповідають обсягам (щільностям) 

біологічних популяцій; i

i

dx
x

dt
=� , ( )1,2i =  ‒ їх швидкості 

змінюваності з плином часу t ; величини 
1 ,a  

12b , 
1c , 

2a , 
21b  і 

2c  – 

скаляри, але можуть бути і функціями ,t  
1x  і 

2x . Вона відома [1] в 
математичній біології, біофізиці, екології, будучи модифікацією 

знаменитої в науковій літературі моделі «жертва-хижак». Оскільки 

ТЕ паразитує на тілі ЛЕ, то жертвою виступає офіційна економіка, а 
тіньова є хижак. 

На рис. 1-3 наводяться деякі результати комп’ютерного 

моделювання динаміки взаємодії ТЕ і ЛЕ, використовуючи 

математичну модель (1). 
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Рис. 1. Динаміка обсягів ЛЕ і ТЕ.     Рис. 2. Фазовий портрет ММ(1). 

 

 
Рис. 3. Еволюційна крива ТЕ на підґрунті ММ(1) (▪ - обсяг ТЕ, дані 

Міністерства економіки України). 
 

Насамкінець зауважимо, що між згадуваними галузями науки 

спостерігається з точки зору прикладної теорії систем багато 

спільного, що дозволяє проводити між ними паралелі й більш 

глибокі аналогії. 
 
Література:  

1. Ризниченко Г.Ю. Биофизическая динамика продукционных 

процессов / Г.Ю. Ризниченко, А.Б. Рубин. – М.: Ин-т компьют. исслед., 

2004. – 464 с. 
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ЕКЗОГЕННА АДАПТАЦІЯ УЗАГАЛЬНЕНЬ МОДЕЛІ 
ВАЙДЛІХА 

 

Моделюючи процеси соціально-економічного характеру в 

динаміці, досить часто застосовується відома модель Вайдліха 

( )( )

( )( )

,

,

dx
x a y s x

dt

dy
y b x s y

dt

 = −

 = −


                                         (1) 

де залежні від часу t змінні x = x(t) і y = y(t) описують поведінку 

досліджуваних макропроцесів, 
dy

y
dt

=�  і 
dx

x
dt

=�  ‒ похідні по 

незалежній змінній t; а(у) і b(x) – так звані функції взаємовпливу 

складових явища; величина s засвідчує точку стрибкоподібної 
змінюваності  функцій а(у) і b(x), яка, втім, не є повністю 

дослідженою і допускає значну свободу дій при виборі 
апроксимуючих функцій. В літературі [2, 4] відомі три апроксимуючі 
функції для даної моделі, дві з яких залежать від двох керуючих 

параметрів – s та k, а одна – лише від s. Ця різниця породжує різний 

напрямок екзогенної адаптації системи, при якому збільшення 
числових значень параметрів моделі призводить до абсолютно 

протилежних результатів, що можна спостерігати на графіках  

(рис. 1-3). 

На рис. 1 представлена поведінка системи з апроксимуючою 

функцією арктангенсу, на рис. 2 – експоненціальною функцією, а на 
рис. 3 – функцією гіперболічного тангенсу. 
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де k = 5, s = 10, вектор початкових умов 
1

1

 
 
 

. 

 
Література: 
1. Weidlich W. Stability and Cyclicity in Social Systems // Behavioral 

Sciences. – 1988. ‒ vol33. ‒ Р. 241-256. 
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campus-gh.mipt.ru/~serge/newest_hp/about_me/study/works/articles/ infor...  

4. Тукало В.О. Моделювання соціального антагонізму на основі 
концепції Вайдліха: Матеріали конференції. ‒ Кременчук, 13-15 травня 
2010 р. – С. 124-126. 



 142 

Колянова Т.В., 

асистент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

МАТЕМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ 
БІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 
 

Існує велика кількість біологічних показників, за якими можна 
дати відповідь про стан людського організму. Найбільш чутливими 

до фізичних навантажень є такі біологічні показники організму: МСК 

(максимальне споживання кисню); лактат крові; норадреналін. 

Потрібно встановити математичну залежність між вказаними 

вище показниками моделювання впливу фізичного навантаження на 
імунітет людини. 

Вважається, що краще за все рівень фізичного навантаження 
відображає МСК [1, 2]. Оскільки вимірювати даний показник у 

звичайних умовах досить складно, а то й неможливо (потрібне 
спецобладнання), то виникла задача – розрахувати цей показник. 

Оскільки існують дані статистичних спостережень зв’язку МСК з 
рівнем норадреналіну в крові та рівнем лактату крові, то виходячи з 
цього, ми можемо розрахувати цей показник, спираючись на вимір 

даних біологічних показників, що є більш доступним. Спираючись 
на графічне представлення залежностей лактату крові від МСК та 
норадреналіну від МСК [1] і статистичні дані цих залежностей, нами 

представлено наступні математичні залежності. 
Виходячи з характеру залежності МСК від лактату крові [1], 

вигляд функції обраний такий: , 1,2ik x

i i
y a e i= =  (треновані та 

нетреновані), де 
i

y  ‒ МСК (у відносних одиницях), x  ‒ лактат крові 
(ммоль/л). 

Виходячи з характеру залежності лактату крові від часу 

відновлення [1], вигляд функції обраний такий: 

1
1 a

x

A
y =  (пасивне відновлення)  

та ( ) 2

6
1

2 b

x

B
y

−
=  (активне відновлення), 
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де 
i

y  ‒ лактат крові (ммоль/л), x  ‒ час відновлення у годинах 

(пасивне чи активне). 
Виходячи з характеру залежності МСК від норадреналіну [1], 

вигляд функції обраний такий: 

Стан спокою: коли 0,5x =  (норадреналін), тоді [0,1; 0,5]y ∈ . 

Тренування: 1, ,y ax b a b R= + ∈  при [0,5; 2]x ∈ . 

Для знаходження коефіцієнтів при цьому використовуємо 

МНК: 

0,34 0,32y x= +  для [0,5; 2]x ∈ . 

Тепер знайдемо функціональну залежність МСК від лактату 

крові та норадреналіну [1]. Стан спокою розглядати не будемо. 

Оскільки показник МСК заданий у відносних одиницях, то 

виразимо у відносних одиницях і два інших показники – лактат крові 
та норадреналін. Отримаємо: 

Треновані: 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1( ) , , ,k x
y a x b e a b k R= + ∈  при 1 [0,15; 1]x ∈ , 

2 [0,25; 1]x ∈ . 

Для знаходження коефіцієнтів при цьому використовуємо 

МНК: 

1 2(0,64 0,34)y x= + . 

Нетреновані: 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2( ) , , ,k x
y a x b e a b k R= + ∈  при 1 [0,11; 1]x ∈ , 

2 [0,27; 1]x ∈ . 

Для знаходження коефіцієнтів при цьому використовуємо 

МНК: 
10,05

2 2(0,62 0,33) x
y x e= + . 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ СПІВІСНУВАННЯ ДВОХ 

ПОПУЛЯЦІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

Останнім часом при вивченні економічних та еколого-

економічних систем спостерігається значний інтерес до застосування 
концепцій і методів, які традиційно використовуються в деяких 

класичних науках, наприклад, фізиці, біології, соціології. На основі 
аналогії з добре вивченими фізичними та біологічними процесами 

будуються порівняно прості моделі, за допомогою яких вдається 
пояснити низку якісних властивостей і тенденцій, характерних для 
економічних та еколого-економічних явищ. Такі моделі часто 

класифікують як моделі фізичної економіки (еконофізики), 

еволюційні, синергетичні моделі тощо. Інколи при побудові моделей 

еколого-економічної взаємодії та сталого розвитку використовується 
також синтез багатьох підходів та методів, що дозволяє створювати 

якісно нові технології моделювання складних систем [1]. 

Як приклад розглядаються системи диференціальних рівнянь 
динаміки популяцій двох видів, які борються за спільний ресурс 
(їжу): 







γ−ε=

γ−ε=
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де 
1

N , 
2

N  – кількісні характеристики популяцій, 
i

ε  – коефіцієнти 

приросту, 
i

γ  – коефіцієнти потреби в ресурсі ( 0, >γε
ii

) [2]. 

В економічних дослідженнях в системах (1) та (2) змінні 
1

N , 

2
N  можна ототожнювати з деякими кількісними характеристиками 

суб’єктів (фірм, країн), наприклад, ВВП країни. Суб’єкти 
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конкурують за деякий ресурс (сировину) або ж борються за вузьке 
коло споживачів. Тоді коефіцієнти 

i
ε  та 

i
γ  можна трактувати як 

коефіцієнти приросту ВВП та приросту імпортованого енергоносія 
(ресурсу) відповідно. Постає задача управління кількісними 

характеристиками, особливо в умовах конкурентного середовища. 
Конкурентне середовище вимагає присутності на ринку обох 

суб’єктів. З точки зору систем (1), (2) – це збереження кількісних 

характеристик в деякому околі нетривіального рівноважного стану 

( )*

2

*

1
, NN . Вихід однієї з цих характеристик за межі околу означатиме 

«програш» відповідного конкурента. 
У випадках систем (1), (2) маємо справу із сідловини точками. 

Як відомо, існує лише одна стійка траєкторія системи, яка веде в 
точку ( )*

2

*

1
, NN  – гілка стійкості (сепаратриса). Щоб вибрати цю 

траєкторію з множини можливих траєкторій, слід вибрати такий 

початковий стан системи ( )0

2

0

1
, NN , щоб він виявилася на стійкій 

траєкторії. Очевидно, що в практичних умовах це видається 
нереальним. Але можна стабілізувати траєкторію за допомогою, 

наприклад, OGY-метода [3]. 

Процес стабілізації полягає в певній послідовній зміні 
керуючого параметра системи для того, щоб з плином часу фазові 
координати стабілізувалися в деякій області фазового простору (окіл 

нетривіального рівноважного стану). 

Для систем (1) і (2) досліджується вказаний процес, де за 
керуючі параметри послідовно вибираються 

1
ε , 

2
ε , 

1
γ  та 

2
γ . 

Виявляється, що для системи (1) таке керування малоефективне, а в 
моделі (2) керування досягає своєї мети, причому 

1
ε  та 

1
γ  «краще» 

наближують першу координату, а 
2

ε  та 
2

γ  – другу. 
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НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 

МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Сьогодні дослідження тих чи інших аспектів регіонального 

управління та регіонального розвитку займає чільне місце у низці 
галузей вітчизняної науки: економіки, соціології, політології, наук 

державного управління. Підґрунтям посиленої уваги науково-
практичних кіл до регіональних проблем є обраний, на рівні 
держави, вектор децентралізації функцій центральної влади, 
успішний досвід регіоналізації розвинутих країн, усвідомлення того, 
що розвиток держави базується виключно на розвитку її регіонів, 
потреба диференційованого підходу до розв’язання проблем кожного 
регіону внаслідок його локальних особливостей та ресурсного 
потенціалу, забезпечення належного рівня та умов життя місцевих 
мешканців тощо. Не меншої актуальності регіональним 
дослідженням надає потреба реалізації дієвої та ефективної системи 

регіонального управління, в основу якої повинні закладатися 
об’єктивно обумовлені механізми управління [1]. 

Головною особливістю регіонального рівня управління, у 
порівнянні із загальнодержавним, є більш чітка деталізація цілей, що, 

у свою чергу, визначає чіткішу деталізацію управлінського впливу на 
той чи інший аспект регіонального буття. Більше того, фактично вся 
довжина ланцюгової моделі соцієтального механізму державного 
управління [2]: «суспільні потреби»→«інтереси»→«цілі»→ 
«рішення»→«управлінські випливи»→«результати»→«контроль» 

масштабується за своєю функціональністю на регіональний і нижчі 
рівні. Реалізація ланцюгової моделі в інтересах регіонального 
управління вимагає аналізу не тільки частини впливу на об’єкт (усіх 
можливих засобів втілення волі суб’єкта), але й процесу 
цілевиявлення, якому передує визначення та сприйняття проблемної 
ситуації (проблеми). Навіть несуттєві відхилення у визначенні  
внутрішніх проблем розвитку області, району, міста, селища, села 
посилюються об’єктивною недосконалістю використовуваного 
інструментарію регіонального управління (програмно-цільового, 
фінансово-бюджетного, методів регулювання тощо). Зважаючи на 



 147 

зазначене, принципову відмінність державних та регіональних 

механізмів управління вбачаємо саме у «доцільовому» етапі 
визначення проблеми управління. На рівні держави проблеми 
визначаються як напрямки реалізації тих чи інших політик, на рівні 
регіону – потребують науково обґрунтованої формалізації. Поряд з 
тим, процес виявлення проблемної ситуації обумовлюється не тільки 

пізнанням об’єкта регіонального управління (як економічної, 
соціальної, інституційної тощо систем чи їх поєднання), але й 
здатністю суб’єкта до її вирішення (наявністю ресурсів, відповідних 
методів управління). 

Об’єднання органом місцевої влади тих чи інших методів 
управління, результатів детального опрацювання аспектів 
функціонування регіональних підсистем, прогнозування їх розвитку 
тощо у конкретно обумовлений цільовий механізм регіонального 
управління розпочинається з оцінки проблемної ситуації в 
усвідомлено формалізованій (до побудови математичних моделей) чи 
слабо структурованій формі (до термінів розмовної чи описової 
професійної мови). За таких обставин припускаємо, що одним із 
перспективних напрямків підвищення дієвості механізмів 
регіонального управління є впровадження методів системного 

аналізу на етапі оцінки проблемної ситуації (припущення базуємо на 
ідеях Ф.П. Тарасенко [3]). Перспективні шляхи впровадження 
окреслюємо потребами дослідження придатності тих чи інших 
методів системного аналізу до формалізованої оцінки місцевих 

проблемних ситуацій та вивченні перспектив впровадження курсу 
«Основи системного аналізу» в навчальний процес підготовки 
магістрів «Державного управління» [4]. 
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ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ У СУЧАСНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

Розвиток людини є головною метою діяльності будь-якої 
економічної та політичної системи як національного так і 
міжнародного масштабу. Сучасні економічні системи, 

характеризуючись у першу чергу багатоаспектністю дослідження, 
комплексно підходять до визначення поняття розвитку, вкладаючи у 

його розуміння не лише економічну, але й інші складові єдиної 
суспільної системи. 

У процесі становлення професійної економічної науки поняття 
«розвиток» не виділялося, натомість значною мірою ототожнювалося 
із економічним зростанням. Так, у епоху раннього меркантилізму 

виділялась категорія економічного зростання, яка ототожнювалось із 
накопиченням та утриманням у країні якнайбільшої величини 

грошової маси, що виражалася у дорогоцінних металах, пізніше 
забезпечення зростання поширювалось на стимулювання 
промислового виробництва всередині країни. Бачення представників 
класичної англійської політекономії та фізіократів полягає у 

послідовній критиці меркантилістів та домінуванні торговельних 

процесів у забезпеченні економічного зростання на рівні 
національної економіки. Останні бачили запоруку зростання у 

прирості сільськогосподарського виробництва як єдиного 

продуктивного класу, перші – більше звертали увагу на промислове 
виробництво, а також збільшення продуктивності праці як його 

запоруки. 

К. Маркс, розглядаючи економічне зростання, оперує 
категорією суспільного відтворення і класифікує його на відтворення 
простого та розширеного типу, що дало можливість у подальшому 

виділити екстенсивний та інтенсивний тип економічного зростання й 

наблизитись до виділення окремої категорії економічного розвитку. 

Визначення економічного розвитку як  процесу, що передбачає 
якісні, а не лише кількісні зміни у економічній системі та її 
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структурну трансформацію, вперше представлено у працях 

Й. Шумпетера. Вчений вважав, що звичайне зростання економіки, 

що виражається у збільшенні багатства та прирості населення, не 
може розглядатися як процес розвитку, оскільки воно не створює 
нові у якісному відношення явища, а лише дає поштовх процесам 

їхнього пристосування подібно до того, як це відбувається при зміні 
природних показників. Такий процес, що виявляється у кількісному 

збільшенні показників, може бути названий лише зростанням, але не 
розвитком [2, c.154]. Розвиток, згідно із розумінням Шумпетера, є 
особливим явищем, яке не зустрічається серед явищ, властивих 

традиційному кругообігу або тенденції до рівноваги, а діє на них 

лише як зовнішня сила. Він являє собою зміну траєкторії, за якою 

здійснюється кругообіг, на відміну від самого кругообігу, являє 
собою зміщення стану рівноваги на відхилення від процесу руху в 
напрямку стану рівноваги. 

Дослідження економічного розвитку та зростання у сучасних 

економічних системах охоплює широкий комплекс процесів 
економічного та позаекономічного характеру. Згідно із 
найпоширенішим розумінням, розвиток можливий на основі 
інтенсивного типу відтворення. Також не можна не відзначити 

соціальну спрямованість сучасного розуміння економічного 

розвитку, його позаекономічний зміст, що дає можливість визначити 

більш ширше поняття – категорію суспільного розвитку, що являє 
собою підвищення як матеріального, так і культурного рівня життя 
населення, створення найкращих умов для всебічного розвитку 

особи, гуманізацію виробництва [1, с.522]. У світовому масштабі 
стратегічною метою діяльності сучасних економічних систем є 
забезпечення сталого економічного розвитку, що являє собою 

забезпечення перебігу соціальних, економічних та екологічних 

процесів у органічному взаємозв’язку і взаємодії з навколишнім 

середовищем, живою та неживою природою.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ  

КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Метою процесу постачання виробничих ресурсів є оптимізація 
діяльності підприємства для мінімізації витрат і максимізації 
доходів. Виробничі ресурси на підприємствах є досить суттєві за 
розміром у загальній структурі витрат на виробництво, основна 
частка яких припадає на матеріальні ресурси, зокрема на сировину.  

Повне використання можливостей економії коштів за рахунок 

заготівлі всієї сировини у піковий період дозрівання приводить до 

зростання обсягів пропозицій при зниженні ціни обмежується двома 
основними факторами: перший – пропускна спроможність 
устаткування підприємства з приймання та первинної обробки 

сировини; другий – недостатня налагодженість і взаємодія 
підрозділів підприємства, що призводить до затримок при 

узгодженні робіт підрозділів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вплив обмежуючих факторів на обсяги заготівель та вартість 

 

 

Зняття ІІ-го обмеження дає економію Е2: 
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22

2 22
( )

Д

Д

E V V dtδ δ= −∫    при  Vд ≤ Vд23,                    (1) 

де Сд  – ціна у дні заготівлі; Vд – обсяг заготівель за добу у день 
заготівлі. 

Економія від послаблення обмежень першого порядку має 
подібний вираз, але зі своїми параметрами: 

33

23

1 23( )

Д

Д

E V V dtδ δ= −∫   при  Vд3   >  Vд  > Vд23,              (2) 

де Сд – ціна у дні заготівлі; Vд – обсяг заготівель за добу у день 
заготівлі. 

Збільшення обсягу заготівлі сировини за рахунок зняття або 

послаблення обмежень повинно скорочувати період заготівлі при 

збереженні показника обсягу необхідної сировини (V). У такому разі 
економія підприємства від зняття вищевказаних обмежень має 
перевищувати витрати на зберігання сировини на складі (Р) за період 

від Д34 до Д4 , що можна визначити за формулою (3):  

4

34

1,2 4 34
( ) ,

Д

Д

E V P P dt> −∫                                         (3) 

де Р – витрати на зберігання сировини на складі; Vд – обсяг 
заготівель за добу в день заготівлі.  

Розглядаючи можливості управлінського обліку та контролю 

щодо сприяння досягненню економії витрат Е1 та Е2, логічно зробити 

висновок, що ці можливості використовуються і на етапах 

виробництва продукції та її реалізації. У такому разі можливий 

позитивний ланцюговий ефект, що приведе до збільшення обсягів 
сировини V, необхідної для заготівлі, і, відповідно, позитивної зміни 

всіх параметрів роботи підприємства та її результатів. 
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У доповіді буде висвітлено науковий здобуток відомого 

українського вченого і педагога, члена-кореспондента НАНУ 

Михайла Володимировича Михалевича та його ролі в розвитку 

економічної кібернетики. 

Михалевич М.В. ‒ автор понад 160 публікацій, в тому числі 
п'яти монографій, серед них – «Прикладные аспекты стохастического 

программирования» (1989), «Методы эколого-экономического 

моделирования» (1994), «Моделирование переходной экономики: 

модели, методы, информационные технологии» (2005).  

Своїми працями М.В. Михалевич вніс суттєвий вклад в 
розвиток економіко-математичного моделювання та теорії прийняття 
рішень. Ним було побудовано та досліджено наступні системи 

моделей перехідної економіки: моделі інфляційних процесів, їх 

аналіз дозволив визначити ті диспропорції між макроекономічними 

та міжгалузевими індикаторами, які найбільше впливають на 
зазначені процеси; моделі кризових явищ у сфері грошового обігу за 
умов спаду в перехідній економіці; моделі економічної динаміки за 
умов двосторонньої монопольної конкуренції на ринку праці, було 

визначено умови виникнення у таких моделях економічних циклів 
посткласичного типу; динамічні макромоделі економічних систем з 
монопсонічним ринком праці та частково конкурентним товарним 

ринком; моделі аналізу чинників, які впливають на експортний 

потенціал галузі.  
У галузі еколого-економічного моделювання ним створені 

еколого-економічні моделі визначення плати за використання 
природних ресурсів, що стимулює їх раціональне споживання.  
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РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАКТИЛЬНОЇ МОВИ 

 

Дактильна мова зображує букви алфавіту. Люди з вадами слуху 

використовують дактильну мову для відображення власних назв, 
імен, іншомовних та наукових термінів, речовин і т.д. [1]. 

В доповіді авторами обґрунтовується необхідність розробки 

комплексної інформаційної технології невербального спілкування 
українською жестовою мовою людей з вадами слуху як між собою, 

так і з іншими людьми, зокрема на основі дактильної мови. Виходячи 

з цього, сформульована наступна постановка задачі:  створити 

комплекс програм для вивчення української дактильної мови. В 

результаті була розроблена інформаційна технологія, яка працює 
наступним чином. Користувач вибирає букву, яку необхідно 

вивчити. Він отримує інструктаж по правильному відтворенню 

жесту, а також має можливість переглянути техніку виконання жесту 

за допомогою просторової моделі руки людини. Таким чином 

реалізовано підхід до навчання жесту без учителя. Наступний крок – 

користувач показує жест перед камерою. Система аналізує, чи 

правильно показаний жест. Якщо жест відтворено неправильно, то 

система повідомляє про це і користувач має можливість повторити 

виконання жесту ще раз. 
Для синтезу жесту використовувалась технологія MoCap [2]. 

Було проведено запис кожного жесту, який відображає букви 

дактильної абетки. Для задач розпізнавання було отримано стан 

скелету руки людини в кожний момент часу відтворення жесту. 

Отримані дані було оброблено за допомогою засобів бібліотеки 

OpenGl (рис. 1). 

 



 154 

                   
Рис. 1. Синтез букви «Б»               Рис. 2. Розпізнавання жесту, котрий 

відтворює букву «Б» 
 

Якщо порівняти задачі розпізнавання жестів дактильної абетки 

із задачею розпізнавання на основі створеної технології, то можна 
зробити висновок: у загальних задачах розпізнавання проводиться 
порівняння зі всіма еталонами, а в даній технології проводиться 
порівняння лише з еталоном, що відноситься до букви, яку вивчає 
користувач (рис. 2), що значно спрощує вивчення дактильної мови. В 

роботах [3, 4] описано ряд алгоритмів для розпізнавання елементів 
дактильної мови. 

На даний час створена комп’ютерно-інформаційна технологія 
проходить апробацію у декількох школах-інтернатах для навчання 
дітей з вадами слуху. Попередні результати показали актуальність і 
ефективність такого підходу до вивчення жестової мови. Подальші 
дослідження будуть спрямовані на вдосконалення алгоритмів 
розпізнавання елементів дактильної мови, підвищення ефективності 
розпізнавання.  
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РАЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЛАНСА В МАТРИЧНУЮ 

ВЕТВЯЩУЮСЯ ЦЕПНУЮ ДРОБЬ 

 

Рассмотрим модель нелинейного межотраслевого эколого-

экономического баланса [1, с. 39]: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

1 11 1 12 2 1
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∑ ∑
             (1) 

Модель (1) можно представить в виде полиномиального 

матричного уравнения [2], решение которого раскладывается в 
матричную ветвящуюся цепную дробь [3]. 

Рассмотрим матричное полиномиальное уравнение n -го 

порядка 
1 2

1 2 1 0
... 0n n n

n n
X A X A X A X A− −

− −+ + + + + = ,                     (2) 

где матрицы  ( 0, 1)p p

i
A i n×∈ = −� , p qX ×∈� , а 2n ≥  целое число. 

Утверждение. Решение уравнения (2) n -го порядка можно 

представить в виде бесконечной периодической цепной дроби вида 

( )

1 1 ( )i

N
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Доказательство. Основываясь на теореме Виета и предполагая, 
что 

1 2 1
, ,...,
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α α α −  не являются решением (2), можно записать 
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11 2
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где  ( 1, 1)jY j n= −  – некоторые неизвестные матрицы, для 

определения которых воспользуемся методом неопределенных 

коэффициентов, и получим систему уравнений: 
1
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Если выбрать все 
i

α  попарно разные, то последняя система n  

уравнений с n  неизвестными  ( 1, 1)jY j n= −  будет иметь 

единственное решение. Используя закон композиции 
( )

1 1 ( )i

N
k i

i k k i

a
D

b
D

∞

= =

= ∑  

для ,X  получим следующее разложение в ВЦД: 
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− −−∑ ∑ ∑ , что и нужно было 

доказать. 
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ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СУЩНОСТИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

Одним из наиболее распространенных методов изучения 
экономических и многих других процессов, без сомнения, является 
метод их моделирования. На современном этапе развития 
экономической науки вряд ли возникает сомнение о циклическом 

характере развития процесса познания, а точнее, его спиральном 

характере. Каждая новая спираль процесса познания характеризуется 
определенной последовательностью его стадий. На первом этапе 
научного познания, как известно, происходит накопление 
эмпирических знаний о сущности конкретного процесса (явления), 
т.е. познание отдельных элементов, характеризующих этот процесс. 
Затем совокупность эмпирических знаний аккумулируется в 

определенную систему. Логическим завершением очередного цикла 
научного познания является систематизация полученных знаний. В 

очень редких случаях систематизация знаний заканчивается 
созданием кодификатора (своеобразной таблицы), в котором 

основным атрибутам, характерным для данного конкретного 

процесса, отводится определенное место и присваивается 
соответствующий код. Таким образом, цикл научного познания 
можно считать завершенным. 

Если процесс накопления первичных эмпирических знаний о 

сущности данного процесса по каким-то причинам остановится, то, 

неминуемо, будет наблюдаться застой познания, его отставание от 
насущных потребностей практики. Толчком для перехода на новую 

стадию спирали познания являются новые знания. В целом 

совокупность стадий познания схематически можно изобразить 
следующим образом: эмпирические знания исходного уровня 
познания => их систематизация => построение кодификатора =>+ 

новые знания => сложившаяся система познания преобразуется в 

качественно новую систему => созданные ранее система 
классификации и кодификатор модернизуется в соответствии с 
новым видением проблемы. 



 158 

Теоретическая схема достаточно проста, но на практике часто, 

особенно в области теории познания, совокупность накопленных 

знаний не достигает логического завершения, т.е. ступени создания 
кодификатора. Здесь особо следует подчеркнуть, что стадия  
построения кодификатора является важнейшей стадией научного 

познания. Свидетельством этого может служить международный 

кодификатор продукции, без которого современная система торговли 

была бы просто невозможна.  
Что касается процесса познания, то кодификатор, несомненно, 

служит важнейшим инструментом общения в среде специалистов 
данной отрасли знаний и незаменимым способом передачи 

результатов эксперимента в практику. 

Сложность создания кодификатора моделей (здесь речь идет о 

кодификаторе экономико-математических моделей) состоит, прежде 
всего, в огромном многообразии использования самого термина 
«модель». Достаточно при этом вспомнить его употребление в 
повседневной жизни. Это и модель какого-то устройства или 

технического средства (например, автомобиля) и даже топ-модель 
как эталон пропорций человеческой фигуры. Но, не принимая во 

внимание чисто бытовое использование термина «модель», отметим 

также отсутствие в литературе его достаточно четкого определения. 
Достаточно при этом обратиться к любому из словарей, и не только 

экономического профиля. 
В пределах тезисов доклада нет возможности воспроизвести 

даже основные определения этого термина, которые встречаются в 
научной литературе. Вместе с тем, анализ довольно большого 

количества (около 30) публикаций, относящихся к данной проблеме, 
дает возможность сделать вывод, что четкого устоявшегося 
определения модели как инструмента исследования до сих пор нет. 
Чаще всего авторы замыкаются в пределах одной конкретной 

области знаний, вследствие чего их определения не могут 
использоваться в других областях знаний. Отсутствие обобщающей 

идеи делает невозможным построение кодификатора моделей. 

Попытку решения этой проблемы предпринято коллективом 

авторов монографии «Моделювання економічних і еколого-

економічних процесів» / Кузубов М.В., Єдинак О.М., Овандер Н.Л. – 

К.: КСУ, 2010. – 170 с. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

При розгляді економічного зростання головною стає проблема 
оптимального (кількісного та якісного) розвитку виробництва і 
поліпшення його структури. Оптимальність економічного зростання 
полягає у знаходженні деякого співвідношення між динамікою 

темпів економічного зростання та джерел (ресурсів) зростання. До 

основних факторів (ресурсів) економічного росту належать праця, 
земля та капітал.  

Моделювання динаміки економічного розвитку підприємства 
загалом зводиться до здійснення управління виробничими і 
господарськими процесами за рахунок оптимального розподілу 

наявних на підприємстві ресурсів на виробництво продукції. Для 
розв’язання цієї задачі пропонується застосувати математичну 

модель оптимізації виробничої програми підприємства. Як критерій 

оптимальності прийнято максимум заробітної платні працівників 
підприємства. Для побудови цільової функції (ЦФ) моделі необхідно 

побудувати математико-статистичну багатофакторну лінійну модель. 
Так, для сільськогосподарського підприємства вона набуде вигляду: 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 ,Y c c x c x c x c x c x c x c x c x c x c x= + + + + + + + + + +   (1) 

де Y – витрати на оплату праці, тис. грн; cj – аналітичні коефіцієнти 

регресії; х1 – виробництво зерна озимої пшениці, ц; х2 – виробництво 

зерна ячменю, ц; х3 – виробництво кукурудзи на зерно, ц;  

х4 – виробництво соняшнику на зерно, ц; х5 – виробництво гороху, ц; 

х6 – виробництво молока, ц; х7 – родючість ґрунту, балів; х8 – вартість 
основних фондів, тис. грн; х9 – вартість оборотних фондів, тис. грн; 

х10 – вартість паливно-енергетичних ресурсів, тис. грн. Після 
визначення параметрів адекватної та стійкої моделі (1) її 
використовуємо як ЦФ моделі економічного розвитку: 

              
1 2

maxjt jt jt jt

t T j J t T j J

Z c x c x
∈ ∈ ∈ ∈

= + →∑∑ ∑∑ ,  (2) 
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де Z – заробітна платня працівників; сjt – коефіцієнти j-го виду 

фактора в період t, носять стохастичний характер (t − це номери 

періодів, для яких власне і моделюється (прогнозується)  ситуація 
динаміки економічного зростання підприємства); хjt – шукані обсяги 

виробництва та обсяги ресурсів за період t; J1, J2 – види продукції та 
види ресурсів відповідно. Значення ЦФ досягається при виконанні 
умов:  

1. Обсяги виробництва продукції: 

1

1 1min max ,    ( , ,  ),it ijt jt it

j J

B b x B i I t T j J
∈

≤ ≤ ∈ ∈ ∈∑  (3) 

де bijt – коефіцієнти виходу і-го виду продукції з одиниці виміру j-го 

виду діяльності в період t, у моделі приймають значення 0 або 1; 

min
it

B , max
it

B  − мінімальний та  максимальний обсяг виробництва 

продукції і-го виду в період t, визначаються на основі аналізу 

динамічного ряду із застосуванням методу екстраполяції тренду; 

2. Обсяги наявних ресурсів: 

1

2 2min max ,    ( , ,  ),it ijt jt it

j J

D b x D i I t T j J
∈

≤ ≤ ∈ ∈ ∈∑  (4) 

де min
it

D , max
it

D  – мінімальний та максимальний обсяг 
використання ресурсів і-го виду в період t, визначаються на основі 
аналізу динамічного ряду із застосуванням методу екстраполяції 
тренду. 

3. Економічне зростання: 

( 1)jt j tx x +≤ ,                               (5) 

де хj(t+1) – шукані обсяги виробництва та обсяги ресурсів за період 

(t+1). 

4. Умова невід’ємності змінних: 

0,   ( 1, , =1,p)jtx j n t≥ = .                           (6) 

Таким чином, така динамічна модель дозволить визначити 

оптимальні прогнозні значення параметрів економічного розвитку 

підприємства, що сприятиме прийняттю кращих управлінських 

рішень щодо підвищення економічного зростання підприємства.  
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ОЦІНКА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ НА ОСНОВІ 
ГЕОПРОСТОРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

В сучасних умовах глобальних кліматичних змін і викликаних 

ними катаклізмів природного характеру особливої актуальності 
набувають проблеми раннього прогнозування стихійних лих і 
пов'язаних з ними ризиків (економічного, фінансового, соціального 

характеру тощо). Згідно із загальноприйнятим означенням, міра 
ризику пропорційна очікуваним втратам, які можуть бути завдані 
стихійним лихом, і ймовірності цієї події. Як вихідна інформація для 
вирішення проблеми оцінювання такого роду ризиків можуть бути 

використані різнорідні дані, в тому числі геопросторові (дані 
супутникових, наземних вимірювань і моделювання). Методи аналізу 

такої інформації для систем підтримки прийняття рішень отримали 

назву «геопросторового інтелекту» й активно розвиваються в усьому 

світі [1]. Як математичний апарат для розв'язання проблеми оцінки 

ризиків використовуються методи машинного навчання та злиття 
даних (data fusion) [2]. 

У доповіді викладено методологію застосування цього апарату 

до аналізу різнорідної інформації при вирішенні конкретних завдань 
аналізу ризиків затоплень і посух [3]. Пропонована методологія 
базується на досить розвиненому математичному апараті оцінки 

середнього ризику за емпіричними даними, розробленому для задач 

оцінювання якості відновлення функціональних залежностей на 
основі емпіричних даних у статистичній теорії навчання [4]. 

Вводиться поняття сукупного очікуваного ризику наслідків 
стихійного лиха (сукупних очікуваних втрат) у деякій області, який 

визначається шляхом інтегрування по всій області локального ризику 
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в кожній її точці. Локальний очікуваний ризик наслідків стихійного 

лиха в деякій точці області обчислюється як значення функціонала 
середнього ризику, який являє собою математичне сподівання 
функції збитків внаслідок лиха у цій позиції. Невідома щільність 
ймовірностей стихійного лиха в точці залежить від різних чинників 
навколишнього середовища, які можуть бути прямо або побічно 

виміряні за допомогою наземних засобів і дистанційних методів, або 

отримані шляхом моделювання. Для оцінки щільності ймовірності 
стихійного лиха аналізується інформація, яка надходить з різних 

джерел з різним часовим і просторовим розрізненням. Спільний 

аналіз такої інформації виконується на основі ансамблевого підходу, 

а також методів і технологій злиття даних (data fusion). 

У доповіді розглядається приклад реального застосування 
запропонованого підходу до оцінки ризиків повеней у міжнародному 

пілотному проекті моніторингу повеней у Намібії на основі 
технології Sensor Web (http://sensorweb.nasa.gov/NamibiaFlood.html). 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ  

ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 

Традиційно вважалося, що в сфері управління наявні чотири 

об'єкти: трудові, матеріальні, фінансові ресурси і обладнання. З 

появою інформаційних технологій визначився п'ятий об'єкт ‒ 

інформаційний ресурс, який у домашинній технології розсіяний між 

управлінськими працівниками і його накопичення здійснюється 
шляхом виробничих нарад, телефонних розмов та ін. Сучасні 
інформаційні технології дозволяють кардинально покращити процес 
контролю за використанням цього ресурсу, зробити його більш 

надійним, оперативним і менш працемістким. 

Традиційне розуміння інформаційно-управлінських систем, яке 
виробилося на основі класичної теорії інформації, можна розглядати 

як статичне в тому розумінні, що інформаційні комплекси 

розглядаються відірвано від реальної динаміки керованих об'єктів, 
поза впливом на них відповідних підсистем. Функції інформаційних 

систем зводяться лише до збору, обробки, передачі і збереження 
даних. А сам аналіз таких систем здійснюється на мікрорівні, тобто з 
позицій внутрішньої структури. Конструкторів інформаційних 

систем, починаючи від окремих ЕОМ аж до цілих технологічних 

комплексів АСУ, САПР і т.п., цікавить лише їх архітектура, 
структура і т.ін., а їх зовнішня дія (віддача) випадає з наукового 

аналізу. Тому такий аналіз необхідно доповнити макроаналізом ‒ 

дослідженням проблем взаємодії інформаційних систем з об'єктами, 

аналізом механізмів їх впливу на об'єкти з метою їх переведення в 
новий стан. 

Досвід інформатизації різних сторін життя суспільства у таких 
країнах, як США, Японія та ін., показав, що ефект частіше пов'язаний 
з появою нової якості в інформатизованих системах (наприклад, 
гнучкість, динамічність, здатність до виживання у різних умовах і 
т.п.), що, безумовно, відкриває можливості, яких не було до цього 
часу. Проте, щоб ці потенційні можливості були реалізовані, 
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необхідний широкий комплекс зовнішніх факторів, багато з яких 
мають соціально-психологічний характер. Важливе місце серед них 
займають такі фактори, як усвідомлення можливостей, що 
відкриваються, та готовність їх використати. Ці суб'єктивні фактори 
не враховувалися ні в одній програмі комп'ютеризації в СРСР, 
включаючи програму створення АСУ і побудову загальнодержавної 
автоматизованої системи управління (ЗДАСУ). Проте світовий 
досвід комп'ютеризації, перш за все досвід США, показує, що власне 
неврахування суб'єктивних факторів є головною причиною невдач 
більшої кількості досить амбіційних проектів. 

З вищесказаного випливають два принципові висновки. 
1. Очікуваний  ефект від  інформатизації не  є  автоматичним  

наслідком насичення нашого суспільства засобами нової 
інформаційної технології. Останні лише відкривають нові 
можливості, реалізація яких зумовлена більш широким соціально-
політичним контекстом. 

2. Для зменшення негативного впливу суб'єктивних факторів 
необхідна цілеспрямована пропаганда ідей інформатизації, яка б 
враховувала помилки минулих масових компаній (створення ЗДАСУ, 
АСУ та ін.). 

Друга група факторів тісно пов'язана з формуванням ефекту 
інформатизації, зумовлена об'єктивними змінами, в яких 
здійснюється суспільна діяльність. Ці умови визначають межі 
існуючих можливостей, оскільки інформатизація створює нові 
можливості та призводить до ліквідації старих. Увесь простір 
соціальної діяльності зміщується під її дією і за цим зміщенням треба 
уважно стежити. Цю функцію виконують численні консультативні 
фірми, які проводять дослідження реальних дій інформатизації на 
суспільство та широко оприлюднюють отримані результати. В 
умовах нашої країни така діяльність практично відсутня і, плануючи 
інформатизацію, ми змушені базуватися на оцінках її можливих 
впливів на суспільство, які зроблені за кордоном. Але наше 
суспільство ‒ це продукт нашої історії і його реакція на 
інформатизацію часто докорінно відрізняється. 

Аналіз цих оцінок дозволяє класифікувати можливості, що 
відкриваються, за конкретними сферами суспільної діяльності і за 
ієрархічними рівнями в організації цієї діяльності. Наприклад, в 
управлінських системах у зв'язку з комп'ютеризацією прийнято 
виділяти чотири рівні, можлива дія нової інформаційної техніки на 
яких суттєво відрізняється. 
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ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ 

 

Сучасне бізнесове середовище сьогодні є немислиме без 
використання інформаційних систем. Це стосується як маленьких 

компаній, так і державного управління в цілому. Різниця полягає 
тільки в рівні розвитку системи, архітектури, технологій, що 

використовуються. 
Ріст компанії потребує і росту ІСУ, яка здатна  реалізувати 

методологію ефективного планування і управління ресурсами 

підприємства, щоб вивести компанію на новий рівень розвитку, 

підвищити її конкурентноздатність за рахунок прозорості, 
оперативності і т.д.. 

Обновлення ІСУ передбачає направленість на сучасні 
інформаційні технології для роботи з управлінською інформацією, 

включаючи комплекс взаємодіючих елементів для збору, обробки, 

зберігання і надання інформації.  
Автоматизація компанії – складна траєкторія розвитку для 

реалізації власних принципів управління (бізнес-процесів), 
налагодженню і розробці інструментарію для реалізації цих 

принципів через розробку власними силами програмного 

забезпечення. 
Ефективність роботи всієї компанії напряму пов’язана з 

ефективністю роботи ІСУ, компонентами якої є 
• Модель інформаційних потоків підприємства або система 

бізнес-процесів; 
• Апаратне забезпечення і засоби зв’язку; 

• Системне програмне забезпечення; 
• СУБД (система управління базами даних); 

• Прикладне програмне забезпечення; 
• Відділ ІТ спеціалістів; 
• Безпосередні користувачі ІСУ, або персонал компанії. 
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Є два шляхи обновлення  ІСУ :революційний і еволюційний 

Революційний підхід передбачає первинність програмного 

продукту і характеризується впровадженням нової ІСУ, яка 
функціонує на інших підприємствах даного власника.  

Бізнес-модель підприємства будується виходячи з можливостей 

програмного продукту. Даний підхід є помилковим і не принесе 
користі, оскільки породжує комплекс проблем, що виражаються у 

зміні бізнес-процесів, організація роботи персоналу, в першу чергу 

управлінського, що є сильним психологічним стресом для всіх. 

Еволюційний підхід передбачає, що бізнес-модель компанії 
повинна бути первинною, а управлінське програмне забезпечення – 

вторинним, тим більше що на ринку є варіанти вибору. Необхідно 

пройти по тонкій грані між стабільністю і змінністю, послідовністю і 
постійністю, щоб не розрушити технологічний цикл і працездатність 
компанії. 

Для збереження стійкості управління основні бізнес-процеси 

компанії повинні еволюціонувати так, щоб логіка нової ІСУ 

наслідувала логіку попередньої системи. 

Мистецтво еволюції – це можливість орієнтуватися на 
прогресивні програмні рішення та апаратні засоби(від первинних 

реєстраторів інформації, контролерів, процесорів і інших засобів 
комунікації, обчислювальних машин і програмного забезпечення), 
здатних діяти в єдиному ракурсі, об’єднуючи локальні 
автоматизовані процеси в єдине ціле. 
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СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

На сьогоднішній день систему підготовки майбутніх фахівців 
регламентують галузеві стандарти вищої освіти Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України. Відповідно кваліфікаційної 
характеристики, майбутній економіст, який буде працювати в 
сучасних умовах ринкових відносин, зобов’язаний володіти 

навичками управлінської та організаторської роботи, сучасним 

економічним мисленням, бути ініціативним, здатним знаходити й 

сміливо приймати оптимальні рішення та активно впроваджувати їх 

у життя, тобто повинен володіти творчим мисленням на фоні високої 
професійної компетентності. 

Однією з основних задач, яку повинен вміти розв’язувати 

фахівець економічного профілю, є застосування економіко-

математичних методів і моделей в управлінні виробництвом, його 

організації і плануванні. Щоб бути готовим розв’язувати цю задачу, 

майбутній економіст повинен детально засвоїти низку математичних 

дисциплін. 

На більшості економічних напрямів підготовки вищих 

навчальних закладів читається курс «Математика для економістів». 

Його слухають студенти першого курсу і складається він переважно 

з таких розділів: «Лінійна алгебра», «Аналітична геометрія», 

«Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична 
статистика». Глибшою є математична підготовка студентів напряму 

«Економічна кібернетика», що цілком природно. Після освоєння цих 

курсів майбутні економісти мають виробити систему математичного 

мислення та математичну культуру, оволодіти методами математики, 

що використовуються в економічних дослідженнях при 

розв’язуванні широкого спектра економічних задач. 

Але останнім часом під гаслом гуманітаризації освіти істотно 
зменшується кількість годин, що виділяється на вивчення 
математичних дисциплін у вищих навчальних закладах. У кращій 
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ситуації перебувають студенти напряму «Економічна кібернетика», 

де сітка годин більша, ніж у інших, але й тут відбулось значне 
скорочення годин і об’єднання кількох курсів в один. Зменшення 
кількості аудиторних годин змушує знаходити нові форми, засоби, 
методи організації та інтенсифікації навчального процесу, що 
дозволило б у рамках відведеної кількості годин якісно підготувати 

конкурентоспроможного, обізнаного фахівця. Якщо раніше була 
змога рівномірного навчання студентів основних понять, теорем, їх 
доведення та різних методів і способів розв’язування задач, то в 
сучасних умовах важливішою стає можливість застосування набутих 

знань до розв’язування задач практичного змісту.  
Необхідно враховувати і психолого-педагогічні основи 

навчання математики, підвищувати значення навчально-пізнавальної 
діяльності при вивченні математичних дисциплін. Негативний вплив 
носять і ті специфічні умови, в яких відбувається вивчення 
математики майбутніми економістами – у переважній більшості 
надзвичайно низький рівень математичної підготовки студентів, 
наявність у групах студентів з різним рівнем математичних знань, 
умінь та навичок, вивчення математики починається у першому 
семестрі, коли відбувається адаптація студентів до нових умов 

навчання і коли студенти ще недостатньо володіють економічною 
термінологією.  

Незважаючи на це, фахівці економічного профілю мають бути 
готовими до кількісного опрацювання та аналізу різноманітної 
економічної інформації, що стає можливим лише з використанням 
різних економіко-математичних моделей. Їх застосування необхідно 
поєднувати з практичними фаховими задачами, для розв’язування 
яких використовувати сучасні комп’ютерні технології [1]. 

Таке органічне поєднання набутих студентами фундамен-

тальних знань та вмінь з вирішенням реальних економічних задач із 
застосуванням спеціалізованих програмних продуктів дозволить 
значно підвищити мотивацію студентів при вивченні математичних 
дисциплін та сприятиме глибшому їх засвоєнню. 

 
Література: 
1. Кушнірчук В.В., Кушнірчук В.Й. Застосування сучасних 

комп’ютерних технологій при підготовці фахівців економічних 
спеціальностей // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том ІІ. 
Комп’ютерно-орієнтовані технології. Матеріали Косівського осередку 
НТШ. – Косів, 2005. – С. 39-40. 
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ПРО МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Суспільне виробництво передбачає не лише створення 
матеріальних благ, а й діяльність, пов’язану зі зменшенням 

забруднення навколишнього середовища та відновленням природних 

ресурсів. Міжгалузева модель Леонтьєва-Форда охоплює 
взаємозв’язки економіки та навколишнього середовища і включає дві 
групи галузей: галузі матеріального виробництва (основне 
виробництво) і галузі, що знищують шкідливі відходи (допоміжне 
виробництво) [1]. 

У роботі розглядається оптимізаційна модель еколого-

економічної взаємодії, в якій для заданих векторів кінцевої продукції 
(1)

y  і незнищених забруднювачів (2)
y  містяться вектори валового 

випуску (1)
x  і знищених забруднювачів (2)

x , при яких мінімізуються 

трудові ресурси ( )(1) (2)

0 ,f x x  та максимізується та частина доходу 

( )(1) (2)

1 ,f x x  від виробництва основної продукції, яка залишається 

після комплексних затрат на знищення забруднювачів [2]. 

У загальному випадку задачу еколого-економічного розвитку з 
урахуванням співвідношень міжгалузевого балансу можна записати у 

вигляді 
( ) min,

( ) 0,

u x

v x


 ≤

�
                                                 (1) 

де ( )(1) (2),
T

n m
x x x

+= ∈�  – вектор-стовпець ( )n m+ -мірного 

евклідового простору, ( )u x  та ( )v x  – вектор-функції, які 

здійснюють, відповідно, відображення 2: n m
u

+ →� � , 
2( ): n m n m

v
+ +→� � . 

Процес розв’язання багатокритеріальної задачі (1) залежить від 

конкретизації тих функцій, що формують задачу.  
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Більшість відомих підходів до розв’язування задачі 
багатокритеріальної оптимізації базується на її зведенні до задачі 
нелінійного програмування. Тут використовуються методи згорток, 

методи поступок, цільового програмування та інші. У цих методах в 
явному вигляді здійснюється попередній перехід до задачі 
нелінійного програмування. 

Для розв’язування задачі (1) можна застосувати й інший підхід. 

Якщо відомі локальні і глобальні методи нелінійного програмування 
трактувати як методи мінімізації деякої допоміжної функції, яка 
залежить не тільки від вихідних прямих змінних, але й від оцінки 

зверху оптимального значення цільової функції, то їх можна 
узагальнити на випадок розв’язування задач багатокритеріальної 
оптимізації [3]. До таких методів належать методи можливих 

напрямків, штрафних функцій, лінеаризації, центрів, функції 
Лагранжа тощо. 

Метод можливих напрямків дещо поступається за точністю 

розв’язку іншим методам, але він не вимагає досить точних 

початкових наближень для розв’язування задач і дозволяє дещо 

зменшити об’єм обчислень. Результати, одержані при розв’язуванні 
задач методом можливих напрямків, можуть бути добрими 

початковими наближеннями для подальших розрахунків іншими 

методами. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ 

ВИТРАТ У ВИПАДКУ РЕГУЛЬОВАНОЇ МОНОПОЛІЇ 
 

На основі критики існуючих підходів до визначення місця 

природних монополій в системі економічних відносин у розвинутих 

капіталістичних країнах, перш за все в США та Великобританії, були 

прийняті закони та нормативні акти, спрямовані на організацію 

конкурентного сектору в галузях, що раніше розглядались як 

складова частина природних монополій, і виділенню портів 

аеропортів, терміналів та ін. як природно-монопольного сектору. 

Нові теоретичні підходи на практиці звелись до дезінтеграції і 
приватизації природних монополій. Але реформи даного роду не 

завжди дозволяють досягти бажаної ефективності і загалом не є 

позбавленими недоліків. Це можна простежити, наприклад, на 

досвіді реформування галузі електроенергетики у Великобританії. 
Тому не втрачають актуальності математичні моделі регулювання 

природних монополій. 

Розглядається модель регульованої монополії, а саме задача 

виробництва особистого продукту. 

Нехай маємо два «особистих» продукти: праця 

використовується як ресурс для виробництва кукурудзи (випуск). 

Виробництво кукурудзи потребує )(ycx =   одиниць праці 

(наприклад, годин), c  неспадна функція, (0) 0c = . 

В економіці діють n агентів. На початку процесу виробництва 

агента і має 
i

М  одиниць вільного часу (цей час може бути 

використаний для відпочинку, дозвілля або для виробництва) і в 

нього немає кукурудзи. В кінцевому розподілі в нього залишається 

частина вільного часу при витратах праці ix  і він споживає iy  

одиниць кукурудзи. Його переваги описуються функцією корисності 
( , )

i i i i
u M x y− , що задана в просторі («вільний час», «кукурудза»). 

Таким чином, розподіл є допустимим, якщо (і тільки якщо) 
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0 , 0
i i i

x M y≤ ≤ ≤ для 1,i n∀ =  і 
1 1

n n

i i

i i

x c y
= =

 =  
 

∑ ∑ .         (1) 

Відзначимо, що в цій моделі витрати часу нетрансферабельні 
(не передаються) між агентами. Зокрема, агент і не може залишитись 

з більшою кількістю вільного часу, ніж в нього було на початку, він 

не може позичити вільний час у когось іншого. 

Накладаються типові для моделей мікроекономіки обмеження: 

функції корисності агентів квазіугнуті та диференційовані, функція 

витрат опукла і диференційована. 

Постає завдання: визначити оптимальний обсяг випуску 

продукції та оптимальний розподіл витрат агентів. 

Пропонується витрати розподіляти з урахуванням одного з 
трьох апріорно заданих принципів: 

1) вирівнювання витрат ( jixx ji ,,∀= ); 

2) вирівнювання вільного часу ( , ,i i j jM x M x i j− = − ∀ ); 

3) пропорційність витрат початковим запасам часу 

( ),i

i i

i

M
x c y i

M
= ∀∑
∑

. 

Застосування даних принципів у випадку квазілінійних 

функцій корисності дозволяє знайти оптимальні розподіли витрат 

аналітично. В загальному випадку розв’язки знаходяться чисельно. 

Автор вдячний проф. О.Ф. Волошину за постановку проблеми і 
за надані консультації. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА  

ПО НЕРЕГУЛЯРНЫМ ДАННЫМ 

 

Пусть X ( ) { ( ), 1, }, 1, ,
j

t X t j r r r t= = ≥ ∈ Ν ∈ Ζ  – r -мерный 

стационарный случайный процесс (ССП) c вектором математических 

ожиданий },,...,{
1

X

r

XX
mmm =  матрицей взаимных ковариационных 

функций ( ) { ( ), , 1, }, ,
X X

ijR R i j rτ τ τ= = ∈ Ζ  вектором дисперсий 

1{ ,..., }X X X

rD D D=  и матрицей взаимных спектральных плотностей 

( ) { ( ), , 1, },
X X

ijf f i j rλ λ= =  .Π∈λ   

По объективным причинам на практике в силу природы 
изучаемых процессов зачастую невозможно получать регулярные 
наблюдения за составляющими процесса X ( ),t t ∈ Ζ  в некоторых 

точках +Ζ∈t . Будем считать, что нерегулярности в наблюдениях за 

( ), 1, ,
j

X t j r t= ∈ Ζ  носят случайный характер. Пусть имеется 

возможность получать наблюдения за составляющей ( ),jY t
 

1, , ,j r t= ∈ Ζ  r -мерного СП Y ( ) { ( ), 1, },
j

t Y t j r= =
 

1, , .r r t≥ ∈ Ν ∈ Ζ
 

Будем предполагать, что составляющая ( ), 1, ,jY t j r t= ∈ Ζ  связана с 

составляющей ( ), 1, ,jX t j r t= ∈ Ζ  процесса X ( ),t t Z∈  следующим 

соотношением ),()()( tdtXtY
jjj

=
 

где ( ), 1, ,jd t j r t= ∈ Ζ  – 

составляющая r -мерного ССП d ( ) { ( ), 1, }, 1,
j

t d t j r r t= = ≥ ∈Ζ  с 

известным математическим ожиданием , 1, ,
d

jm j r=  взаимной 

ковариационной функцией ( ), , 1, , ,
d

ijR i j rτ τ= ∈ Ζ  дисперсией ,d

jD  

1, ,j r=  взаимной спектральной плотностью ( ), , 1, , .
d

ijf i j rλ λ= ∈Π
 

Доказано, что процесс Y ( ),t t ∈ Ζ  также будет являться ССП с 

математическим ожиданием ,d

j

X

j

Y

j
mmm =  где 1, ,j r=

 
- взаимной ковариационной функцией: 
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2

2 2

( ) , ,

( ) ( )( ) , , 0,

( ) ( ( ) ), , 0,

X d d

ij i j

Y X d

ij jj j
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где , 1, ,i j r τ= ∈ Ζ , .λ ∈Π  

Если в результате некоторого эксперимента получены T  
последовательных через равные промежутки времени наблюдений 

)1(),...,1(),0( −TYYY
jjj

 
за составляющей ( ), 1, ,jY t j r=  процесса 

Y ( ), .t t ∈ Ζ  В качестве оценки для , 1,
X

jm j r=  будем использовать 

статистику вида 

1

0

1
( ),

T
X

j jd
tj

m Y t
Tm

−

=
= ∑ ,,1 rj =  построенную в 

предположении, что −=≠ ,,1,0 rjm
d

j
 несмещенная и состоятельная 

в среднеквадратичном смысле. В качестве оценки ( ),X

ijR τ
 

, 1, ,i j r τ= ∈ Ζ  будем рассматривать статистику, которая является 

несмещенной и имеет предельное нормальное распределение, 
заданную соотношением вида  

1

0

1

2
0

1
2

2
0

1
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1
( ) ( ) ( ), , 0,
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i jd d
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T m D
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=
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где 0, 1, , 1, .T i j rτ = − =
 

Полученные результаты позволяют применять общепринятые 
оценки для характеристик ССП, используя поправочные 
коэффициенты, отражающие природу нерегулярности. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Средства массовой информации (СМИ) ‒ учреждения, 

созданные для открытой, публичной передачи с помощью 

специального технического инструментария различных сведений 

любым лицам.  

У СМИ огромное количество функций в совершенно разных 

сферах, таких как: коммуникативная, непосредственно-

организаторская, идеологическая, культурно-образовательная, 

рекламно-справочная, рекреативная и т.п.  

В современных условиях доступ к СМИ ‒ это необходимое 

условие формирования влияния. СМИ ‒ это своего рода корни, с 

помощью которых получает жизненные силы любая организация. 

Активная роль СМИ связана с их влиянием на различные этапы и 

стороны информационного процесса в обществе. Ускоренная 

компьютеризация всех сфер общественной жизни обеспечила 

исчезновение на пути развития информационных технологий  каких-

либо барьеров. Интернет – порождённая этими технологиями 

глобальная система поиска и передачи информации, в СМИ играет 

не последнюю роль.  

Реклама – процесс оповещения различными способами для 

создания широкой известности чему-нибудь с целью привлечения 

потребителей, зрителей и т. п. Общественная потребность в рекламе 

появляется там, где потребитель имеет выбор, свободен делать его. 

Реклама достигнет цели лишь в том случае, если при её создании 

будут учитываться особенности человеческой психики. Она является 

предметом изучения исследователей во многих областях с целью 

анализа механизмов воздействия на потребителя так, чтобы он 

подвергся внушению, принял на переосмысление стороннюю 

информацию и как результат ‒ эффективность рекламы зависит 
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прежде всего от степени охвата аудитории, что обеспечивается 

симбиозом рекламы и СМИ.  

В начале XX века многие психологи начали проводить 

исследования в области рекламы. Психологию рекламы можно 

отнести к числу отраслей прикладной науки, популярность которых 

постоянно возрастает. Однако ее методологические и теоретические 

основы в современной научной литературе до сих пор четко не 

определены.  

Современные рекламные специалисты придерживаются теории 

трех психологических состояний: 

• человек знает, что с ним происходит, и может объяснить это;  

• человек отдает себе отчет в своих чувствах, но не может 

объяснить их причину;  

• человек ничего не знает ни о своем состоянии, ни о 

вызвавших его причинах.  

Реклама внедряет в сознание людей рекламный образ, который 

в дальнейшем становится стереотипом, через который легче 

воздействовать на потребителей. Творческие подходы могут быть 

разными. СМИ используют в рекламе глубинные мотивы влияния: 

чувство  уверенности, надёжность, самоудовлетворение, творческие 

наклонности, объекты любви, сила, семейные традиции, бессмертие. 

Объем рекламы в деятельности СМИ высок. В рекламной 

деятельности обращение к положительным эмоциям является 

аксиомой. В рекламе законов рекламы не существует, но есть 

рекламные закономерности. Мы вынуждены утверждать, что 

реклама должна вызывать позитивные эмоции у потребителя. И 

когда речь идет об эмоциях, необходимо помнить две важные вещи. 

Одну из них запомнить очень просто, ибо:  любые сильные эмоции 

являются основой для долговременного запоминания. Второй 

эмоциональный закон заключается в том, что в абсолютном 

большинстве случаев поведение человека организуется по принципу: 

поиск приятного, избегание неприятного. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ МІЖ 

СКЛАДАМИ І ПУНКТАМИ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ 
 

Розглянемо математичну постановку задачі визначення 

раціональних обсягів перевезень між складами й пунктами 

споживання (ПС) матеріальних ресурсів (МР). Хай на складах деякої 
системи постачання, кількість яких дорівнює N, зберігаються МР K 

видів. Ці МР за попередніми заявками  необхідно регулярно 

(щоденно) або у міру потреби доставляти до ПС, кількість яких 

дорівнює M.  Для кожного виду МР відомі такі величини:  

bi
k
 ‒ кількість МР k-го типу (k = 1,..., K), що міститься на i-му складі 

(i = 1,..., N); aj
k
 ‒ потреба в МР k-го типу (k = 1,..., K) для j-го пункту 

(j =1,..., M). Відомі також витрати на здійснення перевезення одиниці 
МР k-го типу з i-го складу до j-го ПС ‒ cij

k 
. Необхідно знайти такі 

часткові обсяги перевезень xij
k
 , які дозволили б мінімізувати сумарні 

витрати на транспортування всієї маси МР k-го типу зі складів до ПС 

за умови, що кожний ПС повністю одержить замовлений ним  

обсяг МР. 

Запишемо математичну модель задачі: 

 Z
k
 =∑∑

= =

N

i

M

j1 1

 cij
k
 xij

k
 → min   (1) 

при обмеженнях: 

1

N

i

х
=
∑ ij

k
 = aj

k
, j = 1,...,M; 

1

M

j

х
=
∑ ij

k
 = bi

k
, i = 1,...,N; xij

k
 ≥ 0;

1

M

j

а
=
∑ j

k
 = 

1

N

i

b
=
∑ i

k 
      (2) 

Ця задача лінійного програмування належить класу закритих 

транспортних задач  і може бути розв’язана одним із відомих 

методів.  

Отримані в результаті розв’язування задачі (1)-(2) величини xij
k
 

визначають оптимальну за критерієм мінімуму витрат на 

транспортування кількість одиниць МР k-го виду, яку необхідно 
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перевезти із i-го складу до j-го ПС. Величина ∑
=

K

k 1

xij
k
 = Xij є 

загальною кількістю МР всього асортименту, яку необхідно 

перевезти із i-го складу до j-го ПС. Виникає задача використання 

наявного автомобільного транспорту таким чином, щоб мінімізувати 

кількість рейсів між кожним складом і кожним ПС при перевезенні 
заданого обсягу МР Xij  (i = 1,...,N ;  j = 1,..., M).  

Хай на i-му складі є K видів МР сумарного об’єму Xij у 

кількості xij
k
 кожного виду, яку необхідно доставити в j-й ПС за 

допомогою вантажного автомобіля певного типу при мінімальній 

кількості рейсів. Хай існує Sij способів завантажити корисний об’єм 

автомобіля МР, призначеними для перевезення із i-го складу в j-й 

ПС. При цьому у випадку використання  s-го  способу  завантаження 

(s=1,..., Sij) до автомобіля завантажується ys
k
 одиниць МР k-го виду. 

Якщо позначити через us кількість автомобілів, які намічено 

завантажити s-м способом, то в цій групі автомобілів при 

завантаженні s-м способом розміститься us
 
ys

k
 одиниць товару k-го 

виду. Необхідно знайти мінімум лінійної функції 

Lij = 
1

ijS

s

u
=
∑ s → min    (3) 

при обмеженнях  

1

ijS

s

u
=
∑ s ys

k
 ≥ xij

k
; us ≥ 0;  ys

k
 ≥ 0; k = 1,...,K; i = 1,...,N ; j = 1,...,M.    (4) 

Сенс функціонала (3) очевидний. Система лінійних обмежень 

(4) означає, що кожний вид МР в кількості, визначеній після 

розв’язку задачі (1)-(2), має бути обов’язково доставлений до 

певного ПС із певного складу. Комплексний розв’язок каскадної 
системи задач (1)-(2) і (3)-(4) дає змогу оптимізувати весь процес 

внутрішньосистемних перевезень МР. Розглянуті задачі входять до 

складу математичного забезпечення автоматизованої системи 

управління транспортно-складським комплексом військового 

призначення і розв’язуються щоденно в одному пакеті. Результати 

розв’язку автоматично передаються на склади електронною поштою. 

У доповіді наведені конкретні приклади розрахунків за  

наведеними схемами. 

 



 179 

Лукова О.О., 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ КОРИГУВАННЯ ПОМИЛОК 

 
Однією з основних причин хибної регресії є застосування 

нестаціонарних часових рядів. У разі отримання «хибної» регресії 
варто відзначити, що нестаціонарні ряди легко перетворити на 

стаціонарні, наприклад, за допомогою різниць першого або вищого 

порядків. Але при переході втрачається інформація довгострокового 

характеру. Ця проблема знайшла свій розв'язок у рамках сучасних 

економетричних моделей, зокрема в моделях коригування помилок 

(error correction model, ЕСМ). 

В основу ЕСМ покладено концепцію коінтеграції змінних, тобто 

існування довгострокового зв'язку між рівнями певних економічних 

змінних. Формалізованою мовою йдеться про те, що навіть якщо ряди 

нестаціонарні, але коінтегровані, то лінійна комбінація цих рядів є 

стаціонарним рядом. Побудова та коректне застосування ЕСМ вимагає 

попереднього проведення певних логічно пов'язаних етапів. Перш за 

все необхідно перевірити ряди на стаціонарність. Якщо вони 

нестаціонарні, то потрібно визначити порядок інтегрованості. За 

однакового порядку інтегрованості можна переходити до перевірки 

рядів на коінтеграцію. 

Існує кілька формальних тестів цієї перевірки. Загальним тестом 

перевірки змінних на коінтеграцію є тест Йохансена. У випадку двох 

змінних можна використати тест Інгла-Гренджера [1]. 

Необхідною передумовою застосування цього тесту, тобто 

необхідною умовою коінтеграції, є однаковий порядок інтегрованості 
нестаціонарних часових рядів. У випадку двох змінних ми можемо 

зробити висновок, що ( )
t

X I d∼  та ( ), 0
t

Y I d d >∼

 
коінгегрують, 

якщо їх лінійна комбінація є стаціонарним рядом: 

(0),t tX Y Iα β− − ∼    (1) 
* * (0),t tY X Iα β− − ∼    (2) 

де 
t

X  – значення фактора в період часу t; 
t

Y  – значення показника в 

досліджуваному часі t; * *, , ,α β α β  – невідомі параметри, ( )I d  – 

тести, що проводяться. 
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Комбінації (1) та (2) відображають довгостроковий рівноважний 

зв'язок між 
t

X
 
та 

t
Y . Якщо він існує, тобто якщо змінні 

t
Y

 
та 

t
X

 
коінтегрують, тоді взаємовплив між цими двома змінними можна 

промоделювати за допомогою ECM, яка поєднує короткострокову 

динаміку з довгостроковим рівноважним зв'язком та у випадку двох 

змінних має такий формалізований вигляд: 

10 11 1 12 1 1, 1 1

1 1

( ) ( ) ,
k k

t t t i t t

i i

Y a a i Y a i X uλ ε
− − −

= =

∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑
�

 (3) 

20 21 1 22 2 2, 1 2

1 1

( ) ( ) ,
k k

t t t i t t

i i

X a a i Y a i X uλ ε
− − −

= =

∆ = + ∆ + ∆ + +∑ ∑
�

   

(4) 

де 
1, 1 1 0 1 1 (0)t t tu Y X Iγ γ
− − −
= − −

�

∼  – рівняння довгострокової 

рівноваги (коінтеграційне рівняння), нормоване за першою змінною;
 ' '

2, 1 1 0 1 1 (0)t t tu X Y Iγ γ
− − −
= − −

�

∼

 
– рівняння довгострокової рівноваги 

(коінтеграційне рівняння), нормоване за другою змінною. Варто також 

зазначити, що 
1, 1tu
−

�

 та 
2, 1tu
−

�

є відхиленням від довгострокової 

рівноваги. Коефіцієнти 
1
λ

 
та 

2
λ в моделі називаються швидкістю 

пристосування. При цьому коефіцієнт 
1
λ

 
є чутливістю (відгуком) на 

відхилення від рівноваги, а коефіцієнт 
2
λ

 
є чутливістю X∆  на 

відхилення від рівноваги [2]. 

Моделі коригування помилок дедалі більше використовуються 

не тільки в прогнозуванні, а й для підтвердження певних гіпотез щодо 

розвитку економічних процесів, аналізу взаємозв'язків різноманітних 

факторів, вияву їх впливу на макро- та мікроекономічні явища, 

емпіричного тестування економічної теорії.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПОСТ-

КІОТСЬКОГО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ СО2 В УКРАЇНІ 
 

В статті наведено оцінку економічних наслідків скорочення 

промислових викидів СО2 вітчизняною промисловістю. Зважаючи на 

перспективу розбалансування глобальної кліматичної системи і 
величезні масштаби можливих економічних збитків, міжнародна 

спільнота погодилася з необхідністю стабілізувати концентрацію 

парникових газів в атмосфері, аби запобігти підвищенню глобальної 
температури більш ніж на 2°C порівняно з доіндустріальним 

періодом. 

Така мета вимагає довгострокової стабілізації концентрації 
парникових газів (ПГ) на рівні, що не перевищує 550 ppm у 2100 р., 

що еквівалентно стабілізації викидів СО2 на рівні 450 ppm та 

скороченню решти парникових газів відповідними темпами. За 

оцінками [1, 2, 3], для цього до 2050 р. світові викиди СО2 мають 

бути зменшені в середньому на 30% від рівня 1990 р. На 15-й 

Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату наша 

країна зобов’язалася скоротити сукупні викиди ПГ на 20% до 2020 р. 

і на 50% – до 2050 р. від рівня викидів у 1990 р. [4]. Але таке 

зобов’язання припускає можливість збільшення національних 

викидів парникових газів майже на 70% порівняно з 2007 р. (з 436 до 

736 млн т СО2-е). 

Відповідно до критеріїв РКЗК ООН щодо рівномірного і 
справедливого розподілу зусиль зі скорочення викидів поміж 

країнами світу було  проаналізовано п’ять альтернативних сценаріїв 

встановлення кількісних обмежень на викиди впродовж 2013- 

2050 років. Методологія оцінки базується на динамічній рекурсивній 

прикладній моделі загальної рівноваги. Ця модель враховує 

відхилення від траєкторії рівноважного зростання національної 
економіки. Рівноважні стани різних років у межах прогнозного 

періоду пов’язані між собою темпами накопичення капіталу, 

демографічних змін, зростання продуктивності праці та 
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енергоефективності. Модель була сформульована у вигляді задачі 
змішаної компліментарності, відкалібрована до таблиці «витрати-

випуск» України за 2007 р. і запрограмована на мовах GAMSMPSGE. 

Результати моделювання показали, що офіційні зобов'язання 

України щодо скорочення викидів ПГ впродовж 2013-2050 рр. не 

передбачають реального скорочення СО2 до 2028 р. Більш того, ці 
зобов’язання призводять до утворення надлишку дозволів у розмірі 
1,764 млрд т CO2. Однак скорочення викидів СО2 відповідає 

довгостроковим економічним інтересам України. По-перше, 

скорочення енергетичних викидів СО2 стимулює енергоефективність. 

По-друге, відбуваються структурні зміни на користь 

малоенергоємних видів діяльності, що збігається з пріорітетами 

економічного розвитку нашої країни [5]. При цьому масштаб 

структурних змін і зменшення енергоспоживання є пропорційним 

накладеному обмеженню на викиди СО2. По-третє, скорочення 

викидів СО2 супроводжується зменшенням викидів основних 

забруднюючих речовин (NOX, SOX, ЛОС, і ТСЧ), які  призводять до 

зростання захворюваності і смертності серед населення, а також 

збільшення техногенного тиску на екосистеми нашого 

життєзабезпечення.  
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ЕКОНОМІЧНІ ГІПОТЕЗИ ТА ПРОБЛЕМА АГРЕГУВАННЯ 

БАЛАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ «ВИТРАТИ-ВИПУСК» 

 
У процесі побудови математичної моделі на одному з перших 

етапів необхідно сформулювати відповідні вихідні гіпотези або 

постулати. При цьому їх формалізація вимагає достатньо глибоких 

знань системи, оскільки необхідно обґрунтувати не лише те, що 

повинно ввійти до складу математичної моделі, але й те, що може 

бути відхилено без суттєвих спотворень результатів моделювання з 
метою спрощення моделі. 

Одним з прикладів побудови економіко-математичної моделі за 

умов зміни вихідних припущень стала динамічна модель Леонтьєва 

[1]. При цьому її двоїстий аналог – модель цін 

, 0
dp

p pA B r p
dt

= − + ≥  

отримано за умов використання двох класичних гіпотез: класичної 
статичної (про відсутність грошових запасів) 

, 0, 0py rx x p= ≥ ≥  

та класичної динамічної (про незмінність у часі загальної вартості 
капіталу) 

( ) 0
d dp dx

pBx Bx pB
dt dt dt

= + = , 

де ( )1 2, , np p p p= …  – вектор-рядок цін; ( )1 2, , nr r r r= …  – вектор-

рядок коефіцієнтів доданої вартості; ( )ij
A a=  – матриця коефіцієнтів 

прямих матеріальних витрат; ( )ij
B b=  – матриця коефіцієнтів 

капіталоємності приростів виробництва; ( )1 2, , nx x x x= …  ‒ вектор-

стовпчик валової продукції; ( )1 2, , ny y y y= …  – вектор-стовпчик 

кінцевої продукції. 
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Як альтернативний варіант розглядаються нові динамічні 
гіпотези, зокрема: 

dx dp
pB Bx

dt dt
= , 

гіпотеза, що загальна вартість приросту капіталу здійснюється за 

рахунок інфляції вартості загального капіталу, а також гіпотеза, яка 

дозволяє визначити динаміку змінних моделі в умовах певного рівня 

корупції: 

( )1 , 0,pBx pBxε ε+ = >� �  

а саме, що існує «відкат» (корупція) в обсязі 
dx

рB
dt

ε  при здійсненні 

приросту виробництва і це відбувається за рахунок інфляції. 
Розглядається задача використання нових альтернативних 

гіпотез на динамічну еколого-економічну модель Леонтьєва- 

Форда [2] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 11 1 12 2 1 1 2 2 1x t A x t A x t B x t B x t c t= + + + +� � , 

( ) ( ) ( ) ( )2 21 1 22 2 2x t A x t A x t c t= + − , 

де ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 1 2, , ,
T

n
x t x t x t x t= …  – вектор-колонка обсягів 

виробництва продукції;  

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 1 2, , ,
T

n
x t x t x t x t=� � � �…  – вектор-колонка абсолютних 

приростів виробництва продукції; 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 1 2, , ,
T

n
c t c t c t c t= …  – вектор-колонка споживання 

продукції, включаючи невиробниче нагромадження; 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

2 1 2, , ,
T

m
x t x t x t x t= …  – вектор-колонка обсягів 

виробництва зі знищення забруднювачів; 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

2 1 2, , ,
T

m
x t x t x t x t=� � � �…  – вектор-колонка абсолютних 

приростів виробництва зі знищення забруднювачів; 

( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

2 1 2, , ,
T

m
c t c t c t c t= …  – вектор-колонка об’ємів 

незнищених забруднювачів – викиди забруднювачів у навколишнє 

середовище; 
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( )11

11 1

n

ij
A a=  – квадратна матриця коефіцієнтів прямих 

матеріальних витрат на виробництво продукції (сюди включаються 

також витрати на відновлення вибуття і капітальний ремонт 

основних виробничих фондів основного виробництва); 

( ) ,
12

12 , 1

n m

ig
i g

A a
=

=  – прямокутна матриця коефіцієнтів прямих 

матеріальних витрат на знищення забруднювачів (сюди включають 

також витрати на відновлення вибуття і капітальний ремонт 

основних виробничих фондів допоміжного виробництва – очисних 

споруд); 

( ) ,
21

21 , 1

m n

kj
k j

A a
=

=  – прямокутна матриця коефіцієнтів випуску 

забруднювачів основним виробництвом; 

( )22

22 1

m

kg
A a=  – квадратна матриця коефіцієнтів випуску 

забруднювачів допоміжним виробництвом – очисними спорудами; 

( )1

1 1

n

ij
B b=  – квадратна матриця коефіцієнтів капіталомісткості 

приростів основного виробництва; 

( ) ,
2

2 , 1

n m

ig
i g

B b
=

=  – прямокутна матриця коефіцієнтів 

капіталомісткості приростів допоміжного виробництва. 

Завдання, що вирішується на даному етапі, – це обґрунтувати 

нові гіпотези, а також дослідити магістральні траєкторії відповідних 

моделей. 

Іншою задачею дослідження є проблема агрегування. 

Пов’язано це з тим, що у вирішенні проблем вдосконалення методів 

управління економікою на макрорівні важливе місце займають 

економіко-математичні методи узгодження планових розрахунків, 

що проводяться в різних галузях і сферах, на різних рівнях 

економічної системи. Нестрогість емпірично побудованої на 

практиці процедури узгодження прийняття рішень є однією з причин 

недостатньої збалансованості планів, що в свою чергу тягне за собою 

зменшення ефективності промислового виробництва. Проблема 

забезпечення строго узгодженого розв’язання незалежно 

поставлених взаємопов’язаних часткових задач є одним з аспектів 

проблеми великої розмірності. Задача великої розмірності є задачею, 

яку на певному етапі не вдається або є недоцільним розв’язувати як 
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єдину, тому доводиться розбивати її на окремі задачі, розв’язки яких 

необхідно потім знову узгоджувати. В той же час строгого 

узгодження окремих задач можна досягти, лише якщо є чітко 

усвідомленим зміст загальної задачі, що досліджується на 

макрорівні. Тому серед різноманітних спроб подолання труднощів, 

пов’язаних з великою розмірністю, потрібно згадати в першу чергу 

метод заміни вихідної задачі іншою, більш агрегованою, тобто 

теорію агрегування. 

Одним з перших і основних питань теорії класичного 

агрегування є питання: в якому випадку модель агрегованого 

міжгалузевого балансу є узгодженою з вихідною моделлю, тобто, в 

якому випадку розв’язок моделі міжгалузевого балансу задовольняє 

вимоги точного агрегування? Запропоновано новий підхід до 

розв’язання даної проблеми – агрегування рівноважними цінами. 

Для цього вводиться ( )1 2, ,..., NТ р р p=  – агрегуючий вектор-

рядок, де i
p  – ціна і-го продукту та розглядається задача агрегування 

в баланс із меншою кількістю галузей, а також у максимально 

агреговану модель одиничної розмірності [3]. 

Порівняння економік різних країн за допомогою агрегованої 
рівноважними цінами моделі Леонтьєва-Форда має декілька переваг. 

По-перше, можна відразу визначити продуктивність економічної 
системи та частку продукції, яка споживається у процесі 
виробництва. По-друге, агрегування відбувається за допомогою 

рівноважних цін, які відображають структуру економіки і не 

змінюються так швидко, як реальні ціни. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМУ 

ПРОГРАМУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ 

 
Дослідження динаміки перебігу процесів у майбутньому є 

однією з найважливіших задач, яка широко розглядається у багатьох 

сферах людської діяльності, таких як промислове виробництво, 

наука, економіка, фондовий ринок, банківська справа, електронна 

комерція, торгівля, маркетинг тощо. Прогнозування часових рядів 

часто є незамінною складовою прийняття управлінських рішень. 

Нехай ( )tz  – часовий ряд. Якщо tttk ∆+= 0 , ( )nk ≤≤0 ,  

0t  – початковий час, t∆  – часовий інтервал, тоді часовий ряд матиме 

вигляд: ( ) ( ) ( ) ( )( )0 1 0 1, , , , , ,n nZ z z z z t z t z t= =… … . 

Задача прогнозування полягає у побудові такої моделі A , яка б 

для довільного 0≥m  визначала прогнозне значення mẑ  в момент mt  

на основі множини даних { }mkzk < , і похибка прогнозу була б 

мінімальною. Крім традиційних методів, для прогнозування часових 

рядів можуть бути застосовані й підходи інтелектуальної обробки 

даних (Time Series Data Mining), серед яких: системи класифікації та 

розпізнавання образів [1], програмування генетичних виразів [2, 3] тощо.  

В даній роботі розглянуто можливість застосування 

еволюційного алгоритму прогнозування генетичних виразів (ПГВ) 

для розв’язання задачі символьної регресії або ідентифікації функції 
з метою прогнозування відносних показників діяльності страхового 

ринку України. Відносними показниками можуть бути: відношення 

валових страхових премій до ВВП, відношення різниці валових 

страхових премій і валових страхових виплат до ВВП тощо. 
Задача символьної регресії полягає в побудові регресійних 

моделей шляхом перебору різних довільних суперпозицій функцій з 
деякого заданого набору. Для розв’язання поставленої задачі за 

допомогою ПГВ рекомендується використовувати мультигенні 
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хромосоми, в яких кожен фрейм, відкритий для читання (ФВЧ), 

кодує власне піддерево виразів. У цьому випадку результатом 
післятрансляційної взаємодії може бути використання статичної 
функції з’єднання або зчеплення, яка є сумою або добутком 
алгебраїчних піддерев виразів. Пропонується обирати необхідну 
функцію зчеплення динамічно в процесі еволюції. Даний підхід 

реалізується на основі гомеотичних генів. Множина функцій 

визначається так: { }SCPLEF ,,,,/,,*,,−+= , де « L » позначає 

натуральний логарифм, « E » – експоненту, « P » – степінь числа, 

« C » – косинус, « S » – синус. Термінальна множина { }ℵ= ,tT , де ℵ  – 

ефемерна константа, яка ранжує згори деякий інтервал [ ]βα , . 

Пропонується використовувати такі оператори для реалізації 
генетичної диверсифікації, як: селекція, репродукція, мутація, 

переміщення IS- і RIS-елементів, генне переміщення, одно-, 
двоточкова та генна рекомбінації.  

Функція придатності i -ої програми або суперпозиції функції 

i
f  визначається за формулою: 

( )( ),
1

tC

i ji j

j

f M C T
=

= − −∑ , 

де M  – коефіцієнт селекції, ( )jiC ,  – значення, повернене 

індивідуальною хромосомою i  для значення придатності j  (поза 

випадками придатності tC ), jT  – цільове значення для значення 

придатності j  [2]. 

Реалізуючи різні стратегії вибору найкращих рішень, алгоритм 

ПГВ, який реалізований за описаною схемою, може ефективно 

розв’язувати задачі прогнозування часових рядів, які виникають як в 

страховій справі, так і в інших сферах діяльності людини. 
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ТЕНЗОРНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ 
 

Реалії сьогодення вимагають використовувати нові підходи до 

аналізу та оцінювання ступеня ризику. Одним з таких підходів є 

еконофізика – наука, яка застосовує методологію фізики до аналізу 

економічних даних. Еконофізика з’явилася в середині 1990-х років у 

результаті аналізу складних економічних проблем фізичними 

методами. У той час виявилась невідповідність стандартних методів 

аналізу фінансових процесів та реальних процесів. Термін 

«еконофізика» (econophysics) став широко вживатися приблизно з 
1995 року, а сьогодні цей напрям об'єднує сотні теоретиків і 
практиків, які працюють здебільшого на фінансових ринках. 

Методи еконофізики можна використовувати не тільки для 

аналізу фінансових ринків, але й для оцінювання ступеня ризику, 

зокрема для оцінювання будь-якого виду ризику можна 

використовувати таке поняття, як тензор. 

Тензор визначається як об’єкт, який описується 

багатовимірним масивом, тобто набором чисел, що мають кілька 

індексів, або, інакше кажучи, n -вимірною таблицею (де n  – ранг 

тензора). 

Тензор нульового рангу (скаляр) задається одним числом, 

вектор (тензор першого рангу) задається одновимірним масивом 

(рядком або стовпцем), а такі об’єкти, як лінійний оператор і 
квадратична форма, – двовимірною матрицею. Значення чисел в 

масиві, або компоненти тензора, залежать від системи координат, але 

при цьому сам тензор від неї не залежить. При заміні системи 

координат компоненти тензора перетворюються за певним лінійним 

законом. 

Знаючи компоненти тензора в одній координатній системі, 
завжди можна обчислити його компоненти в другій, якщо задана 

матриця перетворення координат. Нехай деяка величина у вибраній 

системі координат задається 3r  величинами 
1 2, ,..., r

Aα α α , а в іншій 
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системі – 3r  величинами 
1 2, ,..., r

Aβ β β′  і між координатами цих величин 

існує зв’язок, який задається співвідношенням 

1 2 1 1 2 2 1 2, ,..., , ,..., , ,...,r r r r
A a Aβ β β β α β α β α α α α′ = , 

де , 1,2,3
i i

α β = , за індексами, що повторюються, ведеться 

сумування, aβα  – матриця, що задає зв’язок між двома системами 

координат. 

Тоді ця величина утворює тензор рангу r . 

Отже, використання тензорного аналізу може значно спростити 

та удосконалити процедуру оцінювання ступеня ризику та дозволяє 

переходити від скалярної оцінки до вектора або табличного подання 

результатів оцінювання ризику.  

Суть результатів проведеного в роботі тензорного аналізу 

ризику полягає в тому, що ступінь ризику подається у вигляді 
окремих блоків, знаходиться інтегральна оцінка і отримана оцінка 

переноситься в іншу координатну систему, що дозволяє різнобічно 

оцінити ризик. 
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БІЗНЕС-ПЕРЕВАГИ СИСТЕМ ERP 
 

Установка ERP систем (Enterprise Resource Planning) надає 

багато переваг підприємствам. Переваги бувають як прямі, так і 
непрямі. Прямі переваги містять підвищення ефективності, інтеграції 
інформації для прийняття більш обґрунтованих рішень, швидкий час 

відгуку на запити клієнтів тощо. Непрямі вигоди містять зміцнення 

корпоративного іміджу, поліпшення доброї волі клієнтів, 

задоволеність клієнтів. 

Нижче наведені деякі з прямих переваг від впровадження 

системи ERP: 

1) business іntegration; 

2) гнучкість; 
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3) кращий аналіз та планування; 

4) використання новітніх технологій. 

Business іntegration. Перша і найважливіша перевага полягає у 

сприянні інтеграції. Причина, згідно з якою ERP пакети вважаються 

інтегрованими, – автоматичне оновлення даних (автоматичний обмін 

даними між додатками), що можливо серед пов'язаних з ними 

компонентами бізнесу. Оскільки звичайні інформаційні системи 

компанії спрямовані на оптимізацію незалежних функцій бізнесу, то 

майже всі вони є слабкими з погляду комунікації та інтеграції 
інформації, яка циркулює в різних функціях. У випадку великих 

компаній, зокрема будівельних, директиви відрізняються для 

кожного продукту та відділу/функції, а іноді вони відключені. З цієї 
причини інформація стає перешкодою переходу на новий продукт і 
бізнес-класифікацію. У випадку, якщо в пакетах ERP дані функції 
пов'язані з бізнесом, то інформація, пов’язана з ними, також 

автоматично оновлюється у момент здійснення операції. Отже, 

кожен буде в змозі зрозуміти подробиці бізнесу в режимі реального 

часу і приймати різні типи управлінських рішень своєчасно, 

ґрунтуючись на цій інформації. 
Гнучкість. Друга перевага пакетів ERP ‒ це їх гнучкість. Різні 

мови, валюти, стандарти бухгалтерського обліку тощо можуть бути 

враховані в одній системі, і функції, які допомагають здійснювати 

всебічне керування кількома представництвами компанії, можуть 

бути заплановані й здійснюватись автоматично. Гнучкість має 

важливе значення для уніфікації або глобалізації компанії та системи 

і має серйозні переваги, а не просто використовується для розвитку 

та обслуговування з погляду управління. 

Кращий аналіз та планування. Ще однією перевагою є функція 

планування. Забезпечуючи всеосяжне і єдине управління, пов'язане з 
бізнесом і його даними, ERP дають можливість повною мірою 

використовувати різні типи систем підтримки прийняття рішень та 

моделювання функцій. Крім того стає можливим подання та аналіз 
даних різних розмірів у режимі реального часу. ЕRP системи 

надають особам, які приймають рішення, інформацію таким чином, 

що дозволяє своєчасно реагувати на зміни зовнішнього та 

внутрішнього середовища й ухвалювати коректне управлінське 

рішення. 
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Використання новітніх технологій. Четверта перевага – 

використання останніх розробок у галузі інформаційних технологій. 

ERP-постачальники швидко зрозуміли, що для зростання продажів 

необхідно відстежувати останні новинки у сфері інформаційних 

технологій. Так вони швидко адаптують свої системи, 

використовуючи новітні технології: відкриті системи, технології 
клієнт/сервер, Internet/Intranet, CALS, електронна комерція тощо. 

Саме ця швидка адаптація до останніх змін у галузі інформаційних 

технологій робить можливою гнучку адаптацію до змін у 

майбутньому бізнес-середовищі. Саме ця гнучкість, що містить 

новітні технології, можлива в системі налаштування, обслуговування 

та розширення фаз. 
Однак, незважаючи на вказані переваги, варто зазначити, що 

впровадження ERP систем є складним комплексним завданням, яке 

вимагає значних витрат часу, фінансових та людських ресурсів. 

Свідоме рішення про впровадження ERP системи означає не лише 

появу нової технічної системи, але й свідчить про усвідомлення 

керівництвом необхідності впровадження нової ідеології організації 
діяльності установи, яка вимагає реорганізації всіх бізнес-процесів 

установи, що може призвести до часткової зупинки роботи компанії. 
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НОВІ ПІДХОДИ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
Незважаючи на зростаючу кількість фактів, які підтверджують 

те, що багато рішень у бізнесі не є по-справжньому раціональними, 
прихильність теорії прийняття рішень зберігається. Дійсно, велика 
частина управлінських ідей і літератури нерозривно пов'язана з 
прийняттям логічних рішень. Така, наприклад, модель стратегічного 

менеджменту. На жаль, вона вимагала величезної кількості 
інформації. У результаті менеджери-ентузіасти потрапляли в 
залежність від даних. Процес затягувався через безперервне 
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надходження нових відомостей, необхідних для стовідсоткової 
правильності рішень. «Зупинка прийняття рішень в результаті 
аналізу» стала звичайним явищем.  

Моделі прийняття рішень припускають, що ретельно 
опрацьований масив інформації дозволить людям вчитися на досвіді 
інших і приймати точніші рішення. Комп'ютерні програми 

показують, що ефективність прийняття рішень забезпечується 
низкою логічних етапів. Це так звана «раціональна» або 
«синоптична» модель. Вона містить ряд кроків: ідентифікація і 
прояснення проблеми; визначення пріоритетних цілей, розробка та 

оцінка варіантів (з використанням відповідного аналізу); порівняння 
прогнозованих результатів кожного варіанта з цілями; вибір варіанта, 
найбільш відповідного до мети. Такі моделі спираються на ряд 
припущень про поведінку людей у конкретних ситуаціях, що 
дозволяє математикам виводити формули на основі теорії 
ймовірності. Серед таких інструментів прийняття рішень – аналіз 
витрат і результатів, який повинен допомогти керівникам оцінювати 
різні варіанти. 

Незважаючи на всю свою привабливість, ці теорії далеко не 
завжди здатні пояснити заплутану і складну реальність. 

Математичний підхід виходить з ряду неправильних передумов, 
зокрема з переконання, що прийняття рішень – раціональний 
послідовний процес, який базується на точній інформації, вільний від 
емоцій і забобонів. Інший очевидний недолік будь-якої такої моделі 
полягає в тому, що збір необхідних для прийняття рішень даних 
найчастіше виявляється важливіше самого рішення. Іншими словами, 
правильне рішення не завжди буває відповідним. У реальному житті 
керівники приймають рішення, спираючись на інтуїцію, досвід і 
аналіз. Проблему можна вирішити раціонально з позицій досвіду та 

інтуїції, тому велика спокуса сконцентруватися на аналізі – на науці, 
а не на загадковому мистецтві. 

Ці фактори припускають, що будь-які методи, моделі або 
аналітичні процедури, які дозволяють менеджерам приймати 
рішення на підставі ретельно вивченої інформації і в короткі терміни, 

будуть користуватися дедалі більшим попитом. У минулому моделі 
були єпархією економістів і стратегів. Тепер системи підтримки 
прийняття рішень поширилися набагато ширше і стали основним 
завданням роботи бізнес-аналітиків, які поєднують знання 
математики, економіки та інформаційних технологій. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ФОЕРСТЕРА ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ДИНАМІКИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ 

 

Дослідження динаміки чисельності біологічних популяцій – 

одна з найважливіших задач математичної екології. Перші моделі 
були моделями із зосередженими параметрами, тобто вони 

описували динаміку всієї чисельності N(t) популяції. Але більш 

реальними є математичні моделі, які враховують неоднорідності 
властивостей особин і в першу чергу її вікову структуру. Врахування 

вікової структури популяції має істотне значення. Вікова структура 

суттєво впливає на динаміку популяції в майбутньому. Інформація 

про вікову структуру населення необхідна для дослідження багатьох 

соціально-економічних і демографічних процесів.  

Модель динаміки популяції, що враховує вікову структуру, 

належить Фоерстеру і описується рівняннями [1]: 
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де x(τ, t) – вікова густина особин віку τ в момент часу t,  

d(τ), b(τ) – функції, що описують процеси виживання та 

народжування,  

ϕ (τ) – початковий розподіл вікової структури. 

Різницевий аналог системи (1) має вигляд 
1
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0 ( )j ju ϕ τ= , 0 ≤ n ≤ N – 1, 0 ≤ j ≤ J – 1,     (2) 

( , )n

j j nu u tτ= , 
1

0

( )
J

n

h j j j

j

h b uω τ
−

=
Ω = ∑ , 

де ωj – коефіцієнти квадратурної формули. 

Система рівнянь (2) застосовувалася для аналізу динаміки 

вікового складу населення Чернівецької області на основі 
статистичних даних головного управління статистки у Чернівецькій 

області [2]. Для аналізу моделей використовувались статистичні 
таблиці вікових груп та народжуваності віковими групами за  

2007-2009 роки. Коефіцієнти d(τj), b(τj) розраховувались на  

основі цих таблиць. 

Аналізуючи результати числових розрахунків, спостерігається 

зменшення загальної чисельності населення. Якщо і надалі в нашій 

області зберігатимуться демографічні показники 2007-2009 років, то 

населення буде зменшуватися, і приблизно за 80 років кількість 

населення зменшиться в два рази [3].  
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ОНТОЛОГИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА 
 

Качественные управленческие решения должны опираться на 

разнообразные модели: от прогнозирования до оптимального 

регулирования в реальном времени, которые нуждаются в точных, 

адекватных и своевременных данных разного уровня агрегации в 

зависимости от потребностей и полномочий пользователей. В 

жестких экономических условиях потребность в оптимальном 

распределении средств и контролируемых реформах (ввиду 

изменения форм финансирования и распределения критических 

ресурсов) является фактором принципиального выживания страны. 

Рассмотрим механизмы, принятые международным 

сообществом для построения систем фискальной отчетности, в 

частности в Евросоюзе, как источника адекватных данных. Согласно 

экономической теории, экономику грубо поделим на финансовый и 

производственный секторы. В первом – первичны деньги, во втором 

– сырье, соответственно механизмы фискальной отчетности 

различают в этих секторах.  

В докладе аргументирована потребность перехода на всемирно 

признанные практики организации фискальной отчетности. 

Предложены механизмы локализации и технологической поддержки 

норм международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Для экономических задач обеспечение качества данных должна 

гарантировать выверенная методология фискальной отчетности в 

государстве. К сожалению, такая методология отсутствует в Украине 

либо используется фрагментарно. Для изменения ситуации 

необходимо внедрить МСФО с их терминологическим базисом, 

подкрепленным методиками расчета, разработанными консорциумом 

государственных институтов и бизнес-структур. Методики должны в 
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корне поменять законодательно-нормативную базу для гарантии 

качества фискальной отчетности, что в итоге создаст ценнейший 

национальный информационный ресурс извлечения знаний о 

социально-экономической ситуации в стране и приведет к 

высокоэффективному (или рациональному) управлению 

государством. 

В докладе обоснована архитектура информационного 

хранилища, основанная на онтологиях предметных областей для 

потребностей оценки текущего состояния страны/организации. 

Предложенная онтология реализована в реальной аналитической 

системе коммерческого банка. Допуская минимизацию объёмов 

агрегируемых данных, онтология одновременно максимизирует 

информативность и обеспечивает оперативность аналитических 

отчетов. 

В докладе также проиллюстрировано использование онтологии 

для построения отчетов МСФО, отображающих ключевые тенденции 

развития коммерческого банка. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

  
В умовах зміцнення ринкових відносин кожному 

торговельному підприємству особливо системи споживчої кооперації 
важливо правильно оцінити сукупність ринкових умов, які склалися, 
для того, щоб обрати ефективні засоби конкуренції, які, з одного 
боку, відповідали б стану і тенденціям розвитку соціально-
економічної ситуації в Україні, а з другого – враховували специфіку 
конкретного регіонального чи товарного ринку.  

Основою для побудови різноманітних концепцій і моделей 
поведінки торговельних підприємств є поняття 
конкурентоспроможності, яке розкриває внутрішній зміст і напрям 
дій господарюючих суб’єктів у процесі конкуренції та характеризує 
їх динаміку. Розглядаючи проблему конкурентоспроможності 
підприємств, необхідно визначитися з понятійним апаратом. В еко-
номічній літературі відсутня єдина точка зору з цього приводу [1-4].  

Авторські позиції щодо трактувань конкурентоспроможності 
підприємства, на нашу думку, пов’язані з: 1) прирівнюванням понять 
конкурентоспроможності підприємства до конкурентного статусу, 
конкурентного рівня, конкурентної позиції; 2) ототожненням 
конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності 
продукції; 3) системою структурних елементів потенціалу 
підприємства. 

Оскільки від рівня конкурентоспроможності залежить 
ефективна діяльність торговельних підприємств, то науково-
практичним завданням є виявлення і вивчення чинників, які властиві 
конкурентоспроможності. 

Комплексна оцінка сприйняття споживачами торговельного 
підприємства за визначеними критеріями дозволяє виявити проблеми 
підприємства у задоволенні потреб потенційних та існуючих 
споживачів. Максимізація задоволення потреб посилює прихильність 
споживачів до підприємства і, відповідно, підвищує ефективність 
його діяльності та конкурентоспроможність. 
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Рейтингові позиції торговельних підприємств за інтегральним показником 
конкурентоспроможності протягом 2007-2009 рр.* 

Таблиця 1 
 

2007 р. 
Значення часткового 

параметра (Ziр) 
№ 
п/п 

ZiКП ZiМП ZiТП ZiОП 

Інтегральний 
показник 

конкуренто-
спроможності 

( КС i
I ) 

Рейтинг 

1 0,585 0,504 0,549 0,585 0,530 3 
2 0,724 0,770 0,816 0,713 0,200 1 
3 0,629 0,559 0,790 0,506 0,435 2 
4 0,819 0,216 0,756 0,531 0,606 4 
5 0,923 -1,379 0,799 0,744 2,149 7 
6 0,922 -0,668 0,729 0,742 1,441 6 
7 0,805 -0,552 0,690 0,722 1,333 5 

2008 р. 

Значення часткового 
параметра (Zрj) № 

п/п 
ZiКП ZiМП ZiТП ZiОП 

Інтегральний 
показник 

конкуренто-
спроможності 

( КС i
I ) 

Рейтинг 

1 0,667 0,563 0,651 0,611 0,416 4 
2 0,676 0,749 0,739 0,573 0,342 3 
3 0,521 0,560 0,845 0,620 0,489 6 
4 0,782 0,728 0,784 0,616 0,221 1 
5 0,957 -0,571 0,778 0,736 1,321 7 
6 0,867 0,426 0,843 0,717 0,335 2 
7 0,633 0,536 0,715 0,596 0,432 5 

2009 р. 

Значення часткового 
параметра (Zjр) № 

п/п 
ZiКП ZiМП ZiТП ZiОП 

Інтегральний 
показник 

конкуренто-
спроможності 

( КС i
I ) 

Рейтинг 

1 0,682 0,527 0,668 0,554 0,429 6 
2 0,740 0,670 0,712 0,690 0,272 3 
3 0,554 0,576 0,894 0,573 0,435 7 
4 0,930 0,609 0,738 0,542 0,274 4 
5 0,889 0,715 0,784 0,689 0,130 2 
6 0,893 0,671 0,813 0,743 0,100 1 
7 0,818 0,482 0,697 0,650 0,345 5 

* конкурентне середовище торговельної діяльності у Городоцькому районі Львівської області 
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Інформаційною базою дослідження є показники господарсько-
фінансової звітності СТ Городок (№1), СТ В. Любінь (№2), КП 
Обнова (№3), КП Дубок (№4), КП Прометей (№5), КП Комарик 
(№6), ПП. Зірчак (№7), що в загальній сукупності займають майже 
40,0% товарообороту Городоцького району.  

Конкурентоспроможність торговельних підприємств у значній 
мірі визначається ефективністю використання засобів праці, що в 
комплексі формують матеріально-технічну базу (майнова 
підсистема). Вартісна оцінка даної підсистеми є стартовим 
параметром визначення конкурентоспроможності, що відображає 
реальну капіталізацію та можливість перерозподілу ресурсів з 
іншими підсистемами (напр., шляхом реалізації чи здачі в оренду 
основних засобів). Майнова підсистема є об’єктом оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства та визначає термін 
окупності прямих капіталовкладень в торговельну діяльність.  

Основною причиною недостатніх результатів 
конкурентоспроможності підприємств №5, №6, №7 за 2007 р. є, 
власне, їх висока залежність від зовнішніх запозичень, часткова 
забезпеченість ефективними фінансовими механізмами у 
використанні власних оборотних коштів, неплатоспроможність, 
перевищення поточних зобов’язань над оборотними активами.  

Отже, низький конкурентний рейтинг підприємств 
кооперативної власності (№ 1, № 2, № 3) обумовлений не здатністю 
раціонально акумулювати значні власні ресурсні можливості 
забезпечення конкурентоспроможності, потребує стратегічного 
використання конкурентних переваг у досліджуваному 
конкурентному середовищі. 

Комплексний метод інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності торговельного підприємства забезпечує 
розробку системи заходів формування і використання конкурентних 
переваг в умовах розвинутого конкурентного середовища. Важливим 
є використання інтегральної оцінки конкурентоспроможності для 
прогнозування її розвитку під впливом як внутрішньогосподарських 
факторів, так і конкурентного середовища та ринкової економічної 
системи в цілому. 
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ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРЯМОКУТНИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ 

РІВНЯНЬ З −λ МАТРИЦЯМИ В МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА 

 

Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь Леонтьєва  

із прямокутними  −λ матрицями.  

( ) ( ) ( ) ( )X A X yλ λ λ λ= + .                            (1) 

Звідси  

( )( ) ( ) ( )A E X yλ λ λ− = − , 

де ( )λA  ‒ матриця розміру mn × , елементи якої є поліноми від λ . 

Припустимо, що значення для λ  і коефіцієнтів многочленів беруться 

з деякого поля F  таким чином: елементи матриці ( )λA   

обчислюються для деякого часткового значення λ , наприклад, 

0 ,n mFλ λ ×= ∈  ( )λy  – вектор ( ) ( ) ( ) .
,

,...,
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,
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T

mn
a

m
a

m
a 





 λλλ  Матриця 

( )λA  і вектор ( )λy  мають степінь l , тобто ( ) ,

0

,
l

l k

ij i j

k

a aλ λ −

=

=∑  

( )1, , 1, 1i n j m= = + . 

Подамо матрицю ( )λA  і вектор ( )λy  у вигляді матричних 

многочленів: ( ) lAAlAlA ++−+= ...1
1

0 λλλ  
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та ( )
l
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l

y
l

y ++−+= ...
1

1
0

λλλ . 

Розв’язок системи шукається у вигляді частки двох поліномів з 
невідомими коефіцієнтами. 

( ) ,

0 0

nl nl
nl i nl iX t x zi i

i i

λ λ− −= ∑ ∑
= =

                 (2) 

де R  ‒ ранг матриці ( ) ,EA −λ  
0 1 ln
, ,...,x x x  ‒ вектори розмірності r , а 

0 1 ln
, ,...,z z z  ‒ скалярні величини. Тоді систему (1) можна записати 

наступним чином, домноживши праву і ліву частини рівності на 

∑
=

−nl

i
iz

inl

0

λ : 

( )10 0... .0 1 1
0

0 0

nl nl
nl i nl ix xi i l

l l l ii iA A A A yl l inl nl
nl i nl i iz zi i

i i

λ λ
λ λ λ λ

λ λ

− −∑ ∑
− −= == + + + + + ∑−

− − =∑ ∑
= =

 (3) 

Відкривши дужки та згрупувавши члени у рівності (3) при 

однакових степенях λ , запишемо: 

  

0,0 0 0 0

0,1 0 0 1 0 1 1 0

.........................................................

. 0,1 1 1 1

0.

A x y z

A x A x y z y z

x A x x A z ynl l nl nl l nl l

x A x z ynl l nl nl l

− − =
− − − − =

 − − − =− − − −
 − − =

                      (4) 

Даний підхід дозволяє проводити аналіз розв'язання 

прямокутних систем, а також одержувати деякі теоретичні оцінки.  

 
Література: 

1. Григорків В.С. Моделювання економіки. Частина 2: Навч. посіб. – 

Чернівці: Рута, 2006. – 100 с. 

2. Недашковський М.О., Ковальчук О.Я. Обчислення з −λ  

матрицями. ‒ К.: Наукова думка, 2007. – 294 с. 

 

 



 203 

Нижегородцев Р.М., 
д.э.н., зав. лабораторией, 

Институт проблем управления РАН, г. Москва 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧАХ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Одним из важнейших моментов, предопределяющих качество 

процессов управления, является идентификация целевой функции. 
Как правило, современные учебники, написанные в духе 
неоклассического синтеза, оставляют в стороне экономический 
смысл этой проблемы. Между тем, любая задача оптимизации 
предполагает, что управляющий агент имеет определенные 
представления о цели, с которой осуществляется управление. В 
частности, во все учебники вошло представление об оптимальном 
объеме производства фирмы-квазимонополиста, который 
соответствует равенству между ее предельными выгодами и 
издержками (MR = MC). Однако данный оптимум осмыслен лишь в 
предположении, что целевой функцией фирмы является ее чистая 
прибыль (TR‒TC). При иных целях (например, в случае стремления к 
максимизации нормы прибыли) результат оптимизации будет 
существенно иным. 

Кратко остановимся на трех основных недоразумениях, 
препятствующих правильной и своевременной идентификации цели 
управления. 

1. Смешивание «интегральных» и «дифференциальных» целей. 
Когда человек заявляет, что хочет быть счастливым, как-то 

неудобно поинтересоваться, что, собственно, он имеет в виду ‒ быть 
счастливым в течение максимально долгого периода жизни или 
испытать максимально возможное для него состояние счастья, пусть 
даже на короткое время. Но когда речь идет об окупаемости проекта, 
о прибыли фирмы и прочих хорошо осязаемых вещах, приходится 
делать выбор между «интегральными» и «дифференциальными» 
показателями, в которых измеряется успех. 

2. Смешивание целей с издержками, благодаря которым она 
достигается. 

Мы склонны посмеяться над незадачливым учеником, который 
пытается вызвать снисхождение учителя, повторяя, что он «учил, 
честное слово, учил!», и если результата не видно, то его вины в этом 
как бы нет. Но когда вполне взрослый человек говорит: «Я с утра до 
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ночи на работе, у меня нет времени ни на что!» ‒ это уже совсем не 
смешно. А ведь по сути это одно и то же! 

Революционер-подпольщик ставит себе в заслугу то, что он 
полжизни провел в тюремных застенках, тогда как на самом деле его 
задача заключается в том, чтобы хорошо делать свое дело, избегая 
при этом ареста. 

Некоторые люди думают, что для того, чтобы получать вдвое 
больше денег, нужно вдвое больше работать. Это глубокое 
заблуждение имеет ту же самую природу: цель воспринимается 
неотрывно от издержек, необходимых для ее достижения. На самом 
деле издержки связаны не с самой целью, а с тем способом, которым 
вы ее достигаете, с тем инструментом, которым работаете. 
Примените другой инструмент ‒ и связь между издержками и целью 
окажется совершенно другой. Например, чтобы добраться из пункта 
А в пункт В, можно воспользоваться самокатом ‒ перемещаешься по 
определенной траектории с некоторой средней скоростью, а можно 
воспользоваться самолетом ‒ перемещаешься с немного большей 
скоростью, но это обходится чуть дороже, и т.д. 

Иисус Христос в свое время сказал: «Не жертвы хочу, а 
милости». Критерий успеха ‒ в том, насколько ты увеличил функцию 
полезности другого агента, а не в том, насколько сильно при этом 
уменьшилась твоя собственная функция полезности. Чего ты достиг 
‒ один вопрос, а чего тебе это стоило ‒ совершенно другой, их не 
надо смешивать. 

3. Смешивание промежуточной цели с конечной. 
Новый научный результат получен не тогда, когда ученый 

понял, как устроен этот мир, а тогда, когда ему удалось внятно 
объяснить это другим. 

Если вам дали хорошее образование ‒ это еще не значит, что 
вы его получили. 

Попасть, наконец, на прием к врачу, ‒ без сомнения, достойная 
цель, но это делается не ради самого визита: конечная цель в том, 
чтобы стать здоровым. 

То же самое в экономике: что считать конечной целью, 
например, реализуемого фирмой проекта ‒ поток чистой прибыли, 
улучшение репутации, укрепление монопольного положения на рынке? 

Менеджмент бесприбыльных организаций и проектов немного 
трансформирует наши представления о целях, преследуемых частными 
агентами, и позволяет выстроить некую иерархию целей, причем 
некоторые из них трудно разделить на промежуточные и конечные. 
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ПРИНЦИПЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДИНАМИКИ 
 
Все методы прогнозирования так или иначе исходят из того, 

что существует некий дискурс, некое поле (смысловое, речевое, 
событийное и т.д.), и в рамках этого поля разворачиваются события, 
развитие которых подлежит прогнозированию. Существенное 
различие между методами проявляется в том, когда наступает черед 
выходить за пределы очерченного дискурса. 

Наиболее простые методы вовсе не предусматривают такой 
возможности. Они связаны лишь с экстраполяцией в будущее так 
называемых существующих тенденций (соотношений, зависимос-
тей), и их авторы не подозревают о том, что эти тенденции 
изменяются с каждым годом, с каждым днем, или просто не желают 
этого видеть. Прогнозы такого рода мы читаем всякий раз, когда нам 
сообщают, что при неизменных тенденциях через какое-либо 
«круглое» количество лет (20, 50 или 100) произойдут ужасные, 
непоправимые вещи или, напротив, наступит безоблачный рай на земле.  

Однако степень доверия к прогнозам такого рода невысока. 
Для того, чтобы построить долгосрочный прогноз, недостаточно 
выписать очень длинный ряд статистических данных, характеризу-
щих поведение прогнозируемой величины. Напротив, если для 
понимания динамики какого-либо параметра первостепенное 
значение имеют среднесрочные промышленные циклы, ‒ аще всего 
это означает, что его значения наилучшим образом прогнозируются 
на основе данных предшествующего промышленного цикла. Привле-
чение динамического ряда большей глубины для целей прогнозиро-
вания в таких случаях способно лишь ухудшить качество прогноза [1, 2]. 

Для того, чтобы построить долгосрочный прогноз, необходимо 
найти факторы долгосрочного характера, определяющие поведение 
прогнозируемой величины. Как говорил М. Жванецкий, радиации 
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никто у нас в стране не боится: считается, что умереть от нее мы 
просто не успеем. Так же и для любой объясняемой величины: нужно 
выделить факторы, действие которых по своей природе носит 
долгосрочный характер, и на основе их динамики строить 
долгосрочный прогноз величины, поведение которой нас интересует. 

Любые количественные методы прогнозирования основаны на 
том, что траектории динамических систем в некотором роде 
последовательны, их будущие очертания в каком-то смысле 
вытекают из предшествующей динамики. Однако современные 
методы интеллектуального анализа данных позволяют в 
определенной мере избегать этой зависимости от предшествующих 
траекторий в тех случаях, когда к сохранению этой траектории нет 
большого доверия. Например, для этих целей подходит 
интервальный прогноз. В случае неустойчивых тенденций 
используются адаптивные методы прогнозирования, позволяющие 
гибко реагировать на текущие изменения. 

Ценность методов прогнозирования определяется именно тем, 
каким образом они позволяют отслеживать «поворотные» точки, в 
которых ломается тренд. В решении этой задачи может оказаться 
весьма полезным аналитический аппарат теории катастроф, 
позволяющий на основе анализа временных рядов определенных 
параметров спрогнозировать момент наступления коллапса в 
динамической системе, например, на соответствующем локальном 
рынке [3]. Динамика сложных систем различной природы 
описывается сходными количественными закономерностями, на 
основе которых могут быть сделаны прогнозы возникновения 
катастроф. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИЙ 

В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Для определения воспроизводственной структуры инвестиций 

в инновационные проекты необходимо проведение анализа 

динамики изменения показателей, позволяющих планировать 

дальнейшее воспроизводство основных фондов. Для характеристики 

эффективности инвестиционной деятельности используется 

следующая система показателей. 

1. Интегральный годовой эффект (чистый доход) от 

инвестиционной деятельности: 

1

1
( ) ( )

Т

Т t t t

t

Э ЧД B З КВ
Т =

 = − − 
 
∑ , 

где Bt – стоимостная оценка результатов деятельности, Т – период, за 

который рассчитывается эфект, Зt  ‒ текущие затраты по 

осуществлению деятельности, КВt – капитальные вложения за 

период t.  

2. Рентабельность капиталовложений ( РИK ) – характеризует 

степень отдачи вложений в воспроизводственное развитие 

предприятия в расчетном периоде. Она может быть рассчитана по 

следующей формуле: 

Д И

РИ

t

Э
K

КВ
= , 

где ЭИ  ‒ экономический эффект предприятия за анализируемый 

период за счет реализации капиталовложений. В качестве 

экономического эффекта могут выступать прирост дохода (∆Д) или 

прибыли (∆П) от инвестиционной деятельности.   
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3. Рентабельность инвестиционного капитала (ROI) – 

характеризует степень отдачи инвестиционного капитала 

предприятия.   

П
ROI

И
= , 

где П – прибыль от финансово-хозяйственной деятельности,  

И – объем инвестиционного капитала.  

4. Срок окупаемости капиталовложений ( ОКТ ) ‒ характеризует 

средний период окупаемости капиталовложений на данном 

предприятии, определяется по формуле: 

ОК

КВ
Т

П А
=

∆ +
, 

где П∆  ‒ годовой прирост чистой прибыли, полученной 

предприятием за определенный период за счет реализации 

капиталовложений, А – амортизационные отчисления. Увеличение 

чистой прибыли возможно за счет снижения издержек производства; 

увеличения объема реализуемой продукции; увеличения цен на 

реализуемую продукцию; снижения налога на прибыль.  

5. Срок окупаемости инвестиционного капитала (ТИК) ‒ 

характеризует срок окупаемости инвестиционного капитала: 

ИК

Ч

И
Т

П А
=

+
, 

где ПЧ  – чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В дополнение к этим показателям могут быть рассчитаны 

следующие показатели воспроизводственных инвестиций: 

коэффициент рентабельности инвестиций по отдельным 

направлениям основной деятельности и выпускаемой продукции и 

его прирост, а также коэффициент собственного капитала и его 

прирост; коэффициент рентабельности основных производственных 

фондов и его прирост, фондоотдача и ее прирост. Исследования  

(в том числе факторный регрессионный анализ) показывают, что 

предлагаемая математическая модель описывает детерминированную 

основу, прогнозируемые изменения и отражает основные тенденции 

развития объекта. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ФИРМЫ 
 

Эффективность управления рисками определяется 

экономическим эффектом, который характеризуется превышением 

результатов от управления рисками над затратами на процесс 

управления рисками. Для оценки эффективности управления 

рисками применяется формула [1]: 

0

1 1

,
n n

УР i i

i i

Р М X
= =

= −∑ ∑  

где РУР – результат управления рисками; М0i – вероятные потери от 

проявления i-го идентифицированного риска (до воздействия на 

риск); Хi – вероятные потери от проявления i-го идентифици-

рованного риска (после воздействия на риск); N – количество рисков. 

Затраты в процессе управления рисками складываются из 
фактических потерь от проявления рисков и фактических расходов 

на их обработку. Не исключена возможность проявления дополни-

тельных рисков, которые не были заранее идентифицированы и не 

подверглись превентивной обработке, но оказали воздействие на ход 

бизнес-процессов. К общим затратам в процессе управления рисками 

добавляются фактические потери от проявления 

неидентифицированных рисков и расходы на их обработку [2]. 

1 1 1 1

,
i i Hj Hj

n n k k

УР ф ф Ф Ф

i i j j

З I H I H
= = = =

  = + + +  
   
∑ ∑ ∑ ∑  

где ЗУР – затраты в процессе управления рисками; IФ – фактические 

потери от проявления i-го идентифицированного риска;  

HФ – фактические расходы на обработку i-го идентифицированного 

риска; IФн – фактические потери от проявления j-го неидентифици-

рованного риска; n – количество идентифицированных рисков;  

НФн – фактические расходы на обработку j-го неидентифициро-
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ванного риска; k – количество неидентифицированных рисков. 

Экономический эффект от управления рисками (Эур) измеряется 

разностью между прогнозируемой величиной снижения степени 

воздействия идентифицированных рисков и затратами, связанными с 

фактическими потерями от проявления идентифицированных и 

неидентифицированных рисков, включая фактические расходы на их 

обработку. 

0

1 1 1 1 1 1

,
i i i Hj Hj

n n n n k k

УР i Ф Ф Ф Ф

i i i i j j

Э М М I H I H
= = = = = =

     = + − + + +     
      
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

где ЭУР – экономический эффект от управления рисками. Целью 

оценки эффективности проведенных мероприятий является 

последующее построение прогнозной модели снижения затрат на 

проведение мероприятий по управлению рисками. Это происходит, 

прежде всего, за счет замены неэффективных мероприятий более 

эффективными в рамках выделенного бюджета на программу 

управления рисками. Корректировка прогнозной модели 

производится путем введения специальных коэффициентов (аt) для 

каждого периода деятельности инновационного предприятия, 

который определяется экспертным путем; после этого 

осуществляется расчет показателя NPV по формуле:  

0

1 (1 )

T
t t

t
t

а CF
NPV I

I=

⋅
= −

+∑ . 

Ценность применения прогнозной оценки эффективности 

управления рисками на данном этапе заключается, во-первых, в 

получении достоверной объективной управленческой информации, 

во-вторых, с учетом анализа фактических результатов вносятся 

коррективы в практические руководства, методики и инструкции по 

управлению рисками для оптимизации работы в будущем, в-третьих, 

результаты могут быть использованы в корректирующих 

мероприятиях по снижению риска. 
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ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИЯМИ 

 

По данным большинства современных исследователей, 

происходящие сегодня инновационные преобразования не только 

трансформируют производительные силы общества, но и 

представляют собой центральное звено в системе социально-

экономических процессов. Инновационные системы всех уровней 

становятся доминантой в становлении новой модели экономического 

роста третьего тысячелетия. Инновационная направленность 

современных экономических процессов предъявляет новые 

требования к содержанию, организации, формам и методам 

управленческой деятельности, учитывающим возрастающее 

значение невещественных форм и качественных нетрадиционных 

факторов экономического роста [2, 3].  

Существуют тенденции, которые позволяют говорить о 

преобладании в отраслях экономики факторов, связанных с таким 

конкурентным преимуществом, как движение инноваций [1]. Эти 

факторы представлены инновационными составляющими спроса на 

продукцию внутренних производителей. Вот почему инновационный 

маркетинг в условиях глобализации экономики направлен, в первую 

очередь, не на внешний рынок, а на внутренний. Другими словами, 

для реализации конкурентных преимуществ типа «движение 

инноваций», внутренний рынок должен наполняться продуктами с 

коротким жизненным циклом.  

Анализ существующих моделей инновационных процессов 

показал, что с развитием технологии и экономики возникает задача 

использования постоянно увеличивающихся объемов и разнообразия 

вовлекаемых в инновационные процессы знаний. Это связано с тем, 

что структура и содержание инновационных процессов претерпели 

серьезные усложнения, связанные с изменением роли инноваций в 

экономическом развитии. 
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На основе проведенного исследования эволюции моделей 
инновационных процессов и растущей динамизации конкуренции 
разработана модель, позволяющая решать такую задачу с учетом 
трансформации знания в процессе инновационной деятельности. 

Отличие предложенной модели инновационного процесса от 
существующих заключается в наличии многократного механизма 
обратной связи и наличии трех параллельных ветвей движения от 
исследований до коммерциализации инноваций ‒ маркетинговой, 
технической и экономической, с использованием новейших инфор-
мационных технологий и взаимодействия факторов, находящихся 
вне прямой связи с инновационным процессом. Отрицательные 
результаты в одной из ветвей могут блокировать другую.  

Уже на стадии начальной проработки идеи предлагается 
подключение технологий инновационного маркетинга – проведение 
маркетинговых исследований рынка новшеств и многовариантной 
системы выбора инноваций.  

Только в этом случае начинаются действия по структуризации 
и проверке реализуемости идеи. При этом привлекается доступный 
математический аппарат и средства моделирования для создания 
формального описания или модели изделия. Важным условием 
является доступность требуемых технологий, и в случае их 
отсутствия проект может быть отложен.  

Введение новых технологий управления инновациями позволит 
решить проблему коммерциализации инновационного процесса.  

В условиях глобализации, когда особую важность приобретает 
феномен растущей динамизации конкуренции – гиперконкуренции, 
который рассматривается как новый этап динамизации рынков, 
необходима совершенно новая парадигма управления инновациями. 
Управление инновациями должно быть дополнено новыми техноло-
гиями, включающими комплекс технологий инновационного марке-
тинга, интернет-технологии, технологии брендинга, позволяющие 
предприятиям и организациям конкурировать в условиях быстрого 
развития рыночной ситуации. 
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СОЦІОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ 

 

Досвід паралельного існування двох соціально-економічних 

систем (планово-розподільча, ринкова) продемонстрував, що 

система, яка поєднує ринкові саморегулятори й адекватне ринковим 

основам державне регулювання економіки, виявилася ефективною. 

У процесі переходу до цивілізованого ринку потрібно було 

вирішувати дві взаємопов’язані групи завдань. Перша з них 

пов’язана з формуванням збалансованої економіки, у яких 

пропозиція товарів урівноважує попит на них. Ця група завдань є 

відносно простою і вирішується за рахунок макроекономічних 

перетворень ринкового характеру. Але значно складнішою є група 

завдань у сфері ринкових перетворень. Багато суперечностей 

перехідного періоду пояснюється тим, що заради руйнування 

колишньої системи і забезпечення неможливості повернення до 

минулого був узятий курс як свідомо, так і несвідомо на руйнування 

системи минулого, а не конструювання сучасного. Не здійснювалися 

заходи для запобігання загостренню соціальних і економічних 

протиріч, які потрібно і, у принципі, можна було мінімізувати. Однак 

це не було зроблено, оскільки не існувало виваженої наукової 
концепції реформ і чітко окресленої стратегії на майбутнє. Розробка 

такої стратегії, незважаючи навіть на те, що Україна визнається в 

даний час країною з ринковою економікою, залишається актуальним 

завданням. 

Відтак важливо постійно мати на увазі головну мету розвитку 

країни. За висловлюванням академіка НАН України Геєця В.М., 

головною метою й одночасно головним ресурсом в Україні повинні 
стати гуманізація економічного розвитку, втілення фундаментальної 
ідеї пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини на базі 
соціально прийнятної структуризації суспільства і його  

консолідації в боротьбі з негативними наслідками радянського  

минулого [1, с. 439]. 
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Маючи на увазі, що Україна задекларувала згідно з намірами 

своє зближення з Європейським Союзом, треба враховувати, що в 

країнах, які є лідером цього союзу, у другій половині XX ст. 

проводилася потужна робота щодо налагодження стосунків у 

трикутнику «суспільство – бізнес – держава» [2, с. 305-306]. Це 

дозволяло, з одного боку, постійно трансформувати соціально-

економічну модель, а з другого – використати надбаний потенційний 

ресурс країни і зберегти власну національну ідентичність. Відбулося 

обмеження, на відміну від України, надмірної концентрації 
економічної влади бізнесу та її діяльності щодо захисту прав дрібних 

акціонерів. 

Варто зазначити, що в ході перетворень за останні майже  

20 років українська економіка і суспільство в цілому принципово 

змінилися. Економіка вже значною мірою функціонує за законами, 

що відповідають ринковим або близьким до них, оскільки: 

- інститути планової економіки значною мірою замінені на 

ринкові; 
- економіка реагує на грошові й макроекономічні регулятори; 

- закінчується час «номенклатури» радянської пори, хоча її 
частина і «вросла» в нову ринкову економіку. 

Але ситуація залишається досить складною. Перед нашим 

суспільством постає завдання надзвичайної складності – з одного 

боку, домогтися від бізнесу поступок у контролі над владою, а з 
другого – створити мотиви та умови для його конкурентної боротьби 

на інноваційній основі. Завдання модернізації економічної системи 

лягає на плечі суспільних сил, і при цьому сама система цінностей 

суспільства має бути орієнтована на побудову майбутнього, де ідеали 

й цілі суспільства будуть такими, щоб це майбутнє було кращим, ніж 

сьогоднішні реалії гуманітарної деградації. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ  

У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

В моделюванні економіки дослідники ставлять перед собою 

наступні головні завдання: визначити параметричний клас функцій, 

які найбільш точно описують співвідношення між вказаними 

величинами; знайти числові параметри, які задають конкретну 

функцію цього часу; порівняти числові результати, отримані на 

основі побудованої теоретичної залежності з реальними даними [1]. 

Але не менш важливою задачею в моделюванні та управлінні 
промисловими об’єктами є також задача збирання поточних значень 

технологічних і економічних параметрів у реальному часі та їх 

інтелектуальна обробка з використанням сучасних комп’ютерних 

систем і технологій. 

Незважаючи на високий рівень розвитку технічного і 
програмного забезпечення автоматизованих систем управління 

промисловими підприємствами, в основі яких є інформаційні 
комп’ютерні системи, технічного обладнання, в основному на 

промисловому виробництві збирання інформації про стан 

технологічних агрегатів усе ще здійснюється застарілими 

контрольно-вимірювальними пристроями, які є не тільки надійні, а, 

як відомо, забезпечують велику похибку вимірювання поточних 

значень технологічних та економічних параметрів. 

Тому проблеми проектування і впровадження у промислове 

виробництво сучасних інтелектуальних комп’ютерних систем і 
технологій є дуже актуальною задачею не тільки в управлінні 
технологічних агрегатів, але й при вирішенні на виробництві 
економічних задач. 

Проблема полягає не просто в реконструкції систем контролю 

параметрів шляхом заміни контрольно-вимірювальних пристроїв на 

інформаційні системи, а й впровадження  інтелектуальних сучасних 

комп’ютерних систем, використання яких значно би збільшило 

достовірність виміру технологічних і економічних параметрів 
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виробничих процесів. Переваги використання інформаційних 

інтелектуальних систем особливо вагомі при вимірюванні тих 

параметрів, які найбільше пов’язані з вирішенням економічних задач 

виробництва, серед яких є параметри витрат: газу, мазута, 

електроенергії, води тощо.  

Основними підсистемами у вирішенні вищевказаних задач 

повинні бути:  

- підсистема збору та інтелектуальної переробки технологічної 
й економічної інформації; 

- підсистема неперервної ідентифікації промислових об’єктів і 
адаптація математичних моделей об’єктів управління; 

- підсистема прогнозування зміни значень технологічних і 
економічних показників об’єкта управління; 

- підсистема пошуку оптимальних режимів технологічних 

агрегатів за умов визначення технологічного або економічного 

критерію управління. 

В доповіді наведені основні рішення з питань розробки 

алгоритмічного і програмного забезпечення проектування 

інформаційних інтелектуальних систем з використанням 

промислових контролерів. Також наведена інформація системах 

моделювання та управлінні економіко-виробничих процесів [2]. 
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СТАТИСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ 
 

Невід’ємним компонентом становлення теорії суспільного 

добробуту та її сучасної методології стало дослідження проблеми 

його вимірювання. Із даної проблеми органічно випливала проблема 

максимізації отриманих результатів.  Важливою особливістю даних 

наукових пошуків стало те, що дослідження проблем виміру 

суспільного багатства та суспільного добробуту з’являються в 

методології економічної науки на декілька століть раніше від 

становлення статистики. 

Вперше дану проблему можна зустріти в дослідженнях 

меркантилістів, які фактично не бачили різниці між добробутом та 

багатством. Основною формою багатства вважалися гроші спочатку 

– в скарбниці короля, пізніше – в грошовому обігу певної країни, а 

ключовим джерелом їхньої максимізації – зовнішня торгівля  

[1, с. 41], тобто: 

max( ) max( ) max( ),SW M E Z= = −  

де SW – суспільний добробут;  

M – грошова маса;  

X – експорт;  

Z – імпорт. 

Початком розмежування наукових термінів «багатство» і 
«добробут» можна вважати дослідження представників утилітарної 
філософії на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст. Зокрема, англійський філософ 

Джеремі Бентам, який ввів у науковий обіг термін «корисність», 

фактично схилявся до визначення суспільного добробуту шляхом 

простого додавання рівнів задоволення окремих членів суспільства 

[2, с. 202], тобто: 

1

max max ( )
n

iSW U= ∑  

де Ui – рівень задоволення (корисності), отримуваний одним із n 

членів суспільства. 
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Значний внесок у дослідження проблем суспільного добробуту 

в ХІХ ст. зробили представники економічної гетеродоксії. 
Згідно з принципами волюнтаристського підходу, який був 

започаткований у працях представників історичної школи в середині 
ХІХ ст., а в подальшому отримав розвиток у рамках фашистських 

теорій і фактично став основою економічної платформи фашизму, 

розвиток суспільства в цілому та економічний розвиток зокрема 

повинен визначатися волею найсильнішого з учасників. При цьому 

держава повинна домінувати над корпораціями, а вони, в свою чергу, 

– над окремими людьми [1, с. 224], тобто: 

max (max( ))
i

SW f R= , 

при умові, що 
MC

CC <<<<GC , 

де Ri – можливості (ресурси) кожного з членів суспільства;  

C
G
 – інтереси (умови) держави;  

C
C
 – інтереси (умови) окремих корпорацій;  

C
M

 – інтереси (умови) окремих людей. 

Егалітарний підхід у найбільш повному вигляді вперше 

обґрунтували представники марксистської школи, пізніше даний 

підхід став основою економічної складової соціалістичних та 

комуністичних ідей. Згідно з даним підходом, об’єктивно необхідним 

є максимальне вирівнювання обсягів благ, отримуваних окремими 

індивідуумами [1, с. 175], тобто: 

1
max ( )

n
SW f U U= … , 

при умові, що 

1 2 ,C C C

n
Q Q Q≈ ≈ ≈…  

де 
C

i
Q  – обсяги споживання благ кожним з n членів суспільства. 

В середині ХХ ст. американський філософ із Гарвардського 

університету Джон Роулз запропонував так звану максимінну 

функцію суспільного добробуту і цим фактично заклав джерела 

сучасних ліберальних підходів до проблем соціалізації в економічній 

науці. Згідно з Роулзівським підходом, рівень суспільного добробуту 

визначається рівнем добробуту найменш забезпечених членів 

суспільства [3], тобто: 

max max(min( )),
i

SW U=  

де і = 1…n. 
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Даний підхід отримав подальший розвиток у працях 

представників фрайбурзької школи неолібералізму. Згідно з їхніми 

підходами, ключовою умовою максимізації добробуту суспільства в 

цілому та кожного з його членів зокрема є максимальне 

вирівнювання стартових умов отримання та використання доходу 

кожною людиною, тобто 

1
max ( )

n
SW f U U= … , 

при умові, що 

1 2
,

n
R R R≈ ≈ ≈…  

де Ri – можливості (ресурси) кожного з членів суспільства. 

Ліберальний підхід став основою сучасних оцінок динаміки 

розвитку індивідуального та суспільного добробуту. Еволюція 

даного підходу здійснюється на основі врахування валового 

внутрішнього продукту та інших показників системи національних 

рахунків у цілому і в розрахунку на одну особу, а також рівня 

освіченості, тривалості життя, рівня розвитку соціального капіталу 

тощо. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД УТИЛІЗАЦІЇ  
І ВИКОРИСТАННЯ ШАХТНОГО ГАЗУ МЕТАНУ 

 

Зниження негативного впливу підприємствами вугільної 
промисловості на атмосферне повітря, покращення екологічного 

стану, підвищення якості навколишнього середовища може бути 

досягнуто шляхом утилізації шахтного метану, яка дає як 

економічний, так і екологічний ефекти. Процес дегазації та утилізації 
газу метану можна поділити на п’ять підпроцесів: 1) процес 

дегазації, вилучення газу метану; 2) процес вироблення теплової 
енергії, 3) процес вироблення електроенергії; 4) процес вироблення 

метанолу; 5) постачання споживачеві скрапленого газу метану. Всі ці 
підпроцеси відбуваються лише за умови отримання  

економічного ефекту. 

Постановка вирішення задачі з оцінки і вибору ефективного 

варіанта використання шахтного газу метану: необхідно 

максимально знизити негативний вплив об’єктів гірничої 
промисловості, які реалізовують заходи з дегазації, на навколишнє 

середовище за рахунок проведення заходів з використання шахтного 

метану і залучення інвестицій у галузь, витрачаючи при цьому 

мінімальну кількість грошових коштів. Виробничий процес 

організований таким чином, що отримання продуктів споживання 

здійснюється поетапно. В кожному етапі використовується шахтний 

газ метан, вилучений під час дегазаційних робіт. Для кожного 

вугільного підприємства необхідно відповідно до економічних і 
виробничих показників господарської діяльності сформувати 

виробничу програму: визначити найбільш ефективні напрямки 

утилізації вилученого газу метану, ‒ яка містить обсяги отриманої 
готової продукції за кожним напрямком. Для розв’язання цієї задачі 
необхідно: 1) класифікувати змінні; 2) встановити логіко-

формальний зв'язок між змінними, враховуючи технологічні та 

економічні особливості й обмеження виробництва; 3) розрахувати 

економічний ефект від утилізації і використання шахтного  

газу метану [1]. 
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Перш ніж розглядати систему вхідних, вихідних змінних, 

зв’язків між ними, необхідно визначити критерії вибору вугільного 

підприємства як об’єкта економічного аналізу: вугільне 

підприємство має бути прибутковим, з високими показниками 

видобутку вугілля і вилучення шахтного газу метану порівняно з 
середньодержавними, а також ‒ глибоким, оскільки саме в глибоких 

шахтах вміст метану є найбільшим. У зв’язку із нерівномірністю 

розподілення у часі витрат, пов’язаних з реалізацією заходів з 
використання шахтного метану, у запропонованій економіко-

математичній моделі проводиться зведення різночасових витрат 

через коефіцієнти дисконтування. Цільова функція має вигляд: 

( )
1 1

Pr
max,

C C C US
N M

jti jti jti jti

j tC US
t i jti jti

C V E
E d

Z Z= =

 − + = × ⇒
+∑∑  

де j  ‒ індекс варіанта використання шахтного метану, 1,4j = ;  

i  ‒ індекс підприємства, 1,i M= ; t  ‒ індекс року, 1,t N= ;  

E ‒ економічний ефект від реалізації заходів з використання 

шахтного метану, грн; PrС  ‒ ціна на вугілля, грн/т;  
C

C  ‒ собівартість вугілля, грн/т; С
V  ‒ обсяг реалізованого вугілля, 

т; 
CZ  ‒ загальні витрати, пов’язані з видобутком вугілля, грн;  

USZ  ‒ загальні витрати, пов’язані з реалізацією заходів з 
використання шахтного метану, грн; d  ‒ коефіцієнт дисконтування. 

За рахунок енергії, виробленої при утилізації шахтного метану, 

можна покривати витрати шахти на теплову та електричну енергію, 

при цьому середня собівартість 1 т вугілля знизиться на 17–18%. 

Економічний ефект від утилізації метану буде прямо пропорційний 

доходу від використання, зиску від викидів метану в атмосферу до і 
після утилізації й зворотно пропорційний величині платежів за 

викиди метану в атмосферу до утилізації.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНДЕКСИ  

ЯК КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Регіональна соціально-економічна ситуація – це теоретична 

сутність, яка поєднує в собі велику кількість показників і зв’язків 

між ними. Їх порівняння та аналіз у різних регіонах вимагатиме 

значних затрат ресурсів та часу, але без цих досліджень ефективне 

державне управління буде неможливим. Тому органи місцевого 

самоврядування гостро відчувають необхідність розробки 

ефективного аналітичного інструменту, що дозволить отримувати 

реалістичні результати в розумні проміжки часу. Таким засобом 

пропонуються спеціальні соціально-економічні індекси.  

Індекс являє собою відносну величину, що є зваженою 

(лінійною) комбінацією набору первинних даних. Перевагами 

використання індексів є комплексність інформації, що отримується, 

швидкість і простота використання, а також висока гнучкість та 

можливість налаштування.  

Виходячи з вищесказаного, для комплексного оцінювання 

диференціації регіональної соціально-економічної ситуації в Україні 
пропонується ієрархічна модель індексів, яка складається з чотирьох 

рівнів: основні соціально-економічні індекси, спеціалізовані соціа-

льно-економічні індекси, розрахункові показники та первинні дані.  
Основними соціально-економічними індексами пропонуються 

такі: проблемності, добробуту, рівня життя населення, соціальної 
інфраструктури та економічного розвитку. Індекс проблемності 
узагальнює набір показників, що відображають рівень відносного 

неблагополуччя регіону. Він формується з п’яти спеціалізованих 

індексів: заборгованості, соціальної незахищеності, навколишнього 

середовища, захворюваності, злочинності та нещасних випадків. 

Індекс добробуту підсумовує відомості про відносне благополуччя 

регіону в порівнянні з іншими. Індекс рівня життя населення 

відображає регіональну ситуацію в розрізі показників, що традиційно 

використовуються для вимірювання рівня життя. Індекс соціальної 
інфраструктури узагальнює набір показників, що характеризують 
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рівень розвитку та доступності соціальної інфраструктури на 

території регіону. Він формується з п’яти спеціалізованих соціально-

економічних індексів: освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, 

ЗМІ та транспортних комунікацій. Індекс економічного розвитку 

розроблений для оцінки розвитку та успішності економіки регіону. 

Він формується з двох спеціалізованих індексів: виробництва та 

сільського господарства. 

Основні та спеціалізовані індекси містять дані, різні за 

природою, порядком, структурою, одиницями вимірювання. Щоб 

мати змогу їх порівнювати, треба виконати процедуру нормування. 

Для кожного показника його нормоване (індексне) значення 

визначається за формулою: 

min

max min

j

j

x x
I

x x

−
=

−
, 

де Ij – індексне значення показника для регіону j, xj – спостережуване 

значення показника для регіону j, xmin – мінімальне значення показ-
ника на вибірці, xmax – максимальне значення показника на вибірці. 

Після нормування показників необхідно прийняти рішення 

щодо їхньої відносної важливості. При розрахунку інтегрального 

індексу кожному показнику присвоюється відповідна вага, що 

показує його відносний вплив на індекс. Сума всіх ваг має 

дорівнювати одиниці. Потім усі обрані показники та вагові 
коефіцієнти збираються у відповідні основні та спеціалізовані 
індекси. Кожен індекс обчислюється за такою формулою: 

1

m

j j

j

I w I
=

=∑ , 

де I – значення індексу для регіону, Ij – індексне значення j-го 

показника в регіоні, wj – ваговий коефіцієнт j-го показника у  

складі індексу. 

Щоб підвищити інформаційну цінність індексів, результати 

аналізу, отримані за його допомогою, пройшли тестування на 

реальних даних. У ході цього тестування було виділено остаточний 

перелік показників у складі індексів та визначено раціональні 
значення вагових коефіцієнтів. 
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ПОБУДОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

НА ОСНОВІ АГРЕГУВАННЯ РІВНОВАЖНИМИ ЦІНАМИ 

НЕЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА 
 

У зв’язку зі складністю дослідження взаємодії економіки і 
навколишнього середовища та побудови відповідних еколого-

економічних моделей особливо актуальною є задача агрегування 

моделей еколого-економічної взаємодії. Розглянемо застосування 

методу точного агрегування цінами до нелінійної балансової моделі 
Леонтьєва-Форда «витрати-випуск». 

Еколого-економічна балансова модель з нелінійними 

функціями витрат і випуску має такий вигляд [1]: 
( ) ( )
( ) ( ) .

,

22221212

12121111

yxFxFx

yxFxFx

−+=
++=  

Нелінійну еколого-економічну модель (1) можна також 

представити у вигляді [2]: 

( ) yxxAx += , 0>x , 0>y , (1) 

де ( )T
xxx 21 ,=  – вектор-стовпець обсягів валових випусків продукції 

та знищення забруднювачів; ( ) ( ) ( )
( ) ( )






=

222121

212111

xAxA

xAxA
xA  – технологічна 

матриця; ( )T
yyy 21,−=  – вектор-стовпець кінцевого результату 

еколого-економічної діяльності.  
Розглянемо задачу агрегування еколого-економічної моделі (1) 

до одновимірного рівняння. Зауважимо, що агрегування відбувається 

в точці розв’язку моделі (1) 
∗
1x , 

∗
2x , тому технологічна матриця )( ∗xA  

є матрицею коефіцієнтів витрат продукції та випуску забруднювачів. 

У цьому випадку агрегуючий вектор матиме вигляд 

( ) ( )MN qqppqpT ...,,,...,,, 11== , де pi – ціна продукції i-ї галузі, а qj – 

вартість знищення одиниці j-го забруднювача, що з економічної 
точки зору може характеризувати вартість завданої довкіллю шкоди 

одиницею j-го забруднювача.  
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Помножимо рівняння (1) на вектор T  зліва, отримаємо: 

( ) TyxxTATx += ∗ . (2) 

З другого боку, агреговану модель можна записати у вигляді: 
( ) YXXaX += ∗~ , (3) 

де 
1 2X Tx px qx= = + , 

1 2Y Ty py qy= = −  – агреговані величини валового та 

кінцевого результатів еколого-економічної діяльності.  
Порівнюючи рівняння (2) та (3), приходимо до умови точного 

агрегування  

( ) ( )TXaxTA
∗∗ = ~ , (4) 

де х
*
 ‒ точний розв’язок, Х

* 
= Тх

*
. 

Додатковими умовами економічного змісту для співвідношення 

(4) є: 

а) T > 0, оскільки T – вектор вартостей продукції та знищення 

забруднення; 

б) A(x
*
) – невід’ємна продуктивна нерозкладна блочна 

технологічна матриця; 

в) виконуються необхідні і достатні умови існування 

невід’ємних розв’язків моделі (1). 

За таких умов розв’язками рівняння (2) можуть бути лише 

T=(pA, qA) – лівий вектор Фробеніуса матриці A(x
*
), ( )

AXa λ=∗~  – 

корінь Фробеніуса матриці A(x
*
). 

Отже, для продуктивної моделі нелінійного еколого-

економічного балансу завжди існує точне агрегування цінами до 

одновимірного рівняння. Отриманий таким чином об’єднаний 

еколого-економічний продукт є об’єктом екологічної економіки, в 

якій ринкові механізми розповсюджуються на екологічні ресурси як 

на економічні блага. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Забезпечення стабільності функціонування системи продо-

вольчої безпеки в мінливих, невизначених умовах потребує науково 

обґрунтованого підходу для прийняття ефективних управлінських 

рішень. У зв’язку з цим аналіз та оцінка ризиків є одним із головних 

напрямів при розробці стратегії забезпечення продовольчої безпеки.  

Аналіз та оцінка ризиків продовольчої безпеки ускладнюється: 

по-перше, наявністю великої кількості некерованих та слабо 

керованих чинників ризику (природні, погодні умови), по-друге, 

нестачею або відсутністю кількісної інформації, що значно 

ускладнює або навіть унеможливлює застосування статистичних 

методів. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває експертний 

метод оцінки ризику. Крім того, компенсувати нестачу кількісної 
інформації можна за допомогою застосування лінгвістичних змінних, 

що ґрунтується на теорії нечітких множин. Це пояснюється тим, що 

використання лінгвістичних змінних дозволяє оперувати 

інформацією, отриманою у вербальній формі від експертів у вигляді 
порівнянь та оцінок та не вимагає перетворення вхідної інформації  
у кількісні дані. 

Зважаючи на вищесказане, стисло алгоритм оцінки ризику 

можна представити наступним чином:  

1. Виділити множину базових факторів ризику (fb), для 

кожного з базових факторів встановити підмножину складових 

факторів (fc). 

2. Сформувати багаторівневу ієрархічну структуру факторів 

ризику, де верхній рівень – це інтегрований показник ризику, 

наступний рівень – це базові фактори ризику, найнижчий рівень – це 

підмножина складових факторів. 

3. Інтегрований показник ризику можна обчислити за 

формулою: 

1

( ),
n

r i bi

i

I w f
=

= ⋅∑  
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де 
i

w  ‒ ваговий коефіцієнт базового фактора, 
bi

f −  базовий фактор 

(показник, що характеризує ступінь ризику), n  ‒ кількість  

базових факторів. 

4. Експертним методом встановити ваговий коефіцієнт 

(значимість) кожного базового та складового факторів ризику. 

5. Провести процедуру розпізнання всіх складових факторів 

ризику по кожному базовому фактору на одному із стандартних 

нечітких класифікаторів. 

6. Провести згортку складових факторів по кожному базовому 

фактору до єдиного агрегованого показника ‒ Аі. 

7. Розрахувати інтегрований показник ризику за 

модифікованою формулою: 

1

( )
n

r i i

i

I w A
=

= ⋅∑  

8. Провести процедуру розпізнання інтегрованого показника 

ризику на основі стандартного нечіткого класифікатора.  

Результатом виконання наведеного алгоритму є визначення 

ступеня ризику, поданого за допомогою лінгвістичного опису. 

Застосування даного підходу є можливим не лише при оцінці 
ризиків продовольчої безпеки, а й у ряді інших ситуацій, за яких 

отримати та опрацювати необхідні кількісні дані важко або 

неможливо, натомість отримання описової (вербальної) інформації 
не викликає суттєвих труднощів.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ 

ДАНИХ У ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди 

перебувало у центрі уваги економічної думки. В сучасних умовах 
вони виступають найважливішим засобом забезпечення виходу з 
економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, 
зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація 
інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-
економічних перетворень. 

Комерційна діяльність є ризиковою, оскільки багато рішень 
підприємництва приймаються в умовах невизначеності, коли напрям 
дій треба вибирати із декількох можливих варіантів, реалізацію яких 
важко передбачити. 

Ряд спеціалістів з теорії ризику висловлює переконання, що 
вже у найближчій перспективі світове суспільство очікує суттєва 
трансформація. Її наслідком стане те, що воно будуватиме свою 
економічну стратегію розвитку не тільки з урахуванням ризику, а й 
навіть на базі управління ризиком. 

Концепція управління ризиками має включати такі компоненти: 

− оцінку ступеня ризику, тобто визначення потенційних 
негативних наслідків прийнятих рішень, а також побічних ефектів, 
здатних негативно вплинути на кінцевий результат; 

− опрацювання механізму реагування на можливі негативні наслідки; 

− розробку заходів для нейтралізації або компенсації 
можливих негативних наслідків тієї чи іншої діяльності. 

Вибір методу оцінки, який можливо та доцільно використо-
вувати, залежить від характеру ризику, інформаційного забезпечення 
дослідження, важливості точної оцінки вірогідності виникнення 
ризикової події. Але прийняття рішення особою, що приймає 
рішення, дуже ускладнюється великим потоком даних. Аналізувати 
дані можна передоручити засобам комп’ютерної техніки. 
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Система підтримки та прийняття рішень може бути цілком 
реалізована на нейронній мережі. Нейромережні технології як 
потужній технологічний інструмент, дозволяють полегшити 
спеціалісту процес прийняття важливих і неочевидних рішень в 
умовах невизначеності, дефіциту часу і обмежених інформаційних 
ресурсів. Основною особливістю системи підтримки та прийняття 
рішень на базі нейромережі є надмірність нейронів у мережі, що 
необхідна для адаптації системи керування до умов існування, що 
змінюються. 

Іншим способом реалізації системи підтримки та прийняття 
рішення може бути генетичний алгоритм, що є методом, який 
відображає природну еволюцію методів вирішення проблем, і в 
першу чергу задач оптимізації. Генетичні алгоритми – це процедури 
пошуку, які ґрунтуються на механізмах природного добору та 
спадкування. 

Незважаючи на величезний інтерес до галузі моделювання та 
оптимізації ризиків, реально працюючих програмних комплексів у 
цій галузі досить мало. Роботи в цій галузі можна поділити на 
декілька категорій: 

− пакети, що реалізують класичний генетичний алгоритм з 
можливим налаштуванням параметрів управління основними 
операторами генетичного алгоритму; 

− спеціалізовані програми, призначені для вирішення 
конкретних завдань; 

− суто наукові дослідження, що полягають в дослідженні 
властивостей і характеристик різних генетичних алгоритмів, їх 
збіжності та виродженості. 

Тому доцільним є створення і дослідження програм, а 
фактично, експертних систем, що використовують нейромережі та 
різні способи реалізації генетичних алгоритмів для розв’язання 
прикладної задачі оцінки інвестиційних проектів і прогнозування 
фінансового стану підприємств та організацій. Використання су-
часної об’єктно-орієнтованої мови програмування Java дозволяє сут-
тєво зменшити витрати на створення відповідних програмних комплексів. 
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНЬОЮ ГАЛУЗЗЮ 

 

Проблеми економічного зростання турбують вчених вже не 

одне століття. В умовах трансформації економіки серед дослідників 

усе частіше звучить думка про те, що економічне зростання і 
людський розвиток є взаємовпливаючими, нерозривно пов’язаними 

процесами. Одним з елементів організаційно-економічного 

механізму людського розвитку є система освіти, структура та 

розвиток якої має постійно враховувати зміну економічних умов. 

Кількісна і якісна структура національної системи освіти 

залежить від багатьох чинників, зокрема, демографічної ситуації в 

країні (регіоні) та її перспективи; структури економічної діяльності 
країни (регіону) та її перспективного розвитку; тенденцій світових 

соціально-економічних трансформацій тощо. Ефективне 

реформування системи освіти потребує ґрунтовних досліджень у 

галузях економічних, педагогічних, технічних наук тощо, 

удосконалення нормативно-правової бази. Їх аналіз свідчить про 

розпорошеність отриманих результатів. Значна кількість наукових 

розробок з означеної проблеми в педагогічній та економічній галузях 

недостатньо формалізована, що ускладнює пошук та розбудову 

оптимальної структури національної системи освіти. 

Недостатність цілісних системних досліджень з питань 

організації та функціонування всієї освітньої галузі з урахуванням 

складних процесів, характерних як для країн з перехідною 

економікою, так і для світових соціально-економічних трансфор-

мацій, обумовлена, на наш погляд, відсутністю єдиної інформаційної 
бази, яка б дозволяла імпортувати дані та здійснювати статистичний 

аналіз, прогнозування, імітаційне моделювання тощо при виконанні 
різних управлінських задач. Створення такого єдиного інформацій-

ного джерела, на нашу думку, має бути однією з державних 

національних програм. 

Наявність єдиної інформаційної бази соціально-економічної 
інформації, яка постійно оновлюється і поповнюється, є підґрунтям 
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для створення адаптивної системи управління освітньою галуззю. 

Розробка такої системи передбачає виконання ряду завдань: 

- опис освітньої галузі й визначення еволюційного рівняння; 

- формулювання мети і критерію функціонування освітньої 
галузі (вибирається група найбільш важливих показників і 
визначається напрямок їх покращення ‒ збільшення або зменшення); 

- розробка або коригування моделі планування (виділяються 

найбільш істотні фактори, що впливають на поведінку освітньої 
галузі, формулюється математична модель, визначається метод 

розв’язання задачі планування);  

- розробка або коригування моделі регулювання (визначається 

модель впливу регулюючого комплексу на динаміку освітньої галузі, 
формулюються обмеження на регулюючий комплекс і визначається 

конкретний метод вибору регулюючих впливів); 

- розробка або уточнення моделі зовнішнього середовища. Для 

кожного типу перешкод визначаються закони, методи оцінки та 

адаптації параметрів, методи прогнозу перешкод (прогноз для 

планування та прогноз для регулювання); 

- побудова або коригування імітаційної моделі; 
- параметризація (визначаються параметри, що 

налаштовуються; параметри поділяються за місцем налаштування 

зовнішнім або внутрішнім адаптером на фази планування або 

регулювання; формуються обмеження на параметри); 

- розробка структурного адаптера (конструювання або вибір 

модифікацій моделей та алгоритмів задач, що являють собою еле-

менти системи управління; формулюються мета й алгоритм адаптації); 
- розробка зовнішнього адаптера (серед параметрів, що налаш-

товуються зовнішнім адаптером, виділяються групи однорідних; для 

кожної групи формуються мета і алгоритм адаптації); 
- розробка внутрішнього адаптера;  

- визначення екзогенних змінних моделі адаптивної системи 

планування й адаптивної системи регулювання та встановлення 

зв'язку між ними; 

- визначення області стійкості.  
 
Література: 
1. Математические модели трансформационной экономики : учебное 

пособие / [Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А. и др.]. – Х.: ИД 
«ИНЖЭК», 2004. – 280 с. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

 
Діяльність комерційних банків в Україні пов’язана з постійним 

пошуком нових методів створення та впровадження ефективних 

систем управління. Реальна конкуренція на ринку банківських 

продуктів та послуг ставить перед банками цілий ряд задач, які 
неможливо розв’язати, використовуючи класичний економетричний 

апарат. Тому останнім часом велика увага приділяється методам 

нечіткої логіки, яка дозволяє застосовувати нові підходи в 

дослідженні різноманітних задач у галузі економіки.  

Переваги нечіткої логіки, які явно проявляються в нечіткому 

керуванні, полягають, насамперед, у тому, що нечітка логіка 

дозволяє вдало показати мислення людини, а саме способи 

прийняття рішень людиною й способи моделювання складних 

об'єктів засобами природної мови. 

Сьогодні методи нечіткої логіки використовуються в діяльності 
комерційних банків, що дозволяє розширити можливість 

моделювання складних процесів за відсутності достовірних даних, 

неповної і нечіткої статистичної інформації. Виділимо такі основні 
задачі, які ефективно вирішуються в фінансових установах, 

застосовуючи нечіткі технології: 
- оцінка ймовірності банкрутства; 

- аналіз стійкості та розвитку банку; 

- управління ризиками; 

- виявлення зв’язків між фінансовими показниками. 

Діяльність комерційних банків завжди супроводжується 

ризиком ліквідності, тобто ймовірністю настання ситуації 
невідповідності між попитом і пропозицією ліквідних коштів. Тому 

важливе значення процесу управління ліквідністю має обраний 

метод оцінювання потреб у ліквідних коштах. Загальноприйнятими 

методами є метод фондового пулу, структурування фондів та метод 

показників ліквідності [1]. Використання даних методів є 

трудомістким та клопітким процесом, який вимагає високої 
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кваліфікації експертів. Виходячи з цього, пропонуємо модель оцінки 

ризику ліквідності з використанням методів теорії нечітких 

елементів. 

Для оцінки ризику ліквідності будується нечітка модель з 
використанням спеціалізованої програми MatLab7.4.0 [2]. Як вхідні 
параметри системи розглядається 7 нечітких лінгвістичних змінних: 

нормативи миттєвої, поточної та короткострокової  ліквідності й 

коефіцієнт високоліквідних активів, загальної ліквідності, 
співвідношення ліквідних та загальних активів, співвідношення 

позик і депозитів. Вихідний параметр системи – нечітка лінгвістична 

змінна ризик ліквідності. Лінгвістичним змінним задаються терм-

множини. Терм-множина для миттєвої ліквідності має вигляд: 

Т1 = {«не відповідає нормативу ліквідності Н4», «відповідає 

нормативу ліквідності Н4»}, аналогічно будуються інші терм-

множини T2, T3, T4, T5, Т6 для  заданих лінгвістичних змінних.  

Вихідна лінгвістична змінна ризик ліквідності задається термом 

вигляду:  

Т8 = {ризик високий, середній, низький, незначний}.  

Наступним етапом є побудова функції належності для кожної 
лінгвістичної змінної. Функції належності бувають різних типів: 

кусково-лінійні, Z-подібною та S-подібною та П-подібною. В 

запропонованій моделі використовується трапецієподібна функція 

належності, яка належить до кусково-лінійного типу. Далі будуються 

правила нечіткого виводу побудованої експертної системи. Після 

побудови правил нечіткого виводу задаємо конкретні значення 

вхідних змінних та отримуємо результат, що дозволяє оцінити ризик 

ліквідності комерційного банку. 

 
Література: 

1. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. ‒  

2-ге вид., доп. і перероб. / Л.О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2004. ‒ 468 с. 

2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в cреде MATLAB и 

fuzzyTECH / А.В. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ГНУЧКОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 
НА ПІДГРУНТІ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ  

ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН 
 
Невизначеність та динамічність зовнішнього середовища 

суттєво ускладнює процес управління малим підприємством, що 
потребує при прийнятті управлінських рішень враховувати, зокрема, 
цінність інформації та можливості реагування системи на різні 
збурення. Це обумовлює необхідність моделювання функціонування 
малого підприємства на підгрунті нових методологічних підходів, до 
яких, зокрема, належить еволюційна теорія економічних змін. Метою 
роботи є розгляд загальних принципів економіко-математичного 
моделювання розвитку підприємства на засадах еволюційної теорії 
економічних змін. 

З огляду на обмеженість застосування принципу цілепоклада-
ння в аналізі підприємства, згідно з чим мету функціонування 
підприємства можна сформулювати лише як створення умов для 
продовження та покращення цього процесу, як фундаментальну 
характеристику підприємства можна розглядати його життєздатність 
[2]. Життєздатність системи суттєвим чином залежить від її 
адаптивності, під якою розуміється здатність системи на основі 
інформації, що отримується в процесі управління, цілеспрямовано 
змінювати свої параметри та структуру з метою забезпечення 
життєздатності даної системи за наявності невизначеності та 
випадковості умов її функціонування, які змінюються при взаємодії 
із зовнішнім середовищем [2]. Зміна структурних параметрів малого 
підприємства, спрямована на підвищення його конкурентоспро-
можності, може відбуватись як шляхом інновацій (тобто освоєння 
виробництва нових видів продукції або технологій їх виготовлення), 
так і шляхом зниження собівартості продукції або зміни інших 
параметрів системи за рахунок зниження якості продукції чи шляхом 
викривлення звітності з метою часткового ухиляння від сплати 
податків (у цьому випадку ми маємо справу з розвитком так званих 
дисфункцій підприємства). Здатність підприємства освоювати нові 
види продукції або технології їх виготовлення характеризується 
такою системною характеристикою, як гнучкість підприємства. 
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У праці [4] представлено модель гнучкості підприємства як 
деяку функцію від двох інтегральних показників: забезпеченості 
підприємства ресурсами для оновлення та здатності підприємства до 
оновлення. Згідно з працею [4], здатність підприємства до оновлення 
залежить від середнього періоду часу підготовки і освоєння нових 
виробів, середнього періоду перебування виробів у виробництві та 
реалізації і від номенклатури виробів, які мають попит або, можливо, 
матимуть попит на ринку. Варто зазначити, що дана модель 
розроблена для великих машинобудівних підприємств. Стосовно ж 
малих підприємств, які частіше не здійснюють науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт, а впроваджують у виробництво 
вже готові розробки, для моделювання гнучкості підприємства 
можливе застосування еволюційної теорії економічних змін. 

Базисну концепцію еволюційної теорії утворюють 
застосовувані підприємствами правила прийняття рішень [1]. Якщо в 
ортодоксальній економічній теорії наявні та альтернативні технології 
є заданими, а правила прийняття рішень є наслідком максимізації 
прибутку, то в еволюційній теорії те і друге трактується як 
відображення «рутин», які історично склалися на даний момент часу 
і якими керуються підприємства. Керовані «рутинами» процеси 
зміни «рутин» моделюються як «пошук». Тактика пошуку 
характеризується задаванням розподілу ймовірностей того, що буде 
знайдено в результаті пошуку, як функцій від низки змінних. У праці 
[3] представлено модель динаміки основних показників функціону-
вання малого підприємства в умовах невизначеності ринкового сере-
довища, в якій питома собівартість продукції та її структура вважа-
ються константами. Водночас можлива модифікація даної моделі за 
припущення змінності у часі цих параметрів. Так, вбачається за 
доцільне розглядати їх як випадкові величини, значення яких 
визначаються в результаті пошуку. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  

ФОРМ ОБМІНУ 
 

Проблематика, пов’язана з визначенням такої економічної 
категорії, як обмін, набуває все більш актуального значення в 

сучасних умовах та заслуговує додаткової уваги. Серед основних 

причин, які сприяли такому стану речей, можна назвати економічно 

та політично обумовлену відсутність даного процесу в чистому 

вигляді в командно-адміністративній економіці колишнього 

радянського простору (коли за виробництвом слідували розподіл та 

споживання, пропускаючи стадію обміну). А пострадянські реалії та 

стрімкий розвиток величезної кількості новітніх економічних явищ 

змушують науковців більш докладно вивчати одну з найважливіших 

сфер економічного відтворення – обмін. 

Цікавим, на наш погляд, є дослідження розвитку різних форм 

обміну від найдавніших до найсучасніших, тому що корінь всіх 

економічних сучасностей визначається їх логіко-історичним 

розвитком.  

У найбільш загальному вигляді цей процес можна описати 

наступним чином: 1) обмін діяльністю; 2) продуктообмін; 3) 

товарообмін; 4) обмін послугами; 5) обмін здібностями. Кожна з цих 

форм має власні етапи розвитку та особливості. Однак у даній роботі 
ми ставимо за мету не визначення їхніх економічних сутностей, а 

дослідження існуючих між ними взаємозв’язків. 

Нами було з'ясовано, що, маючи свої власні рушійні сили, 

кожна форма обміну, розвиваючись породжувала нову, віддаючи їй 

свої домінантні позиції. Однак при цьому вона не зникала, а 

продовжувала своє існування, вже не відіграючи провідної ролі в 

господарській діяльності. 
Діалектику даного процесу можна зобразити за допомогою 

наступної економіко-математичної моделі (рис. 1). 
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Рис. 1. Економіко-математична модель розвитку форм обміну  

в просторі та часі 
 

Оскільки окреслений процес є явищем історичного характеру, 

то й кожну форму обміну можна розглянути як функцію f, яка 

залежить від часу, тобто – f(t). 

Визначимо першу форму обміну, як: f1 = f(t1), тоді  
fi = f(ti) – форма обміну в і-тий зріз часу (для будь-якого  

натурального і). 

Як було зазначено вище, кожна форма має свої власні 
особливості, мотиви реалізації та рушійні сили. Залежно від них, на 

функцію f(t) здійснюється вплив, який можна зобразити як функцію 

g(f(t)). При цьому функція g – не є постійною для кожної окремої 
форми та має прогресивний характер (g > 1). Це визначає також і те, 

що, піддаючись впливу, кожна нова форма стає якісно кращою та 

домінантною, тому: fi > fi-1, а отже, утворюється зростаюча 

послідовність: f1 < f2 < f3 <…< fi-1 < fi < fi+1 <… . 

Таким чином, описаний вище підхід дозволяє визначити 

модель розвитку основних форм обміну, як: f(ti) = g(f(ti-1)). 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Важливим показником впливу зовнішнього середовища на 

розробку стратегічних планів вважають інтегрований показник 

невизначеності зовнішнього середовища підприємства [1]. Зовнішнє 

середовище надзвичайно складне і багатопланове. Тому його 

дослідження вимагає відповідної підготовки, насамперед 

теоретичної, яка б дозволила проникнути в сутність цього явища, без 
чого неможливо розробити ефективну модель стратегічного плану 

діяльності підприємства. 

Вчені, які досліджують цю проблему, виділяють такі основні 
характеристики зовнішнього середовища [2; 3]: 

1. Складність середовища – кількість та розмаїтість факторів, 

які значною мірою впливають на підприємство;  

2. Мінливість середовища – це швидкість, з якою відбуваються 

зміни в оточенні підприємства;  

3. Невизначеність зовнішнього середовища – це кількість 

інформації, якою володіє підприємство про певний фактор.  

Узагальнення результатів дослідження проблеми стратегічного 

планування в умовах невизначеності дає підставу охарактеризувати 

невизначеність зовнішнього середовища за допомогою чотирьох 

рівнів: 

1. Мінімальна невизначеність; 

2. Множина альтернатив; 

3. Діапазон можливих змін; 

4. Повна невизначеність. 

На першому рівні невизначеність не відіграє помітної ролі у 

визначенні структури стратегічного плану підприємства. У 

передбачуваному бізнес-середовищі більшість підприємств 

дотримуються адаптивної стратегії [4]. В цьому випадку метою 

аналізу є розробка прогнозу майбутнього стану галузі, а стратегічні 
рішення полягають у виборі ринкових сегментів і засобів 
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конкурентної боротьби. Якщо аналіз проведено правильно, побудо-

вана на його основі стратегія складається із серії виграшних ходів.  

Для невизначеності другого рівня типовою є ситуація, коли 

реалізація обраної стратегії залежить головним чином від дій 

конкурентів, які важко передбачити. В цих умовах одним із 
можливих підходів є сценарне планування. При цьому розробляється 

оптимальна стратегія діяльності підприємства для кожного із 
ймовірних сценаріїв розвитку. Це надає стратегічним планам 

підприємства необхідної гнучкості та підвищує їхню 

конкурентоспроможність. 

На третьому рівні можливим є виявлення діапазону можливих 

варіантів майбутнього. З невизначеністю третього рівня часто 

зустрічаються підприємства, які діють у нових галузях чи виходять 

на нові регіональні ринки. Наприклад, вітчизняне підприємство з 
пошиття одягу приймає рішення про вихід на європейський ринок. 

Навіть найбільш кваліфіковане маркетингове дослідження ринку дає 

лише одну характеристику – діапазон можливого обсягу купівельної 
аудиторії. В даному випадку стратегія націлена на надання ринку 

загального імпульсу до розвитку у вигідному для підприємства 

напрямку. 

На четвертому рівні невизначеність настільки різноманітна, що 

будь-які характеристики відповідного середовища практично не 

піддаються прогнозуванню. Ситуації даного рівня невизначеності 
виникають доволі рідко і з часом переміщуються в бік одного з 
перших трьох.  
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КРИВАЯ ФИЛЛИПСА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Одна из известнейших экономических моделей – кривая 

Филлипса – была построена в 1958 году английским экономистом 

Олбаном Филлипсом на основе эмпирических данных по Англии за 

1861-1957 годы. Она представляет собой обратную зависимость меж-

ду уровнем безработицы и ростом заработной платы (либо ростом инфляции).  

Однако наблюдавшаяся в 1970-х годах в экономиках ряда 

западных стран стагфляция (явление, при котором высокий уровень 

безработицы сопровождается также значительным ростом инфляции) 

дискредитировала кривую Филлипса как теоретическую конструкцию.  
Начиная с этого момента получает второе дыхание 

исследование проблемы взаимосвязи между динамикой ВВП и 
темпами открытой инфляции в современных макросистемах. Спад 
производства делает ресурсы более дефицитными, и агенты, 
создающие их предложение, немедленно отвечают на этот дефицит 
повышением цен. В свою очередь, рост темпов инфляции приводит к 
возрастанию номинальной коммерческой ставки процента по 
кредитам, что отсекает от заемных финансовых ресурсов ряд 
отраслей, норма прибыли в которых не достигает уровня этой 
возросшей процентной ставки. Это вызывает спад производства, 
сопровождаемый искажением его отраслевой структуры. Таким 
образом: 1) рецессия и инфляция взаимно порождают и усиливают 
друг друга, что вызывает стагфляцию в современных макросистемах; 
2) лаг между рецессией и инфляцией существенно меньше, чем 
между инфляцией и рецессией. 

Неправильный учет указанных лагов приводит к 
необоснованной вере в теоретические построения, аналогичные 
кривой Филлипса, и по-прежнему вызывает попытки спасти эту 
теоретическую конструкцию, давно не получающую подтверждения 
на практике. 
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Кривая Филлипса может рассматриваться как модель 
совокупного предложения современных макросистем (ВВП и общий 
уровень цен либо одновременно растут, либо одновременно падают), 
а поскольку кривая совокупного спроса, как правило, движется 
быстрее, чем кривая совокупного предложения, то зависимость, 
открытая Филлипсом, может иметь место на протяжении некоторого 
промежутка времени, в течение которого кривая AS остается 
относительно стабильной [1]. Таким образом, представления о 
взаимной обратной зависимости безработицы и инфляции не 
являются полностью безосновательными, и поэтому представляет 
интерес построение кривой Филлипса для современных 
экономических систем различных стран.  

Такого рода исследования с использованием инструментария 
регрессионного моделирования [2] позволят ответит на вопрос: 
существует ли выбор между инфляцией и безработицей как в 
долгосрочном, так и в краткосрочном периоде? Здесь также следует 
обратиться к концепции естественного уровня безработицы (уровень 
безработицы, который не приводит к ускорению инфляции), 
предложенной Милтоном Фридменом. Предлагается развить модель 
кривой Филлипса с учетом в ней: 1) инфляционных ожиданий (при 
значительном уровне инфляции естественно предположить, что 
инфляционные ожидания закладываются в трудовые контракты, а 
значит, и влияют на уровень инфляции); 2) порогов, при которых 
инфляционные ожидания начинают влиять на параметры модели.  

Нахождение естественного уровня безработицы (если он 
существует) позволит проводить эффективную денежно-кредитную 
политику, при которой минимизация инфляции не повлечет за собой 
такой жертвы, как рост безработицы. Однако в случае ошибочности 
идеи естественного уровня безработицы принятие её как базовой для 
проведения экономической политики может привести к 
поддержанию постоянно завышенного уровня безработицы. Таким 
образом, исследования кривой Филлипса представляют 
непосредственный практический интерес.  
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ОЧИСТКА ВИБІРКИ ДАНИХ НА УКРАЇНСЬКОМУ 

ФОНДОВОМУ РИНКУ 

 

При моделюванні оптимального портфеля цінних паперів 

важливим є питання «чистоти» даних, які використовуються. Наш 

фондовий ринок час від часу характеризується занадто 

екстремальними або незвичайними значеннями у рядах доходностей 

акцій (так званими викидами), які можуть спотворювати справжню 

картину. Тому інколи є доцільним перед використанням даних у 

подальших розрахунках – очистити їх.  

Ідентифікація викидів здійснюється дослідником абсолютно 

суб’єктивно для кожного конкретного випадку. Деякі дослідники 

використовують чисельні методи видалення викидів. Так, наприклад, 

класики виключають значення, що лежать за межами 3± стандартних 

відхилення. Оскільки для будь-якого набору даних, незалежно від 

форми розподілу, відсоток спостережень, що лежать на відстані, яка 

не перевищує k  стандартних відхилень від математичного 

сподівання, не менше: 
2

(1 1 / ) 100%k− × . Отже, як мінімум 75%  

усіх спостережень з будь-якого набору даних міститься в  

інтервалі 2µ σ± , принаймні 88,89% спостережень міститься в 

інтервалі 3µ σ± , і як мінімум 93,75% спостережень міститься в 

інтервалі 4µ σ± . Цю важливу властивість стандартного відхилення 

відкрили Чебишев і Бьєнаме незалежно один від одного більше  

ніж 100 років тому. 

Для перевірки правила Чебишева-Бьєнаме на українському 

фондовому ринку, було взято щоденні котирування акцій компанії 
«Райффайзен Банк Аваль», починаючи з 01.04.09 по 19.11.10.  

За котируваннями було розраховано ряд доходностей і побудовано 

гістограму у пакеті Eviews (рис. 1). На рис. 1 добре видно, що 

декілька спостережень містяться досить далеко від основного масиву 

даних, тому можна припустити, що ці спостереження є викидами, які 
варто видалити. Для цього було розраховано інтервал 3µ σ± : нижня 

межа – (-11,49%), верхня межа – 12,42%. Після аналізу часового ряду 
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доходностей виявилося, що необхідно відкинути 10 спостережень як 

такі, що не входять в інтервал 3µ σ± . Після очистки даних знову 

було побудовано гістограму (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Гістограма доходностей акцій   Рис. 2. Гістограма доходностей акцій   

        банку Аваль до очистки даних             банку Аваль після очистки даних 
 

На рис. 2 можна побачити, що гістограма доходностей стала 

менш скошеною. І при цьому було виключено 2,46% спостережень, 

отже, в основному масиві даних, що потрапив в інтервал  

3µ σ± , залишилось 97,54% спостережень, що відповідає правилу  

Чебишева-Бьєнаме. 
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ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Сьогодні зростає потреба суспільства в мислячих, освічених 

спеціалістах економічного профілю, які б уміли самостійно 
навчатися протягом усього життя. Отже, сьогоднішні студенти 
повинні бути підготовленими до реалій завтрашнього дня, до того, 
що вони займуть своє місце в суспільстві двадцять першого століття. 
Інновації в галузі освіти саме і спрямовані на оновлення змісту освіт-
нього процесу та на формування всебічно розвинутої особистості.  

Студента треба навчити узагальнювати свій досвід, підбивати 
підсумки знань, презентувати себе. Курс вищої математики дає 
багато можливостей для особистісного розвитку студентів, бо саме 
при вивченні вищої математики найбільш розвивається логічне 
мислення. Отже, знання з курсу математики повинні розглядатися не 
як самоціль, а як засіб розвитку мислення студентів, творчих 
здібностей і мотивів діяльності.    

Особливість навчального процесу сьогодні полягає в тому, що 
кількість аудиторних годин з вищої математики досить мала. Цей 
факт спонукає студентів навчатися самостійно. Але не всі студенти 
можуть працювати самостійно. Завдання викладача як педагога 
полягає в тому, щоб зацікавити студента у вивченні вищої 
математики, допомогти йому відчути радість від самостійного 
подолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не 
дається, що скрізь необхідно докласти зусиль. Тим більше нині, коли 
в сучасних умовах ринкової економіки нашій країні необхідні 
професіонали, які мають одну з найцінніших якостей – стійкість у 
боротьбі з труднощами. 

Хоч мова йде про студентів як дорослих людей, але викладач 
повинен індивідуально підійти до кожного студента, оберігаючи при 
цьому природну особистість кожного.  

У плані особистісно-орієнтованого підходу до процесу 
навчання цікавою і корисною є педагогічна технологія «Створення 
ситуації успіху». Успіх – це талант у навчальній діяльності, 
досягнення позитивних результатів, визнання особистості в 
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колективі. Успіх може бути очікуваним і неочікуваним, 
підготовленим і непідготовленим, короткочасним і тривалим, 
спрямованим на подальший розвиток особистості. 

Ситуація успіху проявляється у суб'єктивному психологічному 
стані задоволення наслідком фізичної чи моральної напруги 
виконання справи. Завдання педагога полягає в тому, щоб створити 
ситуацію успіху та  допомогти студенту зростати в цій ситуації при 
виконанні творчо-пошукової, науково-дослідної роботи. 

Для стимуляції навчальної діяльності студентів викладач може 
застосовувати різноманітні прийоми. Наприклад: 

1. «Навмисна помилка». Дійсно, зроблена навмисно помилка 
при вивченні вищої математики, зокрема при розв’язуванні прак-
тичних задач, загострює увагу студентів, активізує їхню діяльність та 
зумовлює краще запам’ятовування навчального матеріалу. 

2. Фахове спрямування навчального матеріалу. На практиці 
інколи бракує аудиторного часу саме на фахове спрямування 
матеріалу, що вивчається. Тому методично правильніше буде для 
студентів економічних спеціальностей спочатку, по можливості, 
розглядати приклади і задачі економічного змісту, тобто пов’язані з 
особливостями майбутньої професійної діяльності, а потім уже 
давати нові математичні знання. Викладення навчального матеріалу 
повинно бути доступним для названого контингенту студентів. Отже, 
посильність та прикладний зміст навчального матеріалу буде 
стимулювати діяльність студентів і забезпечить успіх. 

3. «Еврика». Названий прийом – це прагнення викладача 
активізувати студентів нехай на маленьке, але власне відкриття 
відомих уже фактів, тобто викладач повинен дати можливість 
кожному студенту опинитися в ситуації успіху, відчути радість від 
усвідомлення своїх здібностей, повірити в свої сили.  

Створення ситуації успіху можливе за наявності комфортного 
психологічного клімату на заняттях. Отже, викладач повинен бути 
гарним психологом. Треба пам’ятати, що щира посмішка викладача 
здатна притягувати студентів і вселяти в них упевненість. Доцільно 
говорити також слова, які дещо перебільшують позитивні досягнення 
студентів.  

Таким чином, створюючи ситуації успіху, викладач сприяє 
тому, що студенти переживають радість пізнання, починають 
відчувати себе впевненіше, активізують свою навчально-пізнавальну 
діяльность та стають висококваліфікованими фахівцями. 
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ЦІНОУТВОРЕННЯ В АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 

 
Тридцять-сорок відсотків витрат, що формують собівартість 

послуги, яку надає автотранспортне підприємство чи компанія, яка 
забезпечує пересилання та доставку вантажів до кінцевого 
споживача, – це витрати на пальне. 

Ціна на автомобільні вантажні перевезення як в національному, 
так і в міжнародному сполученні динамічно змінюється. 

Варто також зазначити, що місто Львів є дещо особливим щодо 
ринкового ціноутворення у вантажних перевезеннях. Фрахт 
вантажівки зі Львова у східному напрямку майже завжди дорожчий, 
ніж у зворотному (зі Сходу у Львів) і майже завжди дешевший у за-
хідному (європейському) напрямку, ніж навпаки – з Європи у Львів. 

Здійснюючи порівняння цін на деякі рейси у міжнародному 
сполученні, що з’єднують нашу державу з країнами ЄС, доводиться 
мати справу з досить нетиповою, можна навіть сказати, конфліктною 
ситуацією, яка полягає у наступному. 

У багатьох випадках ринкова ціна, яку пропонує найманий 
європейський перевізник за виконання певного транскордонного 
рейсу, є нижчою навіть не від ціни, яка пропонується на ринку 
України за виконання аналогічного рейсу, а від собівартості цього ж 
рейсу, якби він здійснювався українським автотранспортним 
підприємством. Причини цього ми бачимо наступні: 

• більш прозорі відносини європейських перевізників з 
митними органами; 

• звичка європейських компаній працювати з меншою 
рентабельністю, тобто діяти не за принципом «все й відразу», а «де-
шевше й з меншим прибутком, проте стабільніше і довготриваліше»; 

• ліберальніше податкове навантаження; 
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• ліберальніші ставки за кредитами, адже багато нових 
вантажних автомобілів було взято в кредит або лізинг, причому як в 
Україні, так і в ЄС; 

• менші витрати європейських перевізників на різноманітні 
дозволи, оскільки, з одного боку, їх автотранспортні засоби 
відповідають вищим стандартам якості (Euro 4, Euro 5), а з другого 
боку – рухаються по всіх європейських країнах без обмежень, що до 
того ж полегшує пошук супутніх вантажів. 

Будь-яке підприємство, що володіє власним транспортом, 
повинне вести облік виконаних рейсів та розрахунок їх собівартості. 

Водій автомобіля, повернувшись з рейсу – національного або 
міжнародного, повинен здати в бухгалтерію, чи то фінансовий відділ, 
звіт про витрати у відрядженні за підписом свого керівника. 

Фінансовий відділ на основі кожного звіту водія, додаючи інші 
витрати на виконання конкретного рейсу, формує собівартість цього рейсу.  

З метою мінімізації собівартості перевезень вантажів 
автомобільним транспортом як в національному, так і в 
міждержавному сполученні, автотранспортним підприємствам 
необхідно враховувати об’єктивні та суб’єктивні фактори, які 
впливають на цю собівартість. 

До об’єктивних факторів відносимо якість доріг, яка впливає на 
тривалість перевезення і витрати пального, що, в свою чергу, збіль-
шує собівартість перевезення, та нове податкове законодавство в 
Україні, яке з 01 квітня 2011 року вносить значні зміни у формування 
податкової політики приватних підприємців – власників вантажного 
транспорту, великих автотранспортних підприємств, експедиційних 
фірм, а також вибір ними організаційної форми підприємництва. 

З іншого боку, менеджмент автотранспортного підприємства повинен: 

• встановити режим жорсткої економії у всіх підрозділах підприємства; 
• встановити реальні норми витрат пального для наявних у 

власності транспортних засобів згідно з рекомендаціями заводів-ви-
робників, а також на основі проведення контрольних хронометражів; 

• зацікавити водіїв транспортних засобів у такому догляді за авто-
мобілем, за якого витрати на його поточні ремонти будуть мінімальними; 

• надавати перевагу таким маршрутам, схеми руху за якими 
оптимально поєднують пункти завантаження, розвантаження та 
митні переходи (у разі наявності таких); 

• з метою уникнення зловживань відстежувати довжину 
стандартних (регулярних) та інших маршрутів, яка закривається у 
шляховому листі, на основі контрольних замірів та хронометражів. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМИСТОВ 
 

Координацию деятельности любого субъекта хозяйствования в 

настоящее время невозможно представить без использования 

современного программного обеспечения, реализующего различные 

управленческие задачи. Современные требования к специалисту 

любой сферы деятельности включают в себя наличие высокого 

уровня компьютерной грамотности, информационной культуры, 

умение применять различное программное обеспечение для 

достижения поставленной цели. Квалификационные требования к 

специалистам ставят перед сферой образования задачу подготовки 

грамотного пользователя информационно-экономической среды. 

Возникает необходимость проектирования методической 

системы обучения будущих экономистов приемам и навыкам 

информационной деятельности, организации полного цикла решения 

типовых профессионально-ориентированных задач. Как показывают 

исследования, наибольшее значение имеют умения и навыки 

организации работы с экономической информацией как с частью 

информационного ресурса общества. Выделим основные требования 

к уровню сформированности информационного компонента 

готовности специалиста-экономиста к профессиональной 

деятельности в условиях современного информационного 

пространства: 

• умение пользоваться рациональными способами обработки 

экономической информации для решения профессиональных задач; 

• знание спектра отраслевого программного обеспечения; 

• знание особенностей использования современных 

программных продуктов и пакетов прикладных программ в 

экономических расчетах; 
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• знание направлений и перспектив развития информационных 

технологий в экономической деятельности; 

• воспитание интереса к информационно-коммуникационным 

технологиям, использующим новые методы решения 

профессиональных задач; 

• формирование основы для осмысления и реализации 

возможностей применения технологий создания информационного 

пространства при организации профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное обосновывает необходимость комплексной 

информационной подготовки специалистов. Зачастую отсутствие 

возможности на практике «пощупать» механизмы взаимосвязи такой 

сложной системы как субъект хозяйствования (на макро- и 

микроуровне) превращает изучаемые теоретические положения в 

пласт ненужной, плохо усвоенной информации. Создание в ходе 

освоения учебных дисциплин виртуальных предприятий, которые 

можно считать разновидностью игры-стратегии (педагогический 

инструмент – деловые игры), моделирование их деятельности, 

мониторинг изменения основных экономических показателей при 

изменении различных аспектов деятельности, анализ динамики 

позволяют: 

• использовать в процессе обучения элементы «ставших 

привычными» компьютерных игр, 

• поэтапно «пройти на практике» различные стадии создания 

предприятия, 

• отработать приемы оперативного менеджмента,  

• установить взаимосвязи и потоки информации для 

организации на «виртуальном предприятии» управленческого учета, 

• выявить творческие способности слушателя, 

• создать максимально «полную», замкнутую модель 

собственного предприятия. 

Например, одним из максимально приближенных к реальности 

тренажеров для создания виртуальных предприятий может стать 

программное обеспечение «1С:управление небольшой фирмой», 

которое дополнительно способствует развитию у обучающегося 

предпринимательских навыков. 
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Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану 

й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою 
виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й 
забезпечення ефективного розвитку.  

Аналіз фінансового стану підприємства вимагає нескладних 
одноманітних розрахунків, проведення яких вручну може привести 
до виникнення помилок в обчисленнях, а отже, і неправильних 
висновків щодо стану підприємства.  

Для виключення людського фактора, а також для швидкого 
виконання розрахунків та відображення динамічної картини 
фінансового стану підприємства є доцільним розробити програмний 
додаток для автоматизації проведення фінансового аналізу. 

Так, для прикладу, можна використати додаток, розроблений 
для автоматизації проведення аналізу фінансової стійкості 
підприємства. Програмний додаток розроблено засобами Visual Basic 
for Applications. У головному меню програми (рис. 1) розташовані 
кнопки «Додати період», «Коефіцієнти фін. стійк.» та «Динаміка». 

 

 
Рис. 1. Головне меню програми 

 
При натисненні «Додати період» з’являється форма вводу 

агрегованих показників балансу підприємства (рис. 2). 
При натисненні кнопки «Коефіцієнти фін. стійк.» 

розраховуються і виводяться коефіцієнти за кожен введений період 
та їх нормативні значення.  
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Рис. 2. Форма введення агрегованих показників балансу 
 

Для графічного аналізу динаміки наведених показників 
використовується кнопка «Динаміка». Для збереження даних 
кожного періоду створюється окремий робочий лист.  

Можна розробити й інші прикладні програми для проведення 
фінансового аналізу чи його окремих складових на різних мовах 
програмування. Їх перевагою є можливість проведення розрахунків 
для будь-якого підприємства, необхідно лише ввести всі початкові 
дані, але це важливо для розробників програми, вони зможуть 
продати свій продукт більшій кількості покупців. З точки зору 
користувача, такі додатки мають суттєвий недолік – необхідність 
введення початкових даних кожного разу при проведенні аналізу, й, 
відповідно, і проведення додаткових розрахунків, щоб привести дані 
до необхідного вигляду.  

Сучасні підприємства для ведення обліку використовують 
певні інформаційні системи. Саме в цих системах зберігаються всі 
необхідні дані для проведення аналізу. В цьому плані актуальною є 
розробка додаткового інструментарію для імпорту даних до 
прикладного додатка із ІС підприємства. Однак для користувача було 
значно зручніше, якби інструментарій для проведення фінансового 
аналізу був вбудований у звичну для нього інформаційну систему. 
Крім того, показники фінансового стану мають певні нормативні 
значення і варто було б показувати користувачеві лише ті показники, 
які відхиляються від нормативних значень чи наближаються до 
цього, уникаючи таким чином надлишковості інформації у звіті. 

Наявність такої інформаційної системи дозволить отримати всю 
необхідну і своєчасну інформацію про стан підприємства, причини його 
виникнення та методи і важелі впливу для покращення ситуації, що 
дозволить керівництву виробити необхідні управлінські рішення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІТ-СТРАТЕГІЇ ПРИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

Традиційне використання інформаційних технологій (ІТ) з 
метою автоматизації трудомістких процесів обробки даних 

фінансового характеру сформувало стереотип у сприйнятті ІТ як 

додаткового засобу, що підвищує зручність і швидкість виконання 

деяких другорядних функцій. В сучасних умовах трансформації 
бізнесу й усвідомлення цінності накопичених знань роль 

інформаційних технологій кардинально змінюється. Виникає потреба 

в інформаційних технологіях у таких сферах, що не належать до 

фінансової: взаємодія з клієнтами, управління матеріальними 

запасами, виконання замовлень, управління людськими ресурсами, 

маркетинг, оперативне управління підприємством, продажі, а також 

багато інших. Інформаційні системи перетворюються на інструмент 

підвищення ефективності управління і створення нових 

конкурентних переваг [3]. 

Досягнення ефекту від інформатизації з метою подальшого 

успішного розвитку підприємства потребує чіткого уявлення 

перспективних напрямків розвитку як бізнесу, так і інформаційних 

систем. Найпоширенішим підходом до розвитку ІТ на українських 

підприємствах є планування збільшення потужностей програмних і 
технічних засобів без чіткого визначення мети інформатизації щодо 

бізнесу підприємства. Використання такого підходу призводить до 

незадоволення користувачів і керівництва підприємства наявним 

станом інформаційного забезпечення [2]. З метою випередити своїх 

конкурентів деякі підприємства впроваджують у свою діяльність 

останні досягнення в галузі ІТ. Такий підхід може виявитися досить 

ризикованим і дорогим в реалізації, оскільки не враховує реальної 
потреби у нових технологіях. Бажаний ефект при даному підході 
досягається лише при урахуванні вимог і перспектив розвитку 

бізнесу. Розгляд виявлених проблем доводить необхідність 

забезпечення постійної відповідності рівня розвитку інформаційних 
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систем підприємства і вимог бізнесу. Розв'язання цих проблем 

потребує розробки або актуалізації ІТ-стратегії. Аналіз наукових 

публікацій останніх років свідчить, що існують різні визначення ІТ-

стратегії. Одні вважають, що ІТ-стратегія може зводитись до 

планування технічних та програмних засобів, але більшість авторів 

під ІТ-стратегією розуміють довготривалий план дій з 
інформаційного забезпечення підприємства [5]. Через розбіжності у 

визначенні ІТ-стратегії існують значні варіації щодо змісту 

документа, який описує ІТ-стратегію. У найбільш широкому 

розумінні, IT-стратегія – це частина загальної стратегії розвитку 

підприємства. В сучасних умовах у вітчизняних підприємствах немає 

надійного і разом з цим простого й доступного методичного 

інструментарію щодо розвитку інформаційних систем.  

Аналіз існуючих інформаційних систем управління 

підприємствами підтвердив, що їх використання за традиційними 

методиками призводить до низки проблем. ІТ-стратегія ‒ це 

альтернатива стихійної, безсистемної автоматизації. ІТ-стратегія дає 

керівникам підприємств відповідь на питання, яким чином можна 

використовувати інформаційні технології для розвитку бізнесу 

підприємства, які ресурси для цього потрібні, що і в якій 

послідовності необхідно зробити [1, 5]. Наявність такого цілісного 

довгострокового плану дозволяє оптимізувати витрати на розробку, 

впровадження та експлуатацію інформаційних систем, звести до 

мінімуму ризик закриття тих або інших проектів через внутрішні 
зміни на підприємстві, а також оптимізувати чисельність і структуру 

ІТ-підрозділу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
 

Поняття інтелектуального капіталу нині трактується по-

різному: 1) як знання; 2) як нематеріальні активи; 3) інтелектуальні 
активи, інтелектуальні ресурси. Існує таке визначення 

інтелектуального капіталу ‒ це перетворення знань та 

нематеріальних активів у корисні ресурси, які дають конкурентні 
переваги індивідам, фірмам та націям. З цього визначення видно, що 

інтелектуальний капітал може розглядатися на трьох рівнях: 

індивідуальному, корпоративному та суспільному. 

На рівні організації інтелектуальний капітал є сумою трьох 

складових: 

1. Людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих 

здібностей, а також спроможність власників та наукомістких 

працівників відповідати вимогам і завданням компанії. 
2. Структурний капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне 

забезпечення, бази даних, організаційна структура, патенти, товарні 
знаки, а також всілякі організаційні механізми, які забезпечують 

продуктивність працюючих та функціонування компанії. 
3. Споживчий капітал – майбутні споживачі продукції компанії, 

її спроможність задовольнити їх запити. 

Крім того, існує багато методів визначення інтелектуального 

капіталу, такі як: 

1. Методи прямого вимірювання інтелектуального капіталу,  

які ґрунтуються на ідентифікації в грошових або натуральних 

вимірювачах окремих компонентів інтелектуального капіталу (метод 

цитування патентів, «Дослідник вартості» тощо). 

2. Методи ринкової капіталізації, в основі яких лежить 

обчислення різниці між ринковою капіталізацією компанії і власним 

капіталом її акціонерів. Отримана величина розглядається як вартість 

її інтелектуального капіталу або нематеріальних активів. До цієї 
групи належить, наприклад, метод капіталізації. 

3. Методичні підходи, які дозволяють простежити залежність 

впливу окремих факторів на кінцевий результат використання 
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інтелектуальних ресурсів (факторні підходи). Прикладом можуть 

бути: модель Б.Лева «Value Chain Blueprint», методика 

консалтингової фірми Ernst & Young «Measures that Matter». 

4. Методи визначення ефекту від використання компонентів,  

що формують інтелектуальний капітал, наприклад: методика 

Хаусела-Канівського для оцінки вартості організаційного капіталу 

компанії, метод виміру споживчого капіталу та ін. 

5. Матричні методи, засновані на побудові матриці фінансових 

або нефінансових показників, зокрема: «Skandia Navigator», метод 

вартісного ланцюжка. 

6. Інтегральні методи, які базуються на комплексному 

поєднанні декількох вимірювачів, груп показників в єдину систему 

(збалансована система показників (Balanced Scorecard (BSC)), метод 

IVM та ін.). 

В сучасному суспільстві інтелектуальний капітал стає основою 

багатства. Саме він визначає конкурентоспроможність економічних 

систем, виступає ключовим ресурсом їх розвитку. У 

процесі створення, трансформації та використання інтелектуального 

капіталу беруть участь комерційні підприємства, державні й 

громадські установи та організації, тобто всі суб'єкти ринкових 

відносин. Здатність економіки створювати й ефективно 

використовувати інтелектуальний капітал дедалі більшою мірою 

визначає економічну силу нації, її добробут. 

У даній роботі розглядаються питання побудови математичних 

моделей за допомогою інтелектуального капіталу, а саме: 1) моделей 

виробничих функцій; 2) моделей економічного зростання; 3) моделей 

багатоукладного міжгалузевого балансу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ БАГАТОФАКТОРНОЇ 
ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 
 

При розробці проектів фінансового бюджету, бізнес-планів, 

планів структури капіталу чи ресурсних витрат, а також при 

плануванні інших показників економічної діяльності вибирають 

бажані значення економічних показників, враховуючи тенденції 
їхньої зміни в минулому. При цьому беруть до уваги критерій 

оптимального управління, який відповідає стратегії розвитку 

підприємства. У зв’язку з цим постає актуальна задача оптимального 

управління економічним об’єктом на основі ідентифікації минулих 

реальних тенденцій його розвитку. 

Для розв’язання цієї задачі запропоновано багато підходів, які 
ґрунтуються на оптимізації розвитку [1], вдосконаленні структури 

капіталу [2], методах динамічної, евристичної оптимізації. Хоч ці та 

інші подібні методи враховують тенденції розвитку керованого 

об’єкта, проте їх важко застосовувати для автоматизованого 

проектування бюджету (фінансових планів). Це викликано 

складністю та неоднозначністю структурної й параметричної 
ідентифікації таких моделей.  

Нижче описаний спосіб розв’язання поставленої задачі, який 

ґрунтується на лінійних багатофакторних моделей та методах 

лінійного програмування. 

Нехай діяльність підприємства описує n  величин, 
1
,...,

n
x x  

котрі є зовнішніми впливами, ресурсами від яких залежить результат 

підприємства, виражений показниками ефективності 
1
,...,

m
y y . 

Показники ресурсного забезпечення 
1

( ,..., )
n

X x x=  і показники 

продуктивності 
1( ,..., )mY y y=  є функціями часу: ( )

i i
x x t=  ( 1,i n= ); 

( )j jy y t=  ( 1,j m= ). Дискретні значення цих функцій відомі для 

минулих проміжків часу. 
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( ) ( 1, ; 1, )
i k

x t i n k K= = ,     (1) 

( ) ( 1, ; 1, )j ky t m k K= = ,     (2) 

де k  – індекс відрізку часу, K – кількість дискретних значень. 

Величини (1), (2) відомі з даних інформаційних систем об’єкта 

управління. 

Оскільки показники продуктивності Y  залежать від ресурсного 

забезпечення X , тому в найзагальнішому приближенні 
1
( )y t , …, 

( )
m

y t  лінійно залежать від 
1
( ),..., ( )

n
x t x t : 

1

( )  ( ); ( 1, )
n

j ij i

i

y t a x t j m
=

= =∑ ,    (3) 

де ija  – параметри, які показують вплив i -го ресурсу ( )
i

x t  на j -тий 

показник продуктивності ( )jy t .  

Параметри ija  ( 1, ; 1,i n j m= = ) знаходимо з ідентифікаційної 

задачі, записаної з допомогою методу найменших квадратів: 
2

1 1

min ( ) ( ) ; ( 1, )
ij

K n

i k ij i k
a

k i

y t a x t j m
= =

 − = 
 

∑ ∑ .   (4) 

Лінійна багатофакторна модель (3) з ідентифікаційною задачею 

(4) відображає найбільш загальні тенденції розвитку економічного 

об’єкта протягом часу [ ]1, kt t . 

Параметри ija  цієї моделі виберемо так, щоб відхилення між 

правою і лівою сторонами рівняння (3) було мінімальним на 

проміжку часу [ ]1, kt t . Тому багатофакторна модель (3) відображає 

основні закономірності економічної поведінки модельованого 

об’єкта протягом часу [ ]1, kt t . Якщо задача економічного управління 

полягає в тому, щоб у майбутньому (
k

t t> ) максимально зберегти ті 
співвідношення між показниками продуктивності Y  й показниками 

ресурсного забезпечення X , які існували в минулому [ ]1, kt t , тоді з 

рівняння (2) отримаємо критерій оптимального управління 

1

min ; ( 1, )
i

n

j ij i
x

i

y a x j m
=

 − = 
 

∑� ,     (5) 

де 
i

y�  – бажане (планове) значення j -го показника продуктивності 
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критерій (5) відповідає стратегії «максимального збереження 

стійкості» керованого об’єкта, зрозуміло, що така стійкість виражена 

через співвідношення показників ,X Y . 

Оскільки керуючі величини 
i

x  ( 1,i n= ) мають обмежені 
значення, тому критерій (5) доповнимо умовою: 

min max ( 1, )
i i i

x x x i n≤ ≤ = ,    (6) 

де 
min

i
x , 

max

i
x  – відповідно найменші і найбільші значення i -го 

показника ресурсного забезпечення 
i

x  ( 1,i n= ). 

Лінійна багатофакторна модель (3) з ідентифікаційною задачею 

(4), критерієм оптимальності (5) і обмеженнями (6) становлять задачу 

оптимального управління, записані у формі задачі лінійного 

програмування.  

В рівняннях (3) й критерії (5) немає явної залежності 
модельованих величин від часу. Тому, розв’язуючи задачу 

оптимізації (3)-(6), необхідно визначити обмеження, враховуючи 

граничні прийнятні швидкості зміни керуючих величин протягом 

планового відрізку часу. Задачі (3)-(6) легко розв’язати з допомогою 

відомих обчислювальних методів. 

Описана модель призначена для оптимального планування 

фінансових бюджетів, розробки планів, прогнозів економічної 
діяльності. Її легко інтегрувати в існуючі інформаційні системи 

управління підприємством.  
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ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ  

«ДЕМОКРАТИЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ» 
 
У 1958 році американський економіст Луіс Келсо у 

співавторстві з філософом Мортімером Адлером опублікували  
працю під назвою «Маніфест Капіталізму», котра в 1959 році була 
перекладена російською мовою і розіслана за «спеціальним 
списком». У даній роботі автори стверджують, що економіка 
Сполучених Штатів, усупереч поширеній думці, далека від 
капіталістичної. Причиною цього є те, що власниками капіталу 
(капіталістами) є лише незначна частка населення країни, інші 
володіють лише власною працею як засобом виробництва. 
Враховуючи той факт, що продуктивність праці відносно капіталу 
постійно падає, і капітал має властивість до концентрації, працівники 
стають все більш економічно залежними від власників капіталу. 
Автори вказують на необхідність переходу до нової моделі 
економіки – «Демократичного капіталізму» (ДК), за якої всі 
домогосподарства є власниками деякого капіталу. Принципи, 
покладені в основу нової системи, такі: 1) участь всіх 
домогосподарств у виробництві шляхом володіння певним 
капіталом; 2) перерозподіл капіталу задля перетворення всіх спожи-
вачів на капіталістів; 3) обмеження на рівень володіння капіталом. 

В основу моделі ДК, що пропонується, покладемо модель 
Ерроу-Дебре. 

Маємо економіку з N  споживачами (домогосподарствами) та 
E  підприємствами (фірмами, корпораціями тощо). 

Нехай 
e

π  ‒ прибуток підприємства e, 
1

E

e

e

π π
=

=∑ . За ДК прибутки 

корпорацій не оподатковуються і 100% чистого прибутку 
виплачується вкладникам. 

Доходи домогосподарств формуються завдяки їх участі у 

виробництві у ролі акціонерів: 
,

1

E

n n e e

e

K λ α π
=

= ∑  ‒ дохід споживача 

після сплати податків, де 
,n e

α  ‒ частка акцій споживача n  у 

підприємстві e , 
,

1

1
N

n e

n

α
=

=∑ , ( )1 λ−  – ставка оподаткування, яка 

визначена законодавчо, 0 1λ≤ < . 
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Після визначення середнього доходу домогосподарств 

1

N

nn
K

d
N N

λπ== =∑ , визначається рівень ld , такий що при 
n

K ld>  дохід 

n
K  вважається «монополістичним», тобто таким, котрий позбавляє 

інших споживачів можливості брати участь у виробництві. У цьому 
випадку різниця 

n
K ld−  підлягає повторному оподаткуванню за 

ставкою 
1

λ , 
1

1λ λ< ≤ . Також визначається мінімальний рівень 

доходу dµ , і при 
n

d Kµ >  споживачу n  нараховується субсидія у 

розмірі 
n

d Kµ − . Шляхом нарахування субсидій тим домогоспо-

дарствам, чий дохід менший за dµ , забезпечується можливість 

участі їх у виробництві. При цьому держава повинна заохочувати ці 
домогосподарства вкладати кошти в накопичення капіталу. Тобто 

субсидія { }max 0,
n

d Kµ −  використовується для накопичення 

капіталу, який згодом стане джерелом доходу домогосподарства. 
Таким чином, прибуток домогосподарства становить:  

{ } { }1
max 0, max 0,

n n n n
I K d K K ldµ λ= + − − ⋅ − . 

Нехай c , 0c ≥  – витрати бюджету на забезпечення суспільних 
благ (будівництво доріг, освіту, медицину тощо), тоді λ  та 

1
λ  

пов’язуються співвідношенням: 

{ } { } ( )1 ,

1 1 1 1

max 0, max 0, 1
N N N E

n n n e e

n n n e

c d K K ldµ λ λ α π
= = = =

+ − = ⋅ − + − =∑ ∑ ∑∑ , 

( ), 1 ,

1 1 1 1 1

max 0, max 0, 1 ,
N E N E E

n e e n e e e

n e n e e

c l
N N

λπ λπµ λ α π λ λ α π λ π
= = = = =

   + − = ⋅ − + −   
   

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

( ), 1 ,

1 1 1 1

max 0, max 0, 1 .
N E N E

n e e n e e

n e n e

c l
N N

π πµ α π λ λ α π λ π
= = = =

   + − = ⋅ − + −   
   

∑ ∑ ∑ ∑  

З цієї формули визначається значення параметра 
1

λ : 

( ),

1 1

1

,

1 1

max 0, 1

max 0,

N E

n e e

n e

N E

n e e

n e

c
N

l
N

πλ µ α π λ π
λ

πλ α π

= =

= =

 + − − − 
 =

 − 
 

∑ ∑

∑ ∑
. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПІДТРИМКИ  
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Системи підтримки прийняття рішень (СППР) є головною 

категорією систем підтримки управління запасами (УЗ) матеріальних 

ресурсів (МР). Вони є комп’ютерними інформаційними системами, 
які забезпечують інтерактивну інформаційну підтримку керівникам у 

процесі прийняття рішень. СППР використовують (1) аналітичні 
моделі, (2) спеціалізовані бази даних, (3) уміння й навички 
попередніх осіб, що приймали рішення в різних ситуаціях, і (4) 

інтерактивні комп’ютерні процеси моделювання для підтримки 

прийняття напівструктурованих і неструктурованих рішень 
окремими керівниками. СППР можуть використовувати різні 
критерії для оцінювання і ранжування різних альтернативних 
комбінацій чинників, пов’язаних із управлінськими діями. Через це 

СППР проектуються як спеціалізовані системи для швидких 

відповідей, які ініціюються й контролюються кінцевими 
користувачами – управлінцями. СППР є, таким чином, спроможними 

безпосередньо підтримувати рішення специфічних типів і 
персональні стилі прийняття рішень та потреби окремих керівників. 
На відміну від управлінських інформаційних систем, системи 

підтримки прийняття рішень спираються на бази моделей, які так 

само, як бази даних, є життєво важливим системним ресурсом.  
База моделей СППР – це програмний компонент, який 

складається із моделей, що використовуються в обчислювальних та 

аналітичних програмах для математичного вираження взаємозв’язків 
між змінними. Використання систем підтримки прийняття рішень 

містить в собі процес інтерактивного аналітичного моделювання. У 

цьому полягає відмінність від відповідей на запит в інформаційних 
системах, які надають лише звіти, оскільки керівники не запитують 

заздалегідь специфікованої інформації. Точніше, вони самі 
досліджують можливі альтернативи. Таким чином, вони заздалегідь 
не визначають свої інформаційні потреби. Натомість, при 
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використанні СППР особи, що приймають рішення, визначають 

інформацію, яка їм може допомогти прийняти обґрунтоване рішення. 

У цьому полягає сутність концепції системи підтримки прийняття 
рішень. Використання системи підтримки прийняття рішень містить 

в собі чотири типи базових дій з аналітичного моделювання: (1) 

аналіз «що-якщо», (2) аналіз чутливості, (3) аналіз «мета-пошук» і (4) 
оптимізаційний аналіз. 

Одна із головних задач УЗ полягає у визначенні оптимальної 
величини і часу поповнення (накопичення) запасу МР у деякій 
системі забезпечення і зводиться до розрахунку кількості одного чи 

кількох видів МР, яку необхідно зберігати як запас; моменту 

(проміжку) часу поповнення запасу; розміру поставки МР, яка 
поповнює склад; кількості таких поставок протягом певного часу. 

Іншою важливою задачею УЗ може бути раціональний розподіл 

наявного в системі забезпечення запасу МР між споживачами. 
Математичні моделі теорії запасів дають змогу проаналізувати 

вплив керуючих параметрів на мінімізацію витрат, пов’язаних із 
процесом створення запасів. Значні успіхи у розвитку прикладних 
аспектів теорії масового обслуговування (ТМО) забезпечили 

можливість використання деяких моделей систем масового 
обслуговування (СМО) для розв’язування багатьох задач УЗ. 

Дослідженню СМО різного типу присвячено багато друкованих 

праць зарубіжних і вітчизняних авторів, хоча системам УЗ 
дослідники СМО приділяють недостатню увагу. Причому публікації 
стосовно проблем УЗ в системах громадського (у тому числі 
військового) харчування практично відсутні, хоча згадана проблема в 
умовах недостатнього фінансування та необхідності заощадження 

матеріальних ресурсів є досить актуальною. 

У доповіді наводяться аналітичні залежності для визначення 
головних характеристик СМО із відмовами і неперервним 

поповненням запасу МР та СМО з очікуванням і неперервним 

поповненням запасу МР (середній розмір запасу МР, який буде 
підтримуватися в системі при заданому режимі її функціонування, 

середня кількість нереалізованих замовлень на поповнення МР, 

ймовірність своєчасної реалізації замовлення на поповнення МР, 
середня кількість МР, отриманих у борг, та ін.). Показано, як ці 
залежності використовуються в СППР при організації матеріально-

технічного забезпечення в галузі харчування військовослужбовців. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В ЕКОНОМІЦІ 
ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, КОНФЛІКТУ, НЕПОВНОТИ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗУМОВЛЕНОГО НИМИ  

ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 

 

Сучасній економіці притаманні невизначеність, конфліктність, 

конкуренція і зумовлений ними економічний ризик. Ця принципова 

особливість економіки призводить до того, що при теоретико-

ігровому моделюванні економіки та процесів прийняття 

управлінських рішень точні істинні значення виявляться відомими не 

для всіх елементів платіжної матриці. У таких випадках необхідно 

застосовувати неокласичні антагоністичні ігри [1-3], тобто 

антагоністичні ігри з неповною інформацією [4, 5]. 

Методи розв’язання антагоністичних ігор з неповною 

інформацією залежать від наявної інформаційної ситуації [1-3]. 

Класифікація інформаційних ситуацій вперше була запропонована в 

роботі [1]. Ця класифікація значною мірою повторювала 

класифікацію інформаційних ситуацій для характеристики стратегії 
поведінки економічного середовища, яка була запропонована 

Р.І. Трухаєвим [6]. У роботах [2, 3] цю класифікацію було уточнено. 

Одним з природних методів розв’язання неокласичної антагоністич-

ної гри є її коректне зведення до класичної антагоністичної гри. 

Розв’язання отриманої класичної антагоністичної гри можна інтер-

претувати як оптимальний розв’язок початкової неокласичної антаго-

ністичної гри. Для оцінки значень невідомих елементів платіжної 
матриці можливе використання методів інтерполяції, екстраполяції, 
регресійного аналізу. 

Пошук оптимального розв’язку неокласичної антагоністичної 
гри може включати розв’язання декількох класичних антагоніс-

тичних ігор. Для остаточного вибору оптимального розв’язку по-

чаткової неокласичної антагоністичної гри може знадобитися за-

стосування методів дослідження операцій, розпізнавання образів, 

теорії сподіваної корисності. Крім того, важливо використовувати 

наявну інформацію економічного та іншого нематематичного характеру. 



 264 

Економічні інтерпретації компонент оптимальних стратегій 

гравців і ціни відповідної антагоністичної гри залежать від 

економічного змісту наявної ситуації прийняття управлінських 

рішень. Значення компонент оптимальних стратегій гравців можуть 

задавати: 1) значення ймовірностей застосування чистих стратегій 

гравців при багаторазовому повторенні ситуації прийняття 

управлінських рішень (партій гри); 2) значення часток, в яких 

суб’єкту управління необхідно розподілити наявні ресурси між 

активами різних видів, або значення питомих ваг інгредієнтів, що 

становлять певну суміш (розподіл ресурсів); 3) значення функції 
належності деякій нечіткій множині для відповідних об’єктів 

(проектів), що, зокрема, дозволяє оцінити рівень надійності даних 

об’єктів (проектів). Значення ціни гри може задавати значення 

інтегрального показника ефективності роботи (функціонування) 

розглянутого об’єкта (проекту), коли елементами платіжної матриці 
гри є значення часткових критеріїв ефективності роботи 

(функціонування) цього об’єкта (проекту). 

Використання теорії ігор в економіці дає змогу адекватно 

моделювати процес прийняття управлінських рішень за умов 

нестабільності економічного середовища, викривлення інформації, 
невизначеності, конфліктності, неповноти інформації та зумовленого 

ними економічного ризику. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ 

ОПЕРАЦІЙ БЕНКЕШУРЕНСУ  

В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 

 

Останнім часом в Україні спостерігається підвищений інтерес 

до проблем впровадження бенкешуренсу у діяльність банківських 

установ. Основою цього бізнес-напрямку є продаж банківськими 

установами страхових продуктів. 

Метою даної роботи є розкриття економічної безпеки і 
страхового менеджменту банку, дослідження основних форм 

взаємодії банку і страхової компанії, розгляд видів продуктів 

бенкешуренсу, шляхів його впровадження, аналіз міжнародного 

досвіду. 

До переваг впровадження системи бенкешуренс можна 

віднести такі: 
−  збільшення доходу банку від реалізації страхових програм; 

−  розширення сегмента ринку за рахунок залучення нових клієнтів; 

−  формування «іміджу» універсального банку, що надає 

клієнтам не тільки фінансові послуги, але й послуги страхування; 

−  зменшення витрат на утримання філіальної мережі за рахунок 

реалізації більшого обсягу банківських і страхових продуктів; 

−  підвищення кваліфікації співробітників; 

−  можливість виявлення потреб клієнтів як у сфері 
кредитування, так і страхування [1]. 

З метою впровадження бенкешуренсу у банку може бути 

створений відповідний підрозділ (чи власна страхова компанія), або 

банк може співпрацювати з незалежною страховою компанією. 

Для успішної взаємодії банку і страхової компанії необхідно 

розглянути такі питання співробітництва: 

−  визначити, що впровадження бенкешуренсу потребує 

довгострокових і значних вкладень; 

−  топ-менеджери банку і страхової компанії повинні мати 
загальне уявлення про стратегію розвитку бенкешуренсу на 
фінансовому ринку; 
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−  не допускати нерівності сторін у прийнятті загальних управ-

лінських рішень, щоб не провокувати виникнення агентських конфліктів; 

−  вибрати відповідну форму взаємодії банку та страхової ком-

панії (агентські відносини, кооперація, повна інтеграція) і вид продукту [2]. 
Відомо, що вперше бенкешуренс з′явився в 1970-х роках у 

Франції. В Україні чинним законодавством банкам заборонено 

здійснювати діяльність у сфері страхування, але дозволено 

виконувати функції страхового посередника. Таким чином, банк як 

юридична особа може виконувати функції страхового агента. Згідно 

із законодавством України, страхові агенти діють від імені та за 

дорученням страховика й виконують частину його страхової 
діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують 

страхові платежі, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням 

страхових виплат і страхових відшкодувань, надають консультаційні 
послуги тощо. Страхові агенти є представниками страховика і діють 

на підставі договору доручення [4]. Зазначимо, що першу спробу 

співпрацювати із страховою компанією в нашій державі на основі 
агентської угоди в 2005 році зробив Райффайзенбанк Україна (ЗАТ 

«ОТП БАНК»). Його основними партнерами були страхові компанії 
«Інго-Україна», «ПЗУ-Україна», американська компанія страхування 

життя «АІГ життя» [3]. 
Отже, для ефективного розвитку бенкешуренсу в Україні 

необхідно на законодавчому рівні забезпечити прийняття 

нормативно-правових актів, які б чітко регламентували умови 

співробітництва банків і страхових організацій, а також створили 

сприятливий податковий клімат. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКТИ 

ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Національна безпека держави залежить від продовольчої 
складової, у задоволенні якої найвужче місце посідає виробництво 

продуктів дитячого харчування. Тому, з метою створення передумов 

стимулювання та розвитку цього специфічного товарного ринку, 

особливої актуальності набувають питання прогнозування попиту на 

продукти дитячого харчування. Результати прогнозування – основа 

для планування діяльності підприємств, удосконалення механізму 

функціонування та обґрунтування перспективних напрямків їх розвитку. 

Попит – це складне соціально-економічне явище, яке 

складається і розвивається за певних умов під впливом різних за 

своєю природою взаємопов’язаних чинників, підлягає вивченню та 

прогнозуванню на різних рівнях агрегації залежно від поставленої мети [1]. 

Особливістю ринку продуктів дитячого харчування є наявність 

специфічної групи споживачів – грудних дітей (діти віком до одного 

року) та дітей раннього віку (діти віком від одного до трьох років), 

які й потребують спеціальних продуктів харчування відповідно до 

фізіологічних потреб. Попит на такі продукти формують не 

безпосередні кінцеві споживачі-діти, а їхні батьки. 

Аналіз ринку продуктів дитячого харчування дозволив 

визначити основні фактори, які впливають на рівень попиту покупців 

на ці продукти харчування. Серед них варто виділити наступні: 
чисельність народжених немовлят, якість та ціна продукції, 
різноманітність асортименту наявних на ринку товарів, рівень 

доходу покупців-батьків, наявність необхідної кількості якісної та 

безпечної сировини, довіра до торгової марки, обсяг внутрішнього 

виробництва продукції та обсяг імпорту. Для побудови економіко-

математичної моделі використаємо такі основні, на нашу думку, 

фактори як обсяг внутрішнього виробництва продукції, обсяг 
імпорту, чисельність народжених немовлят та грошові доходи 

домогосподарств із дітьми. Як модель ми пропонуємо використати 



 268 

метод багатофакторної лінійної регресії, що дозволить оцінити силу 

впливу кожного з обраних факторів. 

Лінійна багатофакторна регресійна модель може бути записана 

у такому вигляді [2, с.173]: 

0 1 1 2 2 ...
p p

y b b x b x b x e= + + + + + , 

де y – попит на продукти дитячого харчування; x1, x2,…, xp  – фактори, 

які  впливають на рівень попиту; b0, b1, b2,…, bp  – оцінка сили факторів, 

що обумовлюють попит; e – випадкова величина (помилка). 

Визначення коефіцієнтів кореляції між обсягом попиту та 

факторними ознаками обґрунтовує необхідність виключення із 
переліку фактора внутрішнього виробництва продукції (коефіцієнт 

кореляції 0, 4)r = . Визначення невідомих параметрів моделі багато-

факторної лінійної регресії здійснюється методом матричного аналізу.  

Результати проведених розрахунків дозволяють побудувати 

багатофакторну кореляційно-регресійну модель, яка описується 

таким рівнянням: 
321 0153,00175,06435,14413,140 ХХХy ++−= , де  

X1 – обсяг імпорту продукції дитячого харчування, тис. тонн; X2 – 

кількість народжених немовлят, тис. осіб; X3 – грошові доходи 

домогосподарств із дітьми, в середньому за місяць на одне 

домогосподарство, грн.  

Коефіцієнт детермінації показує, що 99,2% варіації попиту на 

продукти дитячого харчування пояснюються впливом розглянутих 

факторів. Наявність тісного зв’язку між рівнем попиту та 

запропонованими факторами підтверджується високим коефіцієнтом 

множинної кореляції (0,9961). Адекватність побудованої моделі 
підтверджується значенням критерію Фішера (F = 127,07 > Fкр = 9,28). 

Отже, побудована багатофакторна регресійна модель та оцінка 

її достовірності дають всі підстави для можливості використання у 

прогнозуванні попиту на продукцію підприємств індустрії дитячого 

харчування. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 

ВИРОБНИЦТВА В ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 
 

Сьогодення характеризується новим підходом до взаємодії 
людини з природою, що відображено в концепції сталого розвитку, 

яка спрямована на перегляд базисних схем економічного розвитку з 
умовою врахування екологічної складової. Практична реалізація 

теорії сталого розвитку можлива лише при створенні низки 

економіко-математичних моделей екологічно збалансованої 
економіки та їх апробації. 

З цієї причини значну увагу приділяють розробці та 

вдосконаленню еколого-економічних моделей, які базуються на 

системному аналізі економічних, екологічних і соціальних процесів. 

До класу зазначених моделей належить динамічна міжгалузева 

модель Леонтьєва-Форда [1-3], яка послужила основою 

запропонованих нижче результатів. 

Нехай 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 ,...,
n

x t x t x t
′= , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

1 ,...,
m

x t x t x t
′= – 

вектори-стовпці валового випуску основної продукції та знищених 

забруднювачів відповідно, (' – операція транспонування вектора), 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 ,...,
n

x t x t x t
′=� � �  – вектор-стовпець абсолютних приростів 

основного виробництва (
( )1

x�  – похідна від 
( )1

x ), 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

1 ,...,
m

x t x t x t
′=� � �  – вектор-стовпець абсолютних приростів 

знищення забруднювачів, 
( )1

C  – матриця витрат економічних 

ресурсів на виробництво одиниці основної продукції, ( )2
C  – матриця 

витрат економічних ресурсів на знищення одиниці забруднювачів, 

( ) ( ) ( )( )1 ,..., rt t tξ ξ ξ ′=  – вектор наявних економічних ресурсів у 

кожний момент часу [ ]0,t T∈ . Будемо вважати, що виконують умови 
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невід’ємності, незворотності капіталовкладень та обмеження щодо 

використання економічних ресурсів, тобто співвідношення: 
( ) ( ) ( )1 1,0

0 0x x= ≥ , 
( ) ( ) ( )2 2,0

0 0x x= ≥ ,   (1) 

( ) ( )1
0x t ≥ , 

( ) ( )2
0x t ≥ , [ ]0,t T∈ ,    (2) 

( ) ( )1
0x t ≥� , 

( ) ( )2
0x t ≥� , [ ]0,t T∈ ,    (3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2
C x t C x t tξ+ ≤ , [ ]0,t T∈ .   (4) 

Дохід від споживання кінцевого продукту, зменшеного на 

величину вартості витрат, пов’язаних з викидами забруднювачів у 

довкілля, характеризується величиною 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 1 2 2

, , , ,d y t y t p t y t p t y t= < > −< >  (5) 

де ,< ⋅ ⋅ >  – операція скалярного добутку векторів, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 ,...,
n

y t y t y t
′= , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

1 ,...,
m

y t y t y t
′=  – відповідні 

вектори-стовпці кінцевої продукції та незнищених забруднювачів, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1

1 ,...,
n

p t p t p t
′=  та 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2

1 ,...,
m

p t p t p t
′=  – задані 

невід’ємні вектори-стовпці, відповідно, вартостей компонентів 
кінцевої продукції та незнищених забруднювачів. 

З урахуванням (1)-(5) модель оптимізації структури 

багатогалузевого виробництва в екологічно збалансованій економіці 
має вигляд: 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 2

0

, max

T

t
e d y t y t dt

βα − →∫ , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 5 1 6 2 7 2 4 1
x t M x t M y t M y t M y t= + + −� � , [ ]0,t T∈ , 

( ) ( ) ( )1 1,0
0x x= , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1,0 1 2 2,0
0M x M y x− = , 

( ) ( )1
0x t ≥� , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 1 2
0M x t M y t− ≥� � , [ ]0,t T∈ , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )8 1 9 2
M x t M y t tξ− ≤ , [ ]0,t T∈ , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1,0 1 2
0 0M x M y− ≥ , 

де 
( ) ( ) ( )( ) 1
1 22m

M I A
−

= − , 
( ) ( ) ( )2 1 21

M M A= , 
( ) ( ) ( ) ( )3 11 12 2

M B B M= + , 

( ) ( )( ) 1
4 3

M M
−

= , 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )5 4 11 12 2n

M M I A A M= − − , 
( ) ( ) ( ) ( )6 4 12 1

M M A M= , 
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( ) ( ) ( ) ( )7 4 12 1
M M B M= , 

( ) ( ) ( ) ( )8 1 2 2
M C C M= + , 

( ) ( ) ( )9 2 1
M C M= , 

( )m
I , 

( )n
I  – 

діагональні одиничні матриці розміру ( )m m×  та ( )n n×  відповідно. 

Дана модель є задачею оптимального керування. Як правило, 

на практиці використовується її різницевий аналог. У роботі 
здійснений аналіз можливих підходів до розв’язання запропонованої 
моделі. 
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ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 
 
Україна ввійшла у XXI століття державою, що динамічно 

розвивається і прагне більш активно включитися у світові суспільно-
економічні процеси, інтегруватися в європейське співтовариство, 
переслідуючи мету швидкого наукового, технологічного, 
індустріального та, в першу чергу, економічного розвитку, нехтуючи 
значними природними ресурсами, що призвело до катастрофічного 
рівня забруднення навколишнього середовища. Забезпечуючи якість 
та комфортабельність свого життя сьогодні, суспільство часто забу-
ває про його наслідки у майбутньому. Розміри антропогенного впли-
ву на навколишнє середовище на сьогоднішній день досягли критич-
ної межі, що загрожує перевищенням самовідновлення природи [1]. 

Така спрямованість розвитку потребує нових підходів до 
використання еколого-економічного, людського та природно-
ресурсного потенціалу регіонів і країни в цілому. Нерівномірність 
регіонального розвитку створює передумови для соціальної напруги 
в суспільстві, стримує динаміку соціально-економічних показників, 
знижує рівень екологічної безпеки, збільшує рівень забруднення 
довкілля, уповільнює ринкові перетворення та знижує їх 
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ефективність [2]. Вирішення проблеми поліпшення екологічного 
стану території України необхідно розпочинати насамперед із тих 
регіонів, у яких ситуація напруженіша й які мають найбільше 
соціально-екологічне значення для нашої країни. 

Існує низка підходів до визначення рівня екологічної безпеки 
регіону, серед яких варто виокремити метод, який полягає у 
визначенні його інтегрального індексу екологічної безпеки. 
Алгоритм зазначеного методу можна сформулювати покроково 
наступним чином [3]: 

1 крок – визначення цілі і завдань діагностики екологічної 
безпеки регіону. Вибираються методи їх реалізації та визначаються 
джерела інформації. 

2 крок – визначення основних показників регіону. На основі 
якісного аналізу, а також у результаті реалізації моделі класифікації 
загроз визначається перелік загроз екологічної безпеки і перелік 
показників, що описують ці загрози. Оскільки число таких загроз 
досить значне, то за допомогою методу головних компонент із 
множини можливих показників визначаються найбільш значущі. 

3 крок – поділ сукупності показників на стимулятори та 
дестимулятори, перші з яких приводять до підвищення рівня 
екологічної безпеки, а другі – до його зниження. 

4 крок – визначення порогових (граничних) значень показників. 
При виборі граничних значень показників екологічної безпеки 
регіону потрібно опиратись на методолого-методичні аспекти їх 
визначення, враховувати особливості розвитку регіону та уніфіковані 
порогові значення екологічної безпеки, що довели свою придатність 
у країнах Західної Європи.  

5 крок – розрахунок відстані між точками-станами регіону та 
граничними значеннями відповідних показників. 

6 крок – визначення інтегрального індексу екологічної безпеки регіону. 
7 крок – здійснення економічної інтерпретації отриманих результатів.  
Застосовуючи розглянутий алгоритм, знайдено ряд значень 

інтегрального показника, що дозволило упорядкувати досліджувану 
сукупність регіонів України за рівнем екологічної безпеки. Отримані 
результати свідчать про низький середньоукраїнський рівень 
екологічної безпеки і неоднорідність регіонів України щодо значень 
їх інтегрального показника. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Україна як незалежна держава існує у взаємопов’язаному та 

взаємозалежному світі. У ньому все яскравіше має прояв фактор 
глобалізації, інтеграції господарської діяльності, економічної та 
соціальної політики. Спостерігається жорстоке суперництво 
національних економік, наднаціональних структур і 
транснаціональних організацій у відстоюванні власних інтересів. 
Можливість зменшення впливу подібних явищ повинна 
забезпечувати політика гарантування економічної безпеки держави, 
яка формується під впливом регіональних складових.  

На рівні держави економічна безпека – це такий стан 
національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, 
суспільства, держави [1].  

Основними завданнями економічної безпеки є: забезпечення 
пропорційного та безперервного економічного зростання, 
приборкання інфляції та безробіття, формування ефективної 
структури економіки та розвинутого ринку цінних паперів, 
скорочення дефіциту бюджету та державного боргу, забезпечення 
соціального захисту та підвищення якості життя населення, 
підтримка стійкості національної валюти тощо. Ці завдання 
визначають стратегію економічної безпеки як формування та 
обґрунтування стратегічних пріоритетів, національних інтересів, 
засобів і механізмів вирішення проблем [2]. 

Для вимірювання стану економічної безпеки країни існує 
багато різних методів. Серед них виділяють наступні: моніторинг 
основних соціально-економічних показників і зіставлення їх з 
граничними значеннями, що мають бути не менші за середньосвітові; 
методи експертної оцінки; метод аналізу й обробки сценаріїв; методи 



 274 

оптимізації; теоретико-ігрові методи; методи багатовимірного 
статистичного аналізу; методи теорії штучних нейронних мереж. 

Проте використання цих методів ускладнюється неможливістю 
отримання всіх даних, необхідних для розрахунків, а також не всі 
вони в змозі відобразити реальний стан економічної безпеки 
держави. Тому для вимірювання стану економічної безпеки України 
найбільш раціонально використовувати методику, розроблену 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України [3]. Дана 
методика застосовується для визначення інтегрального індексу 
економічної безпеки України в цілому та за окремими сферами її 
діяльності зокрема.  

Розрахунок інтегрального індексу економічної безпеки держави 
здійснюється за формулою (1): 

1

m

j j

j

I b I
=

= ⋅∑ ,                                               (1) 

де jb  – вагові коефіцієнти сфер економіки; jI  – узагальнені 

інтегральні індекси за кожною сферою. 

Інтегральні індекси кожної зі сфер економіки jI , в свою чергу, 

обчислюються за формулою (2): 

1

m

j ij ij

j

I a z
=

= ⋅∑ ,                                             (2) 

де 
ija  – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску і-го показ-

ника в інтегральний індекс; 
ijz  – нормалізовані значення вхідних 

показників 
ijx , які в сукупності характеризують певну галузь економіки. 

Обчислений на основі статистичних даних, з використанням 
зазначеної методики, інтегральний індекс економічної безпеки 
України виявився нижчим від допустимого рівня. Таким чином, 
питання гарантування економічної безпеки держави залишається 
актуальним і потребує подальших досліджень. 
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МОДЕЛЬ «РИНКОВОЇ ОМАНИ» ДЛЯ ОДНОГО АГЕНТА 
 

Один із класичних поглядів на причини ефективності 
економічного середовища – концепція ринкових відмов (market 

failure) [1] – полягає в тому, що за умови ідеального ринку результат 

відносин агентів є ефективним, а до неефективності призводить 

наявність окремих його недосконалостей, що порушують ринкове 

саморегулювання і сприяють відмовам ринку. Водночас, економіко-

теоретичні дослідження дозволили виділити низку ситуацій, які 
класифікуються як неефективні в тому розумінні, що не приводять 

до очікуваного результату, але водночас не мають Парето-

покращення, а отже, не можуть класифікуватися, як ринкові відмови, 

і не пояснюються якимись суттєвими відхиленнями економічного 

середовища та взаємин аґентів від досконалого ринку. До таких 

ситуацій можна віднести, наприклад, ситуації морального ризику [2] 

і зворотного відбору [3]. У цих випадках концепція відмов ринку не 

пояснює причин неефективності утворень. 

У даному дослідженні розглядається ще один приклад подібної 
неефективної ситуації – так звана «ринкова омана»: ситуація, коли 

агента (або взаємодіючих контрагентів) утворена ситуація, попри її 
об’єктивну неефективність, цілком влаштовує, тому вони не 

прагнуть її покращення. Зазначимо, що такі ситуації проявляються у 

різноманітних сферах економіки (і не лише економіки): страхуванні, 
юриспруденції, освіті. Для більшої наочності нижче її опис подано у 

вигляді (версії) отримання агентом доходу за допомогою 

використання певного (узагальненого) ресурсу. 

Постулюється, що економічний агент отримує дохід за 

допомогою певного (узагальненого) ресурсу, який є у його власності. 
Припускатимемо експоненційний вигляд функції отримання доходу: 

1 x
P pe

ν−= , де ν – коефіцієнт ефективності використання ресурсу 

агентом. Ресурсу притаманна потужність, від якої залежить вартість 

виробленого продукту – дохід агента (припускаємо, що вона 

пропорційна вартості ресурсу, тобто його вартість цілком 

визначається його ефективністю), у функції доходу її позначено p. З 
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часом ресурс втрачає свою вартість, «старіє» – зношується. Вигляд 

функції зносу також припускаємо експоненційним: ( ) 0
t

p t p e
λ−= , де 

λ – коефіцієнт зносу, p – поточна вартість ресурсу, p0 – вартість 

ресурсу в початковий момент часу. Потенційна поведінка агента 

полягає в наступному: агент має можливість інвестувати наявні в 

нього кошти у процес отримання доходу – у використання ресурсу, а 

також – в його оновлення, причому функція оновлення теж 

вважається експоненційною: ( )0 0
v

p p p p e
α−= − −� , де α – коефіцієнт 

ефективності інвестування агентом у відновлення ресурсу. 

Обґрунтування вибору експонент для перелічених функцій, а також 

розгляд інших варіантів виходить за межі тез доповіді. 
У такій постановці функція прибутку агента матиме такий вигляд: 

( ) ( )( )( )0 0 0, 1v x
R v x Up e p p p e e v x

λ α ν− − −= − − − − −  (1) 

Шляхом знаходження стаціонарних й екстремальних точок 

функції R можна довести, що існують такі значення параметрів 

економічного середовища (α, ν, λ), за яких оптимальний обсяг 
інвестицій в оновлення ресурсу для агента буде дорівнювати 0, а 

саме – мусить виконуватися умова: 

( )0 0 0 0v x
p p p e p e

α ν− −− − − <    (2) 

Із (2), зокрема, є очевидним такий факт: чим більше ресурс 

«старітиме» і зношуватиметься (p зменшуватиметься), тим 

імовірніше виконання (2), а отже – тим імовірніше відсутність 

інвестицій в оновлення ресурсу, відтак ресурс швидше 

зношуватиметься. 

Розв’язання подібної ситуації можливе лише через 
«стратегічність» мислення економічних агентів, тобто включення в 

їхню функцію корисності еволюції її «одномоментних» значень. 
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КОМПЛЕКСНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ 
ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах глобалізації фінансових ринків і 
підвищення ризикованості здійснення банківської діяльності питання 
розроблення методики проведення комплексного аналізу та 
моделювання процесів розвитку банківської системи набувають 
значної актуальності [1]. 

Оцінюючи поточну ситуацію в банківській системі України, 
можна зробити висновок, що протягом 2010 року багато проблем 
фінансового ринку, особливо в сфері короткострокової ліквідності, 
було вирішено. Але наслідки глобальної фінансової кризи на 
банківському ринку продовжують негативно впливати на економіку 
й соціальну сферу України, більш того, цей вплив буде відчуватись в 
найближчі декілька років. 

Сучасні дослідження банківських систем і фінансових ринків 
спираються на використання широкого спектру математичного 
інструментарію, серед якого можна виділити наступні: моделі на 
основі класичних методів математичної статистики (кореляційно-
регресійний аналіз, метод найменших квадратів, спектральний аналіз 
тощо); сучасні методи математичного моделювання й статистики 
(теорія коінтеграції, нейромережі, методи аналізу хаотичних 
коливань тощо); динамічні моделі на основі систем рівнянь у 
часткових похідних; моделі системного аналізу, дискретної 
математики, теорії ігор [2]. 

У банківській сфері процес створення адекватних моделей 
ускладнюється двома об’єктивно існуючими проблемами. Перша 
полягає в тому, що з погляду управління банківська система являє 
собою надто складний об’єкт, що утворений з підсистем, 
різноманітних за своїми властивостями, між якими наявна велика 
кількість різнорідних зв’язків. Розвиток банківської системи 
складається з процесів, які істотно залежать від багатьох зовнішніх 
факторів: законодавчих, економічних, соціальних, політичних. Тому 
доцільним видається застосування методів системного аналізу. 
Найбільш значущі результати в цій галузі пов’язані з дослідженням 
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операцій – підходу, що базується на застосуванні кількісних 
математичних методів для оцінки рішень, які приймаються. Але 
застосування кількісних методів можливе лише в тих випадках, коли 
наявні адекватні математичні моделі, розроблення яких для процесів 
управління банківською системою є доволі складним. Інша проблема 
виникає в зв’язку з тим, що в банківській діяльності видається 
неможливим проведення цілеспрямованих експериментів, що пере-
дують формуванню гіпотези й дозволяють перевірити її на практиці. 

Банківська система являє собою складну систему, що поєднує в 
собі елементи детермінованих систем і систем імовірнісного типу. 
Детермінованість тут проявляється внаслідок суворої регламентації й 
контролю з боку НБУ та передбачуваності з погляду реалізації 
грошово-кредитної політики, а також функцій і операцій, які 
здійснюються банками. В той же час стабільність розвитку 
банківської системи в цілому та окремих комерційних банків як 
елементів системи визначається великою кількістю чинників, які 
досить складно передбачити. 

В доповіді розглядаються питання побудови моделі банківської 
системи, основними змінними якої є величини залишків агрегованих 
показників балансу, доходів і витрат, процентних ставок по 
операціях, а як пояснюючі змінні використовуються макроеконо-
мічні показники, ставки й нормативи НБУ. При цьому структура 
моделі представляється як сукупність фондів, в яких розподілені 
активи й пасиви банківської системи, причому основними в моделі 
банківської системи є: залучені кошти, власні кошти, фонд обов’яз-
кових резервів, працюючі активи, ліквідні активи, доходи, витрати, прибуток. 

Проведене дослідження показало, що розроблена 
концептуальна модель управління розвитком банківської системи 
дозволяє враховувати вплив зовнішнього середовища й зміни 
взаємозв’язків між структурними елементами системи, що 
обумовлені природним життєвим циклом банківської системи. 
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ПРОБЛЕМА РІВНОВАГИ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КРИЗОВОЇ ДИНАМІКИ 

 
Проблема рівноваги займає чільне місце в методології багатьох 

наук як природничого, так і соціального характеру. Ключовим 
аспектом даної проблеми є визначення репрезентативних показників, 
зрівнювання яких забезпечить найбільш адекватну констатацію 
рівноважного стану. 

Згідно з класичним підходом, універсальним способом 
відображення рівноваги є «ринковий хрест», в якому рівновага 
представляється на основі зрівнювання попиту та пропозиції. Тим не 
менше, навіть у класичній методології були суттєві розбіжності в 
тлумаченні даної моделі. Відповідно до поглядів А. Маршалла [1], 
ціни є менш еластичними, ніж обсяги попиту і пропозиції, тому 
рівновагу представляє той обсяг купівлі-продажу, для якого ціна 

пропозиції дорівнює ціні попиту: ( ) ( )
S D

P Q P Q= . У той же час, 

Л. Вальрас [2] обґрунтовував ідею про більшу еластичність цін, ніж 
обсягів, внаслідок чого рівняння рівноваги набирало оберненого 

вигляду: ( ) ( )
S D

Q P Q P= .  

Рівновага на макрорівні, згідно з класичними поглядами, 
досягається, як і на всіх інших рівнях, автоматично та передбачає, що 
на товарному ринку за певного рівня цін у довготривалому періоді 
сукупна пропозиція урівнюється із сукупним попитом при повній 
зайнятості та виробництві потенційного ВВП: ( ) ( )AS PN AD PN=  і 

( ) ( )AS PN GDP U
∗ ∗= . А на грошовому ринку пропозиція грошей з 

боку заощаджень урівнюється з попитом на гроші з боку інвестицій 

на основі рівноважної відсоткової ставки: ( ) ( )S I

M M
S r D r= . 

Кейнс [3] довів неможливість класичної моделі автоматичного 
досягнення рівноваги на товарному ринку через нееластичність цін 
ресурсів та благ до зниження, а також через значну нестабільність 
інвестицій. А класична модель рівноваги на грошовому ринку, згідно 
з класичними поглядами, є взагалі некоректною з наступних причин: 
суб’єкти заощаджень та інвестори мають різні, слабо пов’язані з 
відсотковою ставкою, мотиви, домашні господарства мають сильні 
переваги ліквідності, банки самі здатні створювати гроші в процесі 
залучення коштів на депозити та видачі кредитів. На думку Кейнса, 
більш адекватним та репрезентативним способом представлення 
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рівноваги є зівставлення сукупних витрат і сукупних доходів, 
причому в даному випадку мова може йти виключно лише про 
заплановані, або очікувані показники, оскільки фактичні показники 
завжди є тотожними згідно з концепцією єдності продукту і доходу 
за законом Сея. Таким чином, дана модель могла бути представлена 
двома способами: як рівність запланованих сукупних витрат і 
випуску – C I G X Y+ + + =  і як рівність запланованих вилучень із 
сукупних доходів та ін’єкцій, що компенсують дані вилучення – 
S T Z I G X+ + = + + . Варто також зазначити, що еволюція 
кейнсіанських поглядів у рамках посткейнсіанства [4] обґрунтову-
вала як основну причину порушення рівноваги не нестабільність 
інвестицій, а нерівномірність розподілу доходів, яка посилюється в 

міру економічного зростання: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Y CV i I t Y t C t Y t′ ′ ′ ′↑→ ↑→ →� � . 

Таким чином, виникає криза перевиробництва. 
Критика кейнсіанства формувалася в основному як 

трансформація класичної методології шляхом її збагачення та 
уточнення відповідно до економічних реалій другої половини ХХ ст. 
Основою методології неолібералізму [5] стала виняткова важливість 
рівності умов (доступних ресурсів) усіх суб’єктів економічної 
діяльності, що, в свою чергу, забезпечує автоматичне досягнення 
рівноваги при повній зайнятості та виробництві потенційного ВВП: 

( ) ( )AS PN AD PN=  і ( ) ( )AS PN GDP U
∗ ∗= , але за умови, що 

1 2 n
R R R≈ ≈ ≈… . 

Методологія неоконсерватизму [6] передбачала, що розвиток 
ринкового механізму може тимчасово зумовлювати певні відхилення 
від умов повної зайнятості та економічної ефективності, але, в той же 
час, саме ринок може забезпечити найбільш ефективне розв’язання 
даних проблем, і провідну роль при цьому відіграє сукупна 
пропозиція, яка здатна автоматично формувати адекватний попит 

відповідно до закону Сея: ( ) ( )Y U AD PN
∗ ∗ ≡ . Динамічний аспект 

такої рівноваги можна представити за допомогою концепції 
«творчого руйнування» Й.А. Шумпетера [7], згідно з якою НТП, 
здобуття доступу до нових джерел ресурсів і підприємницька 
ініціативність забезпечують постійне руйнування наявних бізнес-
структур і, в той же ж час, появу нових, більш ефективних. За таких 
умов досягнення рівноваги як статичного стану є майже неможли-
вим, але при цьому постійно підтримується ситуація стійкої динаміч-
ної рівноваги: ( , ) ( , )AS PN t AD PN t≠ , проте ( , ) ( , )AS PN T AD PN T= . 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Модернізація засобів комп’ютерної техніки стала поштовхом 

для появи нового наукового напрямку в дослідженні складних 
процесів функціонування та розвитку економічних систем – 
імітаційного моделювання, сутність якого полягає в процесі 
конструювання моделі в реальній системі та експериментуванні на 
цій моделі з метою визначення поведінки системи та її оцінки [1]. 

Імітаційне моделювання економічних процесів переважно 
використовується у двох випадках: 

- для управління складним бізнес-процесом, при якому 
імітаційна модель керованого економічного об’єкта використо-
вується як інструментальний засіб в контурі адекватної системи 
управління, що створюється з допомогою комп’ютерних технологій; 

- при проведенні експериментів з дискретно-неперервними 
моделями складних економічних об’єктів для отримання та 
дослідження їх динаміки в ситуаціях, пов’язаних із ризиком [1, 2]. 

Для імітаційного моделювання процесу чи явища на ПК 
необхідно перетворити їх математичну модель у спеціальний 
моделюючий алгоритм, відповідно до якого буде формуватись 
інформація в ПК і описуватимуться елементарні явища процесу 
дослідження з урахуванням їх зв’язків і взаємних впливів.  

Імітаційна модель розробляється для того, щоб проаналізувати 
вплив різноманітних рішень у галузі політики росту на досягнення 
окремих підприємницьких цілей [1]. Тому для імітаційної моделі 
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економічного зростання підприємства виокремлюють наступні 
підсистеми: 

1. попиту, що показує, яким чином підприємство за допомогою 
окремих дій створює попит на продукцію і яким чином реагує на це ринок; 

2. виробнича підсистема, що описує процес виробництва, а 
також суміжні до нього процеси обслуговування виробництва та 
реалізації продукції; 

3. виробничих потужностей, що включає проблеми формування 
інвестиційної політики та динаміки виробничих потужностей; 

4. персоналу, яка охоплює підсектори робітників, наукових праців-
ників, інженерів і менеджерів, описує кадрову політику підприємства; 

5. маркетингу – показує, яким чином окремі дії менеджерів 
впливають на потенційний попит; 

6. науково-дослідницької діяльності конструкторських 
розробок, що описує процес, починаючи з розробки нових ідей і 
завершуючи випуском нових виробів, які матимуть попит на ринку; 

7. фінансів, яка розкриває фінансову сферу підприємства; 
8. результатів господарської діяльності – дає відомості про 

успішну діяльність підприємств; 
9. зростання, яка повинна продемонструвати, яким чином 

рішення, прийняті керівництвом підприємства, можуть вплинути на 
ріст підприємства; 

10. зовнішніх факторів. 
Залежність підсистем можна подати у вигляді багатофакторної 

лінійної регресійної моделі: 
ε±++++= nn xaxaxapY ...2211 , 

де Y – обсяг прибутку підприємств; р – початкова величина прибутку 

(збитку) за попередні періоди; nxxx ,....,, 21  – фактори, що впливають 

на прибуток підприємства; naaa ,...,, 21  – оцінка сили факторів, що 

зумовлюють рух прибутку; ε  – випадкова величина [2]. 
Одним із найбільш важливих етапів моделювання 

економічного зростання підприємства є вибір його подальшої 
стратегії шляхом розробки альтернативних стратегічних рішень, 
застосування найбільш оптимального з яких повинно призвести до 
ефективного її впровадження [1]. 

 
Література: 
1. Іващук О.Т. Економіко-математичне моделювання: Навч. посіб. / За 

ред. О.Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.  
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самост. вивч. дисц. / В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.  
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 
ПРИ РАБОТЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
Работа на фондовом рынке связана с неопределенностью: 

результат каждой сделки нельзя точно предсказать заранее. 
Соответственно, нельзя заранее предсказать и влияние сделки на 
состояние брокерского счета. Тем не менее, результаты работы 
трейдера в длительной перспективе можно предсказывать на 
основании статистических закономерностей [1-3]. 

Прежде всего, результат сделки должен иметь положительное 
математическое ожидание. Только в этом случае, проведя много 
сделок, трейдер может рассчитывать на рост своего счета. Тем не 
менее, одного положительного математического ожидания 
результатов сделок недостаточно для роста счета: необходимо еще и 
грамотное управление капиталом. Грамотное управление капиталом 
требует от трейдера дисциплины, достигнуть чего совсем не просто [2]. 

Достигнуть положительного математического ожидания 
результатов сделки можно разными способами, например, при 
помощи методов технического и фундаментального анализа. 
Применяемые методы должны быть протестированы на длительных 
временных интервалах, таких, что рынок на них находится в разных 
состояниях. Тестирование метода на сравнительно небольших 
временных интервалах, не покрывающих разные состояния рынка, 
грозит существенными потерями при смене состояния рынка. 
Существенной проблемой тестирования является проскальзывание – 
невозможность совершить сделку по цене, указанной индикатором. 

Важной проблемой является и объем капитала, вкладываемый в 
каждую сделку. Слишком малый объем вкладываемого капитала 
ведет к малой скорости роста. Слишком большой объем 
вкладываемого капитала ведет к повышенным риску и 
волатильности величины счета трейдера. 

Проблема диверсификации также существенна. Диверсифи-
кация может привести к падению средней арифметической 
доходности счета. Вместе с тем средняя геометрическая доходность 
счета в результате диверсификации может вырасти. 
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При управлении счетом желательно учитывать целый ряд 
факторов: технических, фундаментальных. Каждый из них может 
описываться своей моделью. Соответственно, возникает целый ряд 
потенциальных торговых систем. Возникает интересная проблема 
отбора и интеграции потенциальных торговых систем в единую 
торговую систему трейдера.  

Критериев успеха трейдера также может быть много: величина 
торгового счета, волатильность, риск, величина максимальных 
провалов, вероятность разорения. Выбор критериев успеха интересен 
и важен, так как на их основе происходит отбор потенциальных 
торговых систем и потенциальных сделок. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ  

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ  

МУЛЬТИСКОРИНГОВОГО ПІДХОДУ 

 

В умовах нестійкої економічної ситуації як в Україні, так і у 

світі, українські банки мають знаходити ефективні шляхи управління 

ризиками своїх кредитних портфелів, що і є основним завданням 

кредитної політики кожного комерційного банку [1].  

Вирішуючи завдання з управління ризиками кредитного 

портфеля, комерційні банки стикаються з проблемою відсутності 
необхідної бази кредитних історій, що не дає змоги адекватно 

оцінити платоспроможність кожного позичальника. Автоматизовані 
процеси оцінки платоспроможності позичальників також не є 
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досконалими через неврахування змін в економіці як країни, так і 
світу в цілому, про що свідчить стан кредитних портфелів 

комерційних банків України під час та після світової фінансової 
кризи 2008 року.   

У світовій практиці існує два основних методи оцінки ризику 

кредитування, які можуть застосовуватися як окремо, так і в 

поєднанні один з одним: суб'єктивний висновок експертів та 

автоматизовані системи скорингу. 
 

Переваги та недоліки основних статистичних методів 

Таблиця 1 

Статистичні 
методи 

Переваги Недоліки 

Логістична 

регресія 

- не потребує роз-
поділу генераль-

ної сукупності 

- потребує значних розрахункових 

ресурсів; 

- при малих вибірках можливі 
нестабільні результати 

Лінійна 

дискримі-
нантна 

функція 

- простий та 

ефективний 

розрахунок 

- низька робоча якість порівняно з 
логістичною регресією; 

- відсутність прямого зв’язку між 

величиною скорингової оцінки та 

часткою кінцевої події; 
- оптимальність підходу за умови не-

обхідного розподілу сукупності (нор-

мальність та рівна дисперсія в групах) 

Нейронні 
мережі 

- можливість ви-

явлення прихо-

ваних структур 

даних; 

- високі показ-
ники якості робо-

ти методу 

- визначення параметрів не є інту-

їтивним та важко піддається контролю; 

- потребує значних розрахункових 

ресурсів; 

-   тривалий процес навчання 

 

Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за 

допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк 

намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що 

конкретний потенційний позичальник поверне кредит у строк. Таким 

чином, скоринг являє собою класифікаційне завдання, де, виходячи з 
наявної інформації, необхідно одержати функцію, що найбільш 

точно розділяє вибірку клієнтів на «поганих» і «хороших». 
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До популярних статистичних інструментів, що 

використовуються для розробки скорингових карт, належать: 

логістична регресія, лінійна дискримінантна функція та метод 

нейронних мереж. Проте кожен з перерахованих підходів має як свої 
переваги, так і недоліки (див. табл. 1). 

Точність прогнозування може бути збільшена за рахунок 

поєднання декількох скорингових моделей, що передбачають одну й 

ту саму подію, проте отриману різними статистичними методами [2]. 

При цьому проблемою є комбінування двох скорингових моделей 

для прийняття оптимального рішення.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 
Процес розвитку підприємства передбачає сукупність 

послідовних дій, спрямованих на досягнення кінцевого результату. 
Успішність таких дій визначає, перш за все, показник сукупного 
доходу, який завершує цикл обігу капіталу і, як наслідок, знову 
набуває грошової форми в процесі виробництва. Таким чином, з 
метою підвищення ефективності планування і управління ресурсами 
підприємства, доцільним є використання інструментарію 
оптимізаційного моделювання. 

Як відомо, модель лінійного програмування містить три 
елементи: змінні, які необхідно визначити; цільову функцію, яка 
підлягає оптимізації; обмеження, яким повинні задовольняти змінні. 
При оптимізації процесу виробництва закономірним є висновок, що 
цільова функція підприємства, а саме сумарний дохід, повинен 
зростати з перебігом часу при збільшенні обсягів виробництва. Отже, 
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в загальному вигляді задачу оптимізації випуску продукції можна 
представити наступним чином: 

( ) ( )1 2, ,..., maxnF x x x   F x= → , 

де ( )1 2 ... nF x ,x , ,x  – цільова функція випуску продукції, яка 

використовує n ресурсів. 
Тоді функція доходу I виглядає так: 

( ) maxI = pF x → , 

де p – ціна продукції, що виробляється; x  – вектор-рядок ресурсів, 

що використовуються. 
Перш ніж визначити область допустимих значень, необхідно 

проаналізувати структуру платежів за природні ресурси, що діють 
згідно з українським законодавством. Це дозволить врахувати 
екологічні обмеження, які впливають на результати господарської 
діяльності. Аналіз відповідної нормативної бази показав, що ресурсні 
платежі можна поділити на дві групи: 1) за право користування 
ресурсами; 2) за забруднення природного середовища. Перевищення 
встановлених норм за цими групами викликають наднормативні 
платежі, або штрафи, і, як наслідок, зменшують фінансовий 
результат підприємства. 

У літературних джерелах [1] надається оптимізаційна модель 
виробництва за умов виконання певних екологічних норм. При 
цьому вважається, що при наявності n видів ресурсів є m видів 

забруднювачів від виробництва, що задаються матрицею pC , в якій 

елементи 0ijс ≥  – кількість і-го забруднення, викликане 

використанням одиниці j-го ресурсу. За таких умов вектор 

забруднення визначається як T

pz = C x . В той же час, вказана 

оптимізаційна модель не бере до уваги обмеження, пов’язані з 
групою наднормативних платежів за право користування ресурсами. 
Таким чином, враховуючи виявлений недолік наведеної моделі, 
можна визначити дохід підприємства за умов максимізації функції 
випуску продукції: 

I = pF(x) wδ xσ− − , 

де w  – вектор витрат на усунення забруднень; δ  – вектор введення 

штрафних санкцій за забруднення навколишнього середовища; x  – 
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вектор ресурсів, що використовуються; σ  – введення штрафних 

санкцій за наднормативне використання ресурсів; 
на множині допустимих значень: 

0 0
T T

x ,z

Ax b

 ≥ ≥
 ≥

; 

*

*
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1,

i

i

i

i

i

z z
δ

z > z

 ≤= 
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*

*

0,

1,

j j

j

j j

x x

x x
σ

 ≤=  >
. 

Норматив 
*

i
z  встановлюється на рівні існуючих норм ГКД 

(гранично допустимої концентрації), а *

jx
 
‒ на основі кадастрових 

оцінок відповідних видів ресурсів. 
Підсумовуючи, варто відзначити, що наведена модель 

оптимізації доходу підприємства служить своєрідним індикатором 
«чистоти» технологій, що використовуються, і може бути задіяна при 
оцінці екологічної безпеки заходів, пов’язаних із забезпеченням 
розвитку підприємства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

К РЕШЕНИЮ ЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Одним из наиболее важных условий развития методов решения 

разнообразных исследовательских и прикладных задач является 

разработка и внедрение в практику прикладных разделов 

математики, к которым, в частности, относятся приближенные 

методы решения интегральных уравнений. 

Стоит отметить, что зачастую интегральные уравнения не 

имеют точного аналитического решения и их приходится решать 

различными методами, например, сведением интегрального 

уравнения к дифференциальному уравнению, методом квадратур, 

методом коллокаций, операционным методом и др.  
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В работе предлагается новая методика решения линейных 
интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра, основанная на 
спектральной форме математического описания, которая была 
разработана в конце 60-х годов профессором В.В. Семеновым. 

Предлагаемая методика основана на представлении функций в 
виде рядов по функциям ортонормированной базисной системы. 
Такой подход позволяет свести линейное интегральное уравнение 
Фредгольма или Вольтерра (первого и второго рода) к решению 
системы линейных алгебраических уравнений относительно 
коэффициентов разложения искомой функции (решения уравнения) в 
функциональный ряд. Полученные соотношения, инвариантные 
относительно выбора базисной системы, позволяют получить 
решение в явном виде. 

Ниже изложен алгоритм решения интегрального уравнения 
Фредгольма первого рода  

( , ) ( ) ( )

b

a

K t s x s ds f t=∫ . 

1. Выбрать базисную систему ( ){ }
0

,
i

p i t
∞

=
. 

2. Вычислить: 
а) спектральную характеристику K  линейного оператора K  

[ ]K S= K ,  ( ) ( ), ( , ) ,

b b

ij

a a

k p i t K t s p j s ds dt
 

=  
 

∫ ∫ ,   , 0,1,2,...i j =  

б) спектральную характеристику F  функции ( )f t   

( )F S f t=    ,  ( ) ( ),

b

i

a

f p i t f t dt= ∫ , 

3. Найти спектральную характеристику X искомой функции 
( )x t , используя соотношение  

1X K F−= ⋅ . 
По формуле обращения найти искомую функцию 

0

( ) ( , )i

i

x t x p i t
∞

=

=∑ . 

Стоит отметить, что алгоритмы решения других типов 
интегральных уравнений имеют аналогичные соотношения, что 
является одним из преимуществ спектрального метода – применение 
единого подхода к решению различных линейных интегральных 
уравнений удобно при реализации численных алгоритмов. 
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ПОБУДОВА ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

 
Сьогодні для ефективного управління виробництва важливим є 

побудова виробничої функції, яка має дві складові – економічну та 
екологічну. Ефективність виробничої діяльності еколого-економічної 
системи описується двома критеріями. Перший критерій – максимум 
випуску кінцевої продукції у вартісній формі. Другий критерій – 
мінімум загального обсягу викидів забруднювачів у навколишнє 
середовище. 

Баланс еколого-економічної системи описує міжгалузева 
модель Леонтьєва-Форда [1] 

                    
,

,

22221212

12121111
yxAxAx
yxAxAx

−+=
++=

                                (1) 

де 1x  – вектор валового випуску продукції, 1y  – вектор кінцевого 

продукту, 2x  – вектор знищення забруднювачів, 2y  – викиди 

забруднювачів у навколишнє середовище. 
Розглянемо модель, яка описує оптимальну виробничу 

діяльність еколого-економічної системи і характеризується двома 
критеріями (економічним та екологічним): 
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де 1c – вектор цін продукції, 2c – вектор коефіцієнтів еквівалентності 

забруднювачів (відносно шкоди або відносно вартості знищення). 
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При умові ( ) ( )( ) ,0212

1

2221

1

22 ≥−−−= −−
yyAEAAEx  ( ( ) 12

1

11121222 AAEAAA
−−+= ), 

що накладається на 01 ≥y  та 02 ≥y  система (1) з продуктивними 

матрицями, 21,2211 ,, AAAA  має єдиний розв’язок 0,0 *

2

*

1
≥≥ xx [1]. 

Двокритеріальну задачу (2) після виключення змінних 1x  та 2x  

можна привести до вигляду: 
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де ( ) ( ) ( )1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 21 1 11 20,D B E A B E A A E A D
− − −= − + − − ≥ =  

( ) ( ) ( )1 1 1

1 1 1 12 2 22 2 2 2 0.B E A A E A B E A
− − −= − − + − ≥  

Для дослідження двокритеріальної задачі (3) застосовується 
метод головного критерію [2], при цьому здійснюється побудова 
двох виробничих функцій (економічної та екологічної). Для 
побудови економічної виробничої функції за головний критерій 

виділимо )(1 xf  і введемо задовільне значення 0≥Z  рівня критерію 

),(2 xf  для побудови екологічної виробничої функції головним 

критерієм визначимо )(2 xf , задовільний рівень першого критерію – 

0≥Q , тоді отримаємо пару однокритеріальних задач: 
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Шляхом дослідження відповідних двоїстих задач до (4) 
отримаємо у явному вигляді пару виробничих функцій для еколого-

економічної системи )),(),(min(),( ***

11
RRZrZRZpycRZF ⋅+⋅==  

)),(),(max(),( ***

22
RRQwQRQuycRQF ⋅−⋅== . 
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
«КАСКАД» 

 
Не секрет, що в сучасних умовах організувати документообіг 

на підприємстві без використання інформаційних технологій 
практично неможливо. Їх використання значно економить людські 
ресурси, а також дозволяє суттєво знизити вплив людського фактора. 

Однією з таких інформаційних систем є автоматизована 
інформаційна система «Каскад», розроблена чернівецькою 
компанією «KaskadDevelopersGroup». Ця система володіє простим та 
зручним інтерфейсом та містить всі необхідні інструменти для 
розробки рішень автоматизації. 

Перш за все хотілося б відзначити ядро системи 
IntelligentCore®. Ця технологія дозволяє безпечно та зручно 
проводити маніпуляції із структурою бази даних та її об’єктами. База 
даних, яку використовує ядро, – Oracle™, яка добре відома 
спеціалістам. Тому надійність, захищеність і швидкість роботи є на 
високому рівні. 

Вбудована система KaskadRAD. Вона містить Rad-систему, 
організовану на базі даних. Дана система підтримує синтаксис 
ObjectPaskad та має доступ до IntelligentCore®.Така організація 
роботи дозволяє просто та легко розробляти рішення для конкретних 
задач підприємства як за участі компанії розробника, так і силами ІТ 
відділу самої компанії. Це надає АІС «Каскад» гнучкості рішень. 

Система звітності. Звіти в даній АІС розробляються за 
допомогою системи KaskadReport, що базується на ядрі FastReport. 
Звіти бувають декількох типів: звіти, базовані на об’єктах бази даних 
(це може бути первинна документація, внутрішні документи і т.п.), 
звіти по заробітній платі та звіти загальної аналітики. Це надає 
надзвичайно широкі можливості для побудови звітності організації. 

Система успішно впроваджена на багатьох підприємствах та 
продовжує розвиватись. 
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ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ 
РОЗДРІБНИХ МЕРЕЖ ТА ТРУДНОЩІ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  

У ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ 

 
Можливості конкуренції за ціною і якістю в умовах сучасного 

інформаційного суспільства майже не діють. Переваги в інноваціях 

дають позитивний ефект лише в короткостроковому періоді. В умовах 

кризи, сучасній організації, потрібно, щоб при виникненні потреби 

споживачі, в першу чергу, згадували конкретну пропозицію. А для 

цього необхідно, щоб вона набула унікальних рис, тобто стала 

брендом [1].  

Управління бізнесом у сучасних умовах вимагає впровадження 

передових інформаційних систем і технологій для забезпечення 

конкурентних переваг. Найбільш передові торгові підприємства 

спробували запровадити у себе більш складні концепції, що базуються 

на ідеології CRM-систем.  

CRM – це стратегія компанії, яка реалізується на основі 
використання сучасних інформаційних технологій і орієнтована на 

встановлення тривалих і взаємовигідних відносин з клієнтами з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей. СRM дозволяє досягти 

значного зростання кількісних і якісних показників при залученні та 

утриманні замовників, за рахунок централізації зберігання й обробки 

всієї інформації про контакти з ними [2]. 

Функції, якими повинна володіти CRM-система, в даний час 

визначені досить детально. Так, завдяки автоматизації рутинних 

процесів забезпечується зниження адміністративних витрат на продажі 
та маркетинг, оскільки інформація збирається і обробляється в 

автоматичному режимі за рахунок впровадження контролю та 

моніторингу здійснених покупок. За рахунок персоналізації потреб 

клієнтів компанії можуть точніше здійснювати сегментацію ринків та, 

відповідно, орієнтацію продуктів і діяльності на них [3]. 

Як обрати найважливіші дані серед статистичного матеріалу, 

який асортимент закупити, щоб товар сподобався більшій частині 
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покупців, – основні питання роздрібної торгівлі, на які чекають 

відповіді від CRM. Західний досвід і консультанти мовчать про те, як 

проводити опитування і працювати з клієнтом в наших умовах, де 

ніхто нікому не вірить і просто боїться залишати номер свого 

телефону і тим більше адресу. 

Продавці-консультанти і розробники пропонують стандартні 
ліцензії та робочі місця, забуваючи про головне: CRM ‒ це люди, а 

робота з людьми ‒ це особлива стаття, особлива специфіка. Західний 

досвід навряд чи допоможе, оскільки люди інші, говорити з ними 

потрібно зовсім по-іншому, а атмосферу довіри створювати за іншими 

схемами. 

Ядром будь-якої CRM-системи повинен бути процесинговий 

центр як засіб збору і поширення інформації в клієнтському 

середовищі. Велике значення має і організаційна основа впровадження 

CRM. Нею починають займатися ІТ-підрозділи, тому що багато 

питань пов'язано з використанням комп'ютерів, каналів комунікацій. 

ІТ-підрозділи дивляться на проблему спілкування з клієнтами своїми 

очима: є інформація, її потрібно структурувати, зберегти, забезпечити 

оновлення і т.п. [4]. 

На перший план повинні вийти фахівці не з інформаційних 

технологій, а по роботі з людьми. Їм потрібно взаємодіяти і з 
клієнтами, і з персоналом торгових компаній, тому що персонал теж 

повинен налаштуватися на роботу з клієнтом, прийняти її і отримати 

стимули для підвищення ефективності даної роботи [4].  

Сама по собі база даних клієнтів, навіть найбільша, мало що дає 
для залучення нових і підвищення лояльності старих. У будь-якому 

разі потрібно аналізувати проблему і намагатися знайти правильне 

рішення. Можна шукати доступні за ціною і надійні CRM, відповідні 
реальним потребам і можливостям, а не бажанням персоналу; 

придбати пакетний продукт або замовити розробку багатофунк-

ціональної системи з великими можливостями для її налаштування. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СКЛАДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМ WMS 
 
Сучасний склад – це не тільки складна технічна споруда для 

накопичення і перетворення матеріального потоку, але й ефективний 
засіб управління запасами на різних ділянках логістичного ланцюга 
та управління матеріальними потоками в цілому. Склад – 
найважливіша ланка в логістичному процесі торгових і сервісних 
компаній, без ефективного функціонування якого не може бути 
нормальної продуктивної роботи всього підприємства в цілому. 
Важко уявити собі ефективну роботу складу XXI століття без 
автоматизованої системи управління класу WMS (Warehouse 
Management System) та відповідного обладнання.  

Важливо, щоб WMS була інтегрована з уже існуючими на 
підприємствах системами корпоративного управління класів MRP 
(Material Requirement Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), 
SCM (Supply Chain Management); забезпечила генерацію звітних 
форм за прийнятими на даному підприємстві стандартами, а також 
велику гнучкість при формуванні нових звітів; мала WEB-інтерфейс 
для формування запитів до складської інформації.  

Економія витрат на утримання складу після впровадження 
системи управління складом (WMS) помітна вже через місяць, а 
окупається проект, як правило, через півроку. Економічна доціль-
ність впровадження WMS підтверджується цілим рядом факторів – 
починаючи від істотного поліпшення якості всіх складських операцій 
і закінчуючи скороченням кількості персоналу, необхідної підйомно-
транспортної техніки, при тому, що оборотність складу зростає.  

Для оцінки ефективності роботи складу можуть 
використовуватися такі показники: пропускна здатність за період; 
коефіцієнт використання площ, коефіцієнт використання обсягу; 
питома пропускна здатність складу за період в перерахунку на 
співробітника; питома пропускна здатність складу за період у 
перерахунку на одиницю площі або обсягу складу; швидкість 
обслуговування транспортного засобу на приймання; швидкість 
обслуговування транспортного засобу на відвантаження; коефіцієнт 
якості відвантаження; коефіцієнт товарних втрат; час, необхідний 
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для проходження стандартного замовлення з моменту його запуску 
до моменту відвантаження та ін.  

При використанні системи WMS фірма отримує такі переваги:  

• повна автоматизація процесу планування поставок;  

• надання керівництву компанії надійної та своєчасної інфор-
мації для прогнозування напрямів розвитку і розширення бізнесу;  

• постачання ринковою інформацією в реальному часі, яка 
забезпечує: можливість прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на основі актуальних даних; швидке і точне реагування на 
зміну ринкових умов;  

• зменшення вартості й часу обробки замовлення від 20% до 40%;  

• скорочення закупівельних витрат від 5% до 15%;  

• зменшення складських запасів від 20% до 40%;  

• скорочення виробничих витрат від 5% до 15%;  

• контроль місцезнаходження, стану і руху товару в реальному 
масштабі часу;  

• розвантаження персоналу від рутинної роботи і координація 
робіт персоналу;  

• забезпечується 99,9% точність при зборі заявок, 
виключаються повернення, нестачі в результаті чого знижуються 
витрати, пов'язані зі штрафними санкціями і крадіжками;  

• оперативне проведення планових та позапланових інвентаризацій;  

• здатність системи вести партійний облік, контроль термінів 
придатності і дати виробництва дає можливість практично 
безпомилково здійснювати приймання вагового товару, продукції із 
сертифікатами та якісними посвідченнями;  

• збільшення ємності зберігання на існуючих площах більш 
ніж у два рази;  

• документообіг компанії стає прозорішим;  

• поліпшується якість обслуговування клієнтів;  

• підвищується продуктивність роботи персоналу і трудова 
дисципліна. 

 
Література: 
1. Смирнов И. Особенности автоматизации управления складом 

готовой продукции / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОАКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Сучасна практика менеджменту оперує досить широким 

спектром методів та інструментів, що дозволяють ефективно 
реалізовувати управління соціально-економічними системами (СЕС). 
Проте швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їх неймовірна 
складність і тісний взаємозв'язок з усіма сферами життя людини, 
обумовлює необхідність постійного пошуку нових, ефективніших, 
відповідних вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів та 
інструментів організації й управління економічною діяльністю. 

Запобігання переходу СЕС у проблемний стан та оперативне 
реагування на проблемні ситуації, що локально виникають, залежить 
від ефективності організації процесу розпізнавання ситуацій, 
спроможності механізму прийняття рішень в стислі терміни виявити 
і оцінити характер проблем. Використання концепції проактивного 
управління в режимі реального часу забезпечує ранню діагностику 
проблемних ситуацій і реалізацію своєчасних заходів з їх запобігання [1]. 

Потреба в новому інструментарії для інформаційної підтримки 
проактивного управління в СЕС обумовлена нерозв’язуваністю 
низки важливих задач, перш за все, прогнозування процесів, 
пояснення явищ і прийняття рішень, коли класичними інструмен-
тами неможливо скористатись через складне переплетіння різнорід-
них факторів, у тому числі соціально-психологічних. Враховуючи 
обмеженість класичних методів, для розв’язання завдань проактив-
ного управління доцільно залучити технологію інтелектуального 
аналізу, яка здатна автоматично видобувати із даних нові 
нетривіальні знання у формі моделей, залежностей, законів тощо.  

Використання апарату інтелектуального аналізу даних дає 
можливість удосконалити методику проактивного управління, 
забезпечуючи його основні процеси відповідними методами 
відкриття шаблонів, моделювання передбачень, аналізу аномалій [2].  
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Модельний рівень реалізації проактивного механізму прийнят-
тя управлінських рішень на базі інтелектуального аналізу даних пе-
редбачає синтез моделей ідентифікації зв’язків та ситуацій, візу-
альних електронних моделей, моделей прогнозування ситуації, опти-
мізаційних моделей прийняття рішень, сценарних моделей розвитку ситуації. 

При цьому мова йде про використання наступних видів 
моделей: 

ü  Моделі виділення кластерів ситуацій методом k-середніх 
(k-Means); класифікації набору образів з використанням дерев рішень 
та нейронних мереж; 

ü  Моделі ідентифікації ситуації методом «найближчого 
сусіда», методом індукції правил, з використанням нейронних мереж, 
байєсівських мереж, асоціацій, алгоритму обмеженого перебору; 

ü  Моделі встановлення (добування) образів методом індукції 
правил, з використанням генетичних алгоритмів, нейронних мереж, 
програмних агентів, категоризованих графіків, піктографіків; 

ü  Моделі прогнозування з використанням методів 
«найближчого сусіда», індукції правил, міркування за прецедентами, 
байєсівських мереж, статистичних методів, асоціацій, нейронних 
мереж, дерев рішень, пошарового стиснення; 

ü  Моделі оптимізації з використанням нейронних мереж, 
генетичних алгоритмів, дерев рішень, методу індукції правил; 

ü  Моделі виявлення причинно-наслідкових зв’язків за 
допомогою агентів (кросс-табуляція), байєсівських мереж, 
еволюційного програмування, статистичних методів, редукції 
вибірки і маркування підгруп даних. 

Прикладний рівень реалізації проактивного управління на базі 
інтелектуального аналізу даних визначається формалізацією 
основних його методичних і модельних конструкцій до рівня 
конкретних інформаційних технологій: сучасних ВІ-технологій, 
розвинення технології ситуаційних центрів, колегіальних підходів до 
прийняття рішень [3]. 

 
Література: 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ 
 
Оцінка конкурентоспроможності підприємств деревообробної 

галузі включає оцінку і аналіз таких п’яти параметрів: фінансова 
стійкість, ділова активність, ефективність господарської діяльності, 
ринкова активність, ліквідність та платоспроможність [2]. Нами 
розглянута наступна методика експертного оцінювання [1], яка 
включає три етапи: 

1. Формування експертної комісії. 
2. Формування критеріїв оцінки. 
3. Оцінка ваги кожного критерію, тобто визначення вагових 

коефіцієнтів. 
Формування експертних комісій. До складу експертної комісії 

включаються науковці, компетентні в даній галузі, підприємці, які 
добре знають практичні та конкретні проблеми конкурентоспро-
можності, а також представники адміністрації, які мають достатній досвід.  

Щоб уникнути зменшення точності та надійності експертизи, в 
експертну групу потрібно ввести не менше 5 чоловік. Відомий досвід 
проведення подібних експертних оцінок показує, що оптимальним 
треба вважати склад комісії із 8-10 експертів. Крім того, група не 
повинна складатися із представників однієї вузької спеціальності, 
однієї наукової школи або одного закладу. 

Формування критеріїв оцінки. Складається початковий список 
критеріїв, який роздається експертам для аналізу. Робота експертів 
над початковим списком полягає в тому, що вони виключають 
непотрібні або додають ті, яких не вистачає, на їхню думку, критерії 
в списку, тобто створюють список базових критеріїв. 

Базові списки аналізують аналітики і потім складаються 
кінцевий список критеріїв за наступним принципом: якщо більше 
половини всіх експертів виключили (додали) критерій, то він не 
входить (входить) в кінцевий список. 

Визначення вагових коефіцієнтів проводиться в три етапи: 
1. Отримання вихідної інформації від експертів. Для кращої 

оцінки бажано визначити відносну важливість або пріоритетність 
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критеріїв як на рівні груп критеріїв (параметрів), так і окремо 
всередині кожної групи. 

2. Аналіз несуперечливості суджень експерта аналітиками. 
3. Агрегування експертних оцінок та отримання результуючих 

вагових коефіцієнтів. 
Отримані вагові коефіцієнти в подальшому використовуються 

для побудови інтегральної оцінки конкурентоспроможності. 
 
Література: 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О РАНЦЕ 

 
Актуальность проблемы разработки методов моделирования 

многомерных задач, описывающих процессы экономики, не 
вызывает сомнений. К таким задачам относятся, например, задачи 
сегментирования рынка и прогнозирования его конъюнктуры, 
изучения экономической депрессии, анализа и прогнозирования 
различных социально-экономических явлений и др. Эффективное 
исследование многомерных задач возможно только на основе 
применения многопроцессорных вычислительных систем. 

Данная работа направлена на развитие методов 
распределенного моделирования в экономике, предложенных 
авторами в [1]. Задача о ранце является математической моделью 
многих прикладных задач экономики, теории управления, 
криптографии и др. В этой связи разработка эффективных и 
надежных методов ее решения является весьма актуальной. Задача о 
ранце формулируется следующим образом. Имеется n предметов, 
каждый из которых обладает весом vi  и стоимостью ci. Требуется 
найти совокупность предметов максимальной стоимости, которая 



 301 

позволит заполнить ранец грузоподъемностью A. Математическая 
модель имеет вид: 

{ }
.n,...,i,A

i
v,

i
c

,
n

i
,

i
x,A

i
x

i
vmax,

i
x

n

i i
c)x(f

100

1
10

1

=≤<>

∑
=

∈≤⋅→⋅∑
=

=
 

Для решения представленной задачи разработано большое 
число различных методов. Одним из наиболее распространенных 
точных методов является метод ветвей и границ (МВГ). Для 
ускорения вычислений был разработан параллельный алгоритм 
метода, основанный на МВГ. Идея параллельной реализации МВГ 
состоит в распределении подзадач, генерируемых в процессе 
декомпозиции по соответствующим процессорам кластерной 
вычислительной системы. Непосредственно вершины дерева 
ветвления пересылаются между процессорами вычислительной 
системы. При этом на каждом шаге МВГ исследуемая задача 
декомпозируется на две. Затем формируется бинарное дерево 
подзадач, в котором дуги направлены от исходной задачи  к 
подзадачам, которые формируются при ветвлении. Таким образом, 
создается дерево декомпозиции. Неперспективные концевые 
вершины дерева исключаются по правилам отсева. Перспективная 
концевая вершина подвергается ветвлению и заменяется теми 
подзадачами, которые возникли в результате декомпозиции. Процесс 
моделирования завершается, когда все концевые вершины отсеяны, 
т.е. дальнейшее ветвление невозможно. 

Вычислительные эксперименты проводились на персональном 
вычислительном кластере [1], который включает шесть лезвий. Одна 
из серий вычислительных экспериментов была направлена на 
изучение эффективности параллельного алгоритма. При этом 
выведены аналитические соотношения для расчета эффективности и 
ускорения через особенности параллельного кода и параметров 
самой кластерной системы. Для сравнения был выбран 
последовательный вариант решения задачи о ранце, особенность 
которого состояла в независимости числа ветвлений от стратегии 
ветвления. Этот вариант решения задачи удобно было использовать в 
качестве теста для сравнения с разработанным распределенным 
алгоритмом. Эффективность распараллеливания составляет 82 %, 
ускорение – 5,4. Полученный вариант в некоторой степени ожидаем, 
т.к. в параллельной организации алгоритма на каждом шаге решения 
задачи не производится обмен граничных данных. 



 302 

Литература: 
1. Чернецький С.О., Швачич Г.Г., Холод О.Г. Конструювання 

високопродуктивного інтегрованого середовища на базі персонального 
обчислювального кластера / С.О. Чернецький, Г.Г. Швачич, О.Г. Холод // 
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: тези 
доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції (MPZIS-2010) / 
Дніпропетровськ, 10-12 листопада 2010 р. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 
2010. – С. 278-280. 

 
 

Шевчик А.О., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
НЕЧІТКИЙ ІНДЕКС БІДНОСТІ ФОСТЕРА-ГРІРА-ТОРБЕКА 

 
Сьогодні перед людською спільнотою досить гостро постала 

проблема бідності, оскільки, за офіційними даними ООН, кожен 
сьомий житель Землі перебуває на грані голодної смерті. Для її 
вирішення необхідні, зокрема, адекватні способи вимірювання 
індексів (числової характеристики) бідності. Найчастіше 
використовуються такі індекси, як частка бідних /q N  (q – кількість 

бідних, N – величина популяції) та глибина бідності (відношення 
середнього дефіциту доходу до межі бідності ( ) /z w z−

 
(z – межа 

бідності, w – середні доходи бідного населення)). Але ці індекси 
зовсім не чутливі до розподілу доходів серед бідних. На 
сьогоднішній день найбільш популярним дистрибутивно чутливим 
індексом бідності є індекс Фостера-Гріра-Торбека, який має 

вигляд:
1

1
( , , ) (1 )

q

i

i

x
FGT x z

N z

αα
=

= −∑ , 0α > . Тут 
1 2( , ... )

q
x x x x=  ‒ вектор 

доходів бідних осіб. При 0α =  цей індекс показує частку бідних, при 
1α =  – середній відносний дефіцит доходів бідних. При 2α >  індекс 

є дистрибутивно чутливим та узгодженим за підгрупами. В 
основному ці моделі базуються на точній («чіткій») інформації, хоча 
дані про розподіл доходів є неточними, нечіткими, розмитими. 

На практиці неможливо точно оцінити майбутні доходи 
домогосподарств, а також однозначно провести лінію, що розділяє 
бідних від багатих. Тому для вирішення цих проблем використаємо 
теорію нечітких множин. Нехай доходи кожної особи записуються у 

вигляді «L-R нечіткого числа»: [ , , ]
i i i i

x x a b=  з функцією належності 
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 , 0
i i

a b > . L та R – гладкі 
симетричні незростаючі на 
множині невід’ємних чисел 
функції, для яких L(0) = 1 
(R(0) = 1) та L(±∞) = 0 

(R(±∞) = 0). Межа бідності задається нечітким числом [ ,0, ]z z ϕ= . 

Функція належності множини бідних матиме такий вигляд: 
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z z

R
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 −
  =
 
 

). 

Бідними вважаються ті особи, для яких степінь входження в 
множину бідних більша за деяке ε: 

( ( ) ( )) min{ ( ), ( )}

0
( ) ( )

x z x dx x z x dx
x x
i iR R

x dx x dx
x x
i iR R

µ µ
ε

µ µ

∫ ∫

= > >
∫ ∫

∩

, 

де q – кількість осіб, для якої виконується попередня нерівність. 
Отже, пропонується «нечіткий» індекс Фостера-Гріра-Торбека: 

1
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ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 

 

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік та 
автоматизація виробництва є особливо важливими функціями 
ефективного управління виробничими і комерційними структурами, 

знаряддям контролю за раціональним та економічним використанням 
ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання 
фінансових обов’язків перед державою. Удосконалення побудови 
своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно 
пов’язане з вирішенням актуальних завдань у галузі економіки. 

Виявленню та використанню внутрішньогосподарських резервів 
підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню 
собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рента-
бельності виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного 
успіху сприяють автоматизація та чітко налагоджений облік і контроль. 

Крадіжки конфіденційних відомостей, навмисні й випадкові 
протиправні дії співробітників, нецільове використання мережних 
ресурсів компанії ‒ все це призводить до прямих фінансових збитків, 
погіршення іміджу й втрати довіри клієнтів [1]. Серйозність 

поставлених проблем підтверджується й останніми дослідженнями 
провідних західних і вітчизняних організацій. Таким чином, 
компаніям необхідні механізми, що дозволяють уникнути або 
принаймні мінімізувати ризики виникнення інцидентів внутрішньої 
ІТ-безпеки. До арсеналу таких засобів можуть входити організаційні 
заходи (створення відповідної нормативної бази й політики ІТ-
безпеки, модифікація трудових договорів і т.д.), різного роду обме-
ження, тренінги й системи фізичної безпеки, однак найефективнішим 
рішенням вважається впровадження засобів на основі ІТ [2]. 

Аналіз роботи перших варіантів автоматизованої системи 

обліку приймання сировини і відвантаження жому на цукрових 
заводах на базі ваговимірювальних комплексів «СКІФ-АВК» 
дозволив запропонувати ряд заходів, які забезпечують достовірність 
розрахунків з постачальниками сировини в системах реального часу. 
При модернізації даної системи обліку велику увагу було приділено 
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забезпеченню захисту інформації від несанкціонованого доступу як 

від обслуговуючого персоналу, так і від впливу зовнішніх факторів у 
технологічний хід виробничого процесу на призаводському 
бурякопункті цукрового заводу (коректування ваги брутто в бік 
збільшення, коректування ваги тари в бік зменшення, введення в базу 
даних фіктивних накладних, повторний заїзд автомобіля на вантажо-

приймальну платформу, підміна автомобіля на пункті ТАРА і т.п.). 
Розроблена автоматизована ваговимірювальна система 

приймання сировини на цукрових заводах України використовує 
сервер бази даних Firebird. За певних умов адміністратор системи з 
допомогою консольних засобів може вносити відповідні зміни в 
окремих полях бази даних. Розроблений модуль за спеціальним 
алгоритмом здійснює шифрування найважливіших полів запису: 
номер накладної, дата, час, номер оператора, вага брутто і вага тари. 
Зашифровані дані зберігаються в додаткових полях бази даних. Після 

запуску системи проводиться автоматична перевірка бази даних на 
коректність. Записи бази даних, в яких був виявлений несанкціоно-
ваний доступ, регенеруються за рахунок додаткових зашифрованих полів. 

За необхідності роботи в ручному режимі (після одержання 
дозволу у директора заводу і відповідного запису в спеціальному 

журналі) інформація в базі даних  спеціальним чином шифрується, 
що не дає можливості робити аналогічні записи в базі даних через 
консольні засоби. 

Для боротьби з несанкціонованим видаленням або додаванням 

записів бази даних організовано також спеціальний модуль, який 
веде облік створених записів у базі даних. Цей підхід з одночасним 
веденням резервних копій в кінці дня або за заданим графіком не 
дозволяє видаляти або додавати записи бази даних без відповідних 
повноважень. При підключенні підсистеми відеоспостереження на 

пунктах зважування додатково відбувається прив’язка фото 
автомобіля з номером до накладної і коду водія (номер автомобіля на 
фото повинен збігатися з номером автомобіля за кодом водія; ця ін-
формація компонується на фото системою автоматично). Цей підхід 
не дозволяє внести один результат зважування до різних накладних. 
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МОДЕЛИ «ГУСЕНИЦА»-SSA-АРСС-СПОАРУГ И АРСПСС-

СПОАРУГ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 
Развитие теории моделирования определяется степенью 

математического описания процессов и явлений, имеющих место в 
различных отраслях науки и техники. Современная вычислительная 
техника и методы математического моделирования предоставляют 
большие возможности для анализа и прогнозирования финансово-

экономических временных рядов. 
В работе впервые предложена модель «Гусеница»-SSA-АРСС и 

модель авторегрессии – спектрально проинтегрированного 
скользящего среднего (АРСПСС, ARSIMA). Главная идея первой из 
предлагаемых моделей и методики её построения заключается в 

совместном использовании двух таких классических моделей, как 
модель авторегрессии – скользящего среднего (АРСС, ARMA) и 
метода «Гусеница»-SSA (хорошо описывающего нестационарные 
временные ряды с линейными, параболическими или 
экспоненциальными трендами с не всегда устойчивой колебательной 

составляющей, часто встречающихся во временных рядах в 
экономике), обученных на конкурентной основе с учётом 
обобщённого критерия точности и адекватности. Использование 
такой комбинации двух простых моделей было продиктовано тем, 

что отдельно эти модели имеют ряд недостатков, а совместное их 
использование приводит к синергии, повышая эффективность 
конечной модели, её робастность и адекватность. Таким образом, 
произведена успешная попытка спустя более тридцати лет после 
создания модели ARIMA (АРПСС) и метода «Гусеница»-SSA 

объединить их. Однако для удовлетворения таких требований к 
моделям, как: скорость обучения, трудоёмкость, ресурсоёмкость, 
наглядность модели, простота использования и интерпретируемость, 
затратный по времени и ресурсам метод «Гусеница»-SSA в 
дальнейшем было предложено использовать лишь для 

предварительной структурной идентификации и грубой 

параметрической идентификации интегрирующего полинома ( )Lw  от 
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оператора задержки L  модели (1), а также для грубой структурной и 

параметрической идентификации полинома ( )Lf , структура и 

коэффициенты которого сначала равны таковыми рекуррентной 

модели метода «Гусеница»-SSA и наличие которого отличает более 
общую полиномиальную модель от модели Бокса-Дженкинса, а 

также совместно с ( )Lw  определяющих долгосрочную память 

модели, описывая более широкий класс процессов долгосрочной 
памяти, чем при фрактальном интегрировании в модели ARFIMA. 

( ) ( ) ( )
( ) tt e
La

Lc
yLwLf ⋅=⋅⋅  – модель АРСПСС.  (1) 

При анализе и прогнозировании финансово-экономических 
показателей, зависящих от нескольких других показателей, 
необходима сбалансированность динамических свойств переменных, 
стоящих в левой и правой частях уравнения модели. В этом случае 
метод «Гусеница»-SSA выступает для предварительной обобщённой 

коинтеграции временных рядов. 
Кроме того, предложено разработанные модели использовать 

совместно с моделью спектрально проинтегрированной обобщённой 
авторегрессионной условной гетероскедастичности (СПОАРУГ, 

SIGARCH), для моделирования гетероскедастичных временных 
рядов, при построении имеющая схожие идеи с идеей построения 
модели (1), но для шумов модели.  

Несложно записать предложенную сезонную модель АРСПСС 
в матрично-векторной форме и, если в матрицах, отвечающих за 

сезонные составляющие, надлежащим образом расставить параметры 
модели не через равные промежутки времени, а с учётом изменения 
периодов факторных временных рядов с модулированными 
частотами, доступных после применения метода «Гусеница»-SSA, то 
можно учитывать квазипериодические компоненты временного ряда.  

Построение первой из разработанных моделей является, с 
одной стороны, модификацией метода «Гусеница»-SSA с 
автоматическим отделением долгосрочной памяти от краткосрочной 
и периодических составляющих, избавляя от недостатка 
разделимости временных рядов на составляющие, имеющегося в 

базовом алгоритме метода «Гусеница»-SSA, а с другой стороны, 
развитием моделей в пространстве состояний, для определения 
которых здесь используются главные компоненты. Построение 
второй модели является развитием методики Бокса-Дженкинса, но 

уже для построения более широкого класса моделей. 
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ПРО ПОЄДНАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ  

ТА ГЕНЕЗИС МАТЕРІАЛЬНОГО В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Природні ресурси є однією з найважливіших складових 

продуктивних сил завдяки яким генеруються матеріальні блага. 
Йдеться про ресурси землі, лісу, води, атмосферного повітря, флору і 
фауну тощо. Використання природних ресурсів гомосом часто 
призводить до порушення, погіршення екології. Як результат, 
регенеративні властивості ресурсів природи значно погіршуються. 
Особливо значної шкоди завдає нині природі зростання 
антропогенного та техногенного навантаження. Зрозуміло, що 
зазначена проблема потребує наукової оцінки та розв’язання. 

Варто зазначити, що збереження та поліпшення екології 
природних ресурсів у процесі їх використання, збереження, 
покращення та охорони не може бути разовим актом, а потребує 
запровадження системного, комплексного підходу. Саме тому 
виправданим, на наше переконання, є побудова моделі відтворення 
природних ресурсів, яка би органічно поєднувала матеріальні 
інтереси суб’єктів господарювання з одночасним поліпшенням 
екології. Складність вмонтування пропонованої моделі полягає в 
тому, що в суспільстві уже давно склалося споживацьке ставлення до 
ресурсів природи. Абсолютна більшість населення розцінює землю, 
воду, ліси як щось дармове, що призначене для задоволення часто 
ірраціональних споживацьких потреб. Менталітет, цінності гомосу 
не зорієнтовані на бережливе, раціональне, ощадливе використання 
природних ресурсів. Порушення ресурсів природи в абсолютній 
своїй більшості регулюється адміністративними, примусовими 
інструментами впливу. Насамперед це стосується справляння 
штрафів за недотримання норм екології, адміністративних стягнень і 
лише в окремих, рідкісних випадках (завдано смертельної шкоди 
людині, спричинено інвалідність) передбачено кримінальну 
відповідальність. Зрозуміло, що цього недостатньо для збереження 
екології. При цьому розмір штрафів, як найбільш дієвий засіб впливу 
на порушників екології, є мізерним стосовно обсягів завданої шкоди 
природі. Йдеться про підприємства металургійної, целюлозно-
паперової, хімічної, сільськогосподарської, паливно-енергетичної 
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промисловості, суб’єктів, діяльність яких пов’язана з виготовленням 
різного роду пластмасової продукції, обгорткових матеріалів, скляної 
тари, пакетів, на утилізацію яких потрібно десятки років. Вихід із 
зазначеної дилеми екологія-матеріальні інтереси користувачів 
природних ресурсів необхідно шукати в побудові загальнодержавної 
економічної моделі, в основу якої треба покласти продукування в 
суспільстві якісно нових цінностей. Йдеться про прищеплення 
гомосу усвідомленого ставлення до природних ресурсів як 
субстанції, без якої не може існувати людина, регенеруватись 
фауністика та флориністика, весь видимий і невидимий світ. Це 
аксіома, без усвідомлення якої генезис матеріального в процесі 
відтворення природних ресурсів на існуючих нині засадах призведе 
до світової глобальної катастрофи. Саме тому в Україні нагальною 
нині постає потреба розробки відповідної програми, моделі, які 
призупинять процес хижацького ставлення суспільства до природних 
ресурсів. Акценти при цьому мають бути спрямовані на формування 
якісно нових усвідомлених цінностей. 

Модель досягнення раціональності між потребою збереження 
екології та використанням природних ресурсів доцільно розмежувати 
по двох напрямках. Перший варто спрямувати на оптимізацію 
діяльності підприємств, небезпечних виробництв, які завдають 
шкоди екології. Другий має забезпечити заходи, які стосуються 
проведення роз’яснювальної, просвітницької роботи серед 
населення, особливо дітей, молоді. Зазначене потребує проведення 
наукових досліджень підприємств, які завдають шкоду екології. На 
часі є запровадження екологічного паспорта, а також введення 
єдиного реєстру таких підприємств, які унеможливлюють 
збереження екології. Крім того, необхідно значно підвищити розміри 
відшкодування за завдані збитки, оскільки нині суми платежів за 
забруднення земель, лісу, води, атмосферного повітря, а також 
штрафи є значно менші за отриманий підприємствами економічний 
зиск. Завдяки цьому вдасться вирішити одночасно проблему 
збереження екології та забезпечити необхідні матеріальні інтереси, 
діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів. 
Одночасно варто налагодити вивчення основ екології серед 
населення. З цією метою в дошкільних закладах, школах треба 
ввести в програму навчання дисципліну, вивчення якого дасть 
можливість дітям більш предметно знати природні ресурси краю, в 
якому вони проживають. Зрозуміло, що при цьому буде 
прищеплюватися усвідомлення потреби збереження та поліпшення 
всього довкілля. 
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Яблоков А.І., 

аспірант,  

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних  

технологій та систем НАН та МОН України  

 

РИНОК МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ  

В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Міжбанківські кризи становлять серйозну загрозу діяльності 
банку, можуть викликати різке зниження платоспроможності, 
недолік ресурсів і навіть банкрутство банку. Важливою умовою 

функціонування ринку міжбанківських кредитів виступає наявність 

добре функціонуючої інформаційної бази, яка дозволяє на підставі 
бухгалтерської звітності банку-позичальника проаналізувати його 

фінансовий стан. На міжбанківському ринку України немає єдиної 
методики, яка дозволила б провести всебічний аналіз фінансового 

стану банку-контрагента, і в цьому дослідженні запропоновані 
концептуальні підходи до створення такої методики. 

Одним із різновидів індикативного регулювання банківської 
системи в цілому є економічні нормативи, виконання яких відповідно 

до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні є 

обов’язковим для усіх банків України [1, 2]. Серед 12 економічних 

нормативів, що використовуються у вітчизняній практиці 
банківського регулювання на 01.06.2010 р., 3 – нормативи 

регулятивного капіталу, 3 – нормативи ліквідності, що свідчить про 

значне місце, яке відводиться контролю за станом цих показників 

банків у регулятивній діяльності Національного банку України. 

Ліміти міжбанківських кредитів розраховуються на строки: 

• ліміт «intraday»; 

• ліміт «overnіght»; 

• ліміт від 1 до 14 днів; 

• ліміт до 30 днів; 

• ліміт до 365 днів; 

• максимальний ліміт на банк-контрагент. 

Ліміт «intraday» розраховується за формулою: 

 Limintraday= HK×H2×Kp×N×R,                       (1) 

де НК – нетто-капітал (середній розмір регулятивного капіталу 

банку-контрагента за період що аналізується, зменшений на суму 
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переоцінки основних засобів і дебіторської заборгованості);  
H2 ‒ середнє значення нормативу адекватності регулятивного 

капіталу банку-контрагента за період, що аналізується;  

Kp ‒ коефіцієнт, який характеризує якісні характеристики діяльності 
банку-контрагента; N ‒ коригувальний коефіцієнт ймовірності 
виконання банком-контрагентом умов міжбанківської угоди;  

R ‒ індекс надійності. 
Ліміт «overnіght» розраховується за формулою:         

Limover= HK×H2×H4×Kp×N×R,                       (2) 

де H4 ‒ середнє значення нормативу миттєвої ліквідності банку-

контрагента за період, що аналізується. 

Ліміт до 14 днів розраховується за формулою: 

          Lim14 = HК×H3×H5×Kp×N×R,                         (3) 

де Н3 ‒ середнє значення нормативу адекватності основного капіталу 

банку-контрагента за період, що аналізується; Н5 ‒ середнє за місяць 

значення нормативу поточної ліквідності банку-контрагента за 

період, що аналізується. 

Ліміт до 30 днів розраховується за формулою:     

Lim30 = RNK
2

H6H5
H3HK p ×××







 +×× ,                 (4)  

де Н6 ‒ середнє значення нормативу короткострокової ліквідності 
банка-контрагента за період, що аналізується. 

Ліміт до 365 днів розраховується за формулою:      

Lim365 = RNKH6H3HK p ××××× .                     (5) 

Максимальний ліміт розраховується за формулою: 

     Limmax = Limintraday +Limover + Lim 14 + Lim30 + Lim365.     (6) 

Максимальний ліміт на банк-контрагент розраховується з 
урахуванням групи контрагентів, до якої він входить. Загальна 

заборгованість по групі контрагентів не може перевищувати 

показник Н7. 

Коефіцієнт, який характеризує якісні показники діяльності 
банку-контрагента (Kp),  визначається на основі наступних критеріїв:  

• наявність і значення незалежного кредитного рейтингу банку;  

• перелік операцій, на здійснення яких банк отримав 

письмовий дозвіл НБУ;  

• дотримання банком економічних нормативів;  

• регіональна присутність банку; 
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• масштаби діяльності банку. 

Значення коефіцієнта визначається за скоринг-методикою: 
 

Кількість балів Кр 

> 26 100% 

21 – 25 80% 

16 – 20 60% 

11 – 15 40% 

<10 20% 
 

Наявність незалежного кредитного рейтингу: 

• Наявність рейтингу однієї із провідних світових 

рейтингових компаній (Moody's Investor Service, Standard&Poor's, 

Fіtch Ratings) ‒ 5 балів;  

• Наявність рейтингу компаній країн СНД (РА «Кредит-

Рейтинг», КРА «Рюрік», РА «РУСРЕЙТИНГ») ‒ 3 бали;  

• Відсутність рейтингу ‒ 1 бал. 

Значення рейтингу на рівні:  
• «інвестиційний клас» ‒ 5 балів; 

• «високий спекулятивний клас» ‒ 4 бали; 

• «середній спекулятивний клас» ‒ 3 бали; 

• «низький спекулятивний клас» ‒ 2 бали; 

• дефолтний рейтинг ‒ 1 бал. 

За наявності письмового дозволу НБУ на здійснення операцій 

видів 3, 4, 5, 6, 7, 8 (за нумерацією НБУ, визначеної в додатку до 

листа від 03.10.2007 р. № 41 – 211/1814 – 10108) банк-контрагент 

отримує 5 балів. За наявності обмежень або відсутності дозволу на 

здійснення вищезазначених операцій, підсумковий бал за цим 

критерієм зменшується на 1 за кожний вид операції, на який 

відсутній дозвіл або існують обмеження. Підсумковий бал за цим 

критерієм не може бути менше 1. 

Дотримання банком економічних нормативів протягом періоду, 

що аналізується: 

• Дотримання всіх економічних нормативів – 5 балів; 

• Недотримання 1 або 2 економічних нормативів – 2 бали; 

• Недотримання 3 та більше економічних нормативів – 1 бал. 

Регіональна присутність банку-контрагента. Оцінюється через 
кількість областей України, у яких банк має філії та/або відділення. 
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Також враховується наявність за кордоном філій, відділень та/або 

материнського банку. Якщо кількість таких областей: 

• 19 і більше ‒ 5 балів; 

• 10-18 ‒ 4 бали; 

• 9 і менше – 3 бали. 

Масштаби діяльності банку-контрагента. Визначаються групою 

за активами, до якої він був віднесений НБУ. Банки групи: 

• 1 група: «найбільші» ‒ 5 балів; 

• 2 група: «великі» ‒ 4 бали; 

• 3 група: «середні» ‒ 3 бали; 

• 4 група: «дрібні» ‒ 2 бали. 

Для визначення надійності банку-контрагента йому 

присвоюється індекс надійності (R). Даний індекс базується на 

використанні фінансово-економічних коефіцієнтів. При визначенні 
індексу надійності присвоюються коригувальні ваги як до 

коефіцієнтів, так і группам, до яких вони належать. 

Коефіцієнти становлять 6 груп, що характеризують діяльність банку: 

• Коефіцієнти надійності (коригувальна вага ‒ 15%); 

• Коефіцієнти ліквідності (коригувальна вага ‒ 30%); 

• Коефіцієнти рентабельності (коригувальна вага ‒ 15%); 

• Коефіцієнти якості активів (коригувальна вага ‒ 20%); 

• Коефіцієнти ресурсної бази банку (коригувальна вага ‒ 15%); 

• Коефіцієнт податкового навантаження (коригувальна вага ‒ 5%). 

Коефіцієнти надійності: 

ДА

ВК
Кн =1  (вага 50%),                                          (7)            

де ВК ‒ власний капітал; ДА ‒ дохідні активи. 

НКА

РпАО
К н =2

  (вага 50%),                                        (8) 

де РnАО ‒ резерви під активні операції; НКА ‒ негативно 

класифіковані активи. 

Коефіцієнти ліквідності: 

Зб

ЛА
К л =1   (вага 35%),                                        (9) 

де ЛА ‒ ліквідні активи; Зб ‒ зобов'язання банку. 
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Зб

ЗК
К л =2   (вага 35%),                                      (10) 

де ЗК ‒ захищений капітал. 

ДА

ЛА
К л =3   (вага 30%),                                          (11) 

Коефіцієнти рентабельності: 

ВК

ФР
К р =1   (вага 50%),                                         (12)  

де ФР ‒ фінансовий результат. 

ДА

ФР
К р =2   (вага 50%),                                         (13) 

Коефіцієнти якості активів: 

КП

ВКДП
К я

+=1   (вага 35%),                                    (14) 

де ДП ‒ депозитний портфель; КП ‒ кредитний портфель. 

ДА

ДЦП
К я =2   (вага 35%),                                         (15) 

де ДЦП ‒ державні цінні папери. 

ДА

НКА
К я −=13   (вага 30%),                                        (16) 

Коефіцієнти ресурсної бази банку: 

П

КФО
Кб =1   (вага 35%),                                           (17)  

де КФО ‒ кошти фізичних осіб; П – пасиви банку-контрагента. 

Зб

КП
Кб =2   (вага 35%),                                           (18) 

Зб

ВК
Кб =3   (вага 30%),                                           (19) 

Коефіцієнт податкового навантаження: 

ВП

ФР
Кн = ,                                                          (20) 

де ВП ‒ витрати на податки. 

Розгорнута формула обчислення синтетичного індексу 

надійності має такий вигляд: 
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1 2 1 2 3
15% (0,5 0,5 ) 30% (0,35 0,35 0,3 )н н л л лR К К К К К= × × + × + × × + × + × +  

1 215% (0,5 0,5 )р рК К+ × × + × +

1 2 3
20% (0,35 0,35 0,3 )я я яК К К× × + × + × +  

1 2 3
15% (0,35 0,35 0,3 ) 5%б б б нК К К К+ × × + × + × + ×  

Індекс надійності застосовується за умови, якщо він має значе-

ння, менше 100%, в інших випадках він прирівнюється до 100%. 

Відповідно до значення індексу надійності, банки поділяються 

на 5 груп ризику:  
 

Індекс надійності, R Група ризику 
Коригувальний 

коефіцієнт, N 

> 60% 1 100% 

50% - 60% 2 80% 

40% - 50% 3 60% 

30% - 40% 4 40% 

< 30% 5 20% 
 

Розраховані ліміти можуть додатково коригуватись. Експертна 

оцінка здійснюється на підставі додаткової інформації, а саме: 

• опублікована інформація в друкованих та електронних ЗМІ; 
• висновки рейтингових агентств, розміщені у відкритому 

доступі на їхніх WEB-сайтах та опубліковані у друкованих ЗМІ; 
• будь-яка інформація, джерело походження якої не викликає у 

банку сумнівів стосовно її достовірності та законності шляхів її отримання. 

Використання даних концептуальних підходів може дати 

можливість банкам створити просту і надійну методику дистанційної 
оцінки фінансового стану банків-контрагентів при використанні 
обмеженої інформації, що дозволяє адекватно оцінювати рівень їх 

ризиків, встановлювати ліміти кредитування і уникати власних 

фінансових втрат, а також перешкоджає виникненню криз на 

міжбанківському ринку. 

 
Література: 

1.  Інструкція НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні» від 28.08.2001 р. №368 (зі змінами та доповненнями).  

2.  Методика розрахунку економічних нормативів регулювання 

діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 

11.04.2005 року № 125 (зі змінами та доповненнями). 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТУ ІНКАСАЦІЇ 
 

Невід'ємним елементом практично всіх сучасних економічних 

операцій, що стосуються передачі грошової вартості в обмін на 

товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи, тобто набір 

платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, 

міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує 

грошовий обіг разом з інституційними та організаційними правилами 

та процедурами, що регламентують використання цих інструментів 

та механізмів.  

Однією з основних форм обслуговування клієнтів платіжних 

систем є надання готівкових грошей у мережі банкоматів. Для 

підвищення якості обслуговування, кількість банкоматів постійно 

зростає, що приводить до росту інкасаційних витрат банку і, в свою 

чергу, викликає необхідність оптимізації даного процесу. 

Згідно з чинним законодавством, при проведенні інкасації до 

компетенції банків віднесено значну кількість завдань: визначення 

порядку перевезення валютних цінностей до власних підрозділів 

(філій, відділень) та їх вивезення у зворотному напрямку, 

перевезення валютних цінностей до/від банкоматів, пунктів обміну 

валют, перевезення валютних цінностей від каси банківської 
установи до клієнтів банку та між клієнтами банку, проведення 

інкасації коштів, зберігання та здавання сумок з готівкою, що 

доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань [1]. 

Даний процес є досить затратним, оскільки під час перевезення 

валютних цінностей та інкасації коштів необхідна наявність 

особового складу підрозділу інкасації в кількості не менше трьох 

осіб (і чотирьох осіб за наявності в підрозділі інкасації вогнепальної 
зброї), матеріально-технічної бази, що включає касовий вузол, 

власний оперативний автотранспорт, засоби радіозв'язку, що 

забезпечують надійний та постійний зв'язок, індивідуальні засоби 

захисту (бронежилети), технічні засоби захисту цінностей для 

забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення 
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та інкасації або наявність вогнепальної зброї в підрозділі інкасації чи 

договору з майновою відповідальністю із відповідною службою. 

Складання маршрутів з інкасації здійснюється з урахуванням 

безпеки роботи інкасаторів на маршруті, а саме: протяжності 
маршруту та безпеки вибраного напрямку перевезення, часу роботи 

інкасаторів на маршруті, наявності вільних та освітлених під'їзних 

шляхів, часу заїзду для здійснення інкасації, обсягів готівки, що 

інкасується тощо. 

Очевидно, що така масштабна операція з метою зменшення 

витрат викликає потребу оптимізації роботи підрозділу інкасації, 
зокрема необхідні:  

– розрахунок оптимальної кількості грошових засобів кожного 

банкомата з урахуванням різних критеріїв (територіальне 

розміщення, номенклатура послуг тощо); 

– визначення днів проведення інкасації; 
– оптимізація маршруту спеціалізованих транспортних засобів, 

що здійснюють інкасацію. 

Розв’язання даної задачі можна здійснити за таким алгоритмом: 

– прогнозування попиту готівки у мережі банкоматів на основі 
статистичних даних, що передаються до банку; 

– надання рекомендацій щодо оптимальної кількості грошових 

засобів у банкоматній мережі при мінімальних затратах; 

– моніторинг даних з подальшим визначенням відхилень 

прогнозу і коригування моделі, що здійснює такий прогноз; 
– побудова оптимального маршруту інкасації; 
– визначення оптимального парку спеціалізованих 

транспортних засобів, що здійснюють інкасацію. 

Проведена оптимізація і прийняття відповідних рішень на її 
основі дозволяють отримати деяке зниження потреби у готівкових 

грошах та затрат на обробку грошових засобів, витрат на 

транспортування грошових засобів (роботу інкасаторів, охоронців 

тощо) та часу простою банкомата через затримку операції 
завантаження банкомата.  
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МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ  
ІНКАСАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Банки є важливим і впливовим сектором бізнесу, від успішної 

діяльності якого залежить, в першу чергу, стійкість фінансової 
системи і, як наслідок, економічне зростання країни. Проте їх 
функціонування пов’язане з подоланням у часі труднощів, 
вирішенням ряду завдань і проблем, одними з яких є організація 
інкасації грошей та перевезення цінностей.  

Інкасація коштів визначається постановою № 45 від 14.02.2007 
«Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних 
цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні» як 
операція, яка полягає у збиранні та доставці інкасаторами згідно з 
укладеними з клієнтами договорами валютних цінностей клієнтів до 
каси банківської установи та у зворотному напрямку. Дану послугу 
банки почали надавати, з огляду на політику максимального 
врахування інтересів кожного клієнта, як правило, підприємств, які 
постійно мають справу з великим потоком грошової готівки.  

Згідно з чинним законодавством, при проведенні інкасації 
банківські установи забезпечують вивезення надлишків та доставку 
підкріплень готівки між територіальними управліннями та 
банківськими установами, між банківськими установами, їх філіями, 
відділеннями та від них до банкоматів, пунктів обміну валют і у 
зворотному напрямку, а також збирання валютних цінностей у 
клієнтів банку і доставка їх до кас банків або клієнтів банків та у 
зворотному напрямку. Наприклад, для юридичних осіб послуги 
інкасації можуть включати інкасацію виручки торговельних 
підприємств через касу банку, інкасацію платіжних терміналів 
самообслуговування, доставку заробітної платні в каси підприємств 
установ та організацій, перевезення дорогоцінних металів, грошових 
коштів. Для банків послуги інкасації можуть включати міські та 
міжміські перевезення готівки між банківськими установами, 
підкріплення та інкасацію відділень банківських установ через касу 
даного банку або через касу банку, з яким укладено договір, здачу 



 319 

надлишків готівки з операційних кас банківських установ у касу 
НБУ, підкріплення операційних кас банківських установ через касу 
НБУ, інкасацію банкоматів та електронних платіжних терміналів з 
формуванням готівки через касу банку, перевезення дорогоцінних 
металів, грошових коштів тощо. Для проведення такої діяльності, 
наприклад, у Національному банку України сформовано апарат 
інкасації чисельністю близько 3,9 тис. осіб [1], який обслуговує 853 
маршрути. При цьому на перевезенні цінностей зайнято 1841 од. 
автотранспорту, в тому числі для перевезення значних обсягів 
готівки використовується 76 од. автотранспорту великовантажних 
броньованих автомобілів.  

Для зменшення витрат на проведення інкасації важливим 
питанням для банків є організація роботи підрозділу інкасації, 
зокрема складання оптимальних графіків використання наявних 
транспортних засобів, побудова оптимальних щодо транспортних 
витрат і часу доставки маршрутів і розкладів, з урахуванням 
необхідної частоти інкасації. Фактично банку потрібно не тільки 
оптимізувати інтервал часу між інкасаціями, визначити величину 
максимально допустимого залишку грошових коштів у касі, але й 
визначити купюрний склад грошових коштів, які інкасуються в 
банкомати, та оптимальний маршрут бригад інкасаторів. Для при-
йняття такого типу рішень сьогодні часто застосовують математичні 
методи, які дозволяють з достатнім ступенем адекватності описати 
складні економічні процеси та здійснити прогноз їх розвитку у часі.  

Очевидно, що при моделюванні ринку банківських 
інкасаційних послуг можна виділити ряд критеріїв оптимізації: 
мінімум сумарних відхилень від встановлених строків доставки, 
мінімум міжопераційних простоїв на маршруті, мінімум пройденої 
відстані спецтранспортом, максимум ймовірності успішної доставки 
готівки або мінімум ризику [2]. При цьому можна використати 
різний методологічний інструментарій. У роботі здійснено аналіз 
концептуальних підходів і методів побудови та дослідження моделей 
ринку банківських інкасаційних послуг. 

 
Література: 
1. Нацiональний банк i грошово-кредитна полiтика: Пiдручник / За 
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2. Бабаев А.А. Формализация задачи инкассатора // Актуальные 

проблемы экономики и новые технологии преподавания. Материалы VIII 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ  

НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В сучасних умовах господарювання підприємці часто 

стикаються з питанням про отримання додаткових коштів на 
розвиток і розширення матеріально-сировинної бази. Для цієї мети, 
як правило, використовують банківське кредитування. Проте не 
кожна фінансова установа надає у необхідному обсязі кредити малим 
підприємствам, тому виникає необхідність застосування інших мето-
дів оновлення матеріальної бази, якими можуть бути оренда або лізинг.  

Лізинг застосовується для позначення виду підприємницької 
діяльності, що полягає в інвестуванні власних або залучених 
фінансових коштів шляхом придбання виробничого майна для 
подальшої здачі його в оренду [1]. Такий вид угоди для малих 
підприємств є більш гнучким, ніж банківська позика, оскільки у 
цьому випадку є можливість планування зручного графіка платежів, 
наприклад, виплати можуть початись після одержання виторгу від 
реалізації продукції, створеної за допомогою об'єкта лізингу. Також 
його строк є довшим, ніж кредиту. Крім того, при лізингу заставою 
виступає об'єкт лізингу, що особливо зручно тим, у кого немає 
необхідного для банківського кредиту заставного майна. 

Розглянемо підприємство, що займається виробництвом та 
реалізацією плодово-овочевої консервації. Для забезпечення 
стабільних поставок продукції покупцям виникла необхідність 
розширити автопарк. В умовах браку вільних коштів фінансові 
установи пропонують в кредит або на умовах лізингу автомобіль. 
Для того, щоб прийняти оптимальне рішення, проведено 
порівняльний аналіз звичайного кредитування та лізингу, 
враховуючи, що вартість вантажного автомобіля – 150 000 грн, 
початковий внесок – 30%, термін фінансування ‒ 36 міс., відсоткова 
ставка складає 19%, а схема погашення кредиту – ануїтетна.  

Для спрощення та автоматизації розрахунків у середовищі 
Visual Basic 2005 Express Edition розроблено калькулятор, що 
дозволяє визначити графік сплати платежів за кредитом та у випадку 
лізингу. При цьому калькулятор дозволяє врахувати початковий 
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внесок, одноразову комісію, витрати на страхування (на увесь термін 
кредитування), держмито (1%), Пенсійний фонд (3%), реєстрацію в 
ДАІ, транспортний збір, а також вартість оформлення договору 
застави, послуг нотаріуса тощо [2]. 

Проаналізувавши отримані розрахунки та врахувавши 
можливість викупу автомобіля в кінці лізингового періоду за 
залишковою вартістю, з’ясовано, що швидшим виходом у даній 
ситуації є лізинг, проте загальна сума лізингових платежів є більшою 
за вартість кредиту. Це пояснюється тим, що при використанні 
лізингового кредитування до початкових витрат належить лише 
одноразова комісія, а усі інші витрати (включаючи реєстрацію, 
страхування, технічну підтримку тощо) бере на себе лізингова 
компанія, що є досить суттєвим для малого підприємства. 

Аналізуючи сильні та слабкі сторони лізингу, зазначимо, що 
вiн вигiдний для українських товаровиробників, у першу чергу, як 
зручне джерело фiнансування, засiб економiї коштiв, метод 
зменшення ступеня інвестиційного ризику та iнструмент технiчного 
оновлення виробництва. Крiм того, вiн, як форма iнвестицiй, дає 
можливiсть пiдприємцям швидше оновлювати матерiально-технiчну 
базу, користуватися новою технiкою та передовою технологiєю, 
випробовувати нову технiку, покрити сезоннi потреби в спецiальних 
технiчних засобах на час фактичної їх експлуатацiї. При цьому 
лiзингове майно не зараховується на баланс лiзингоодержувача, 
тобто не збiльшує його активiв i, вiдповiдно, податкiв. Порядок 
здiйснення платежiв за лiзингом гнучкiший, нiж за кредитною 
угодою. Крiм того, при лiзингуваннi можна розраховувати на 
додатковi послуги (iнформацiйного, юридичного, сервiсного 
характеру) з боку лiзингодавця. 

Попри цiлу низку переваг, у лiзингу є й недолiки: необхiднiсть 
бiльшої, нiж при купiвлi за рахунок позики, кiлькостi учасникiв 
угоди; складнiша органiзацiя й тривалiша пiдготовка до укладання 
лiзингової угоди; вищi адмiнiстративнi витрати. Фактично лiзинг 
може бути дешевшим вiд кредитної позики тiльки за умови наявностi 
певних пiльг, що практикується в багатьох розвинених країнах для 
стимулювання його розвитку. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ  

НАПРЯМКІВ ІНТЕГРАЦІЇ В РЕГІОНІ 
 

Вивчення проблеми підвищення рівня економічних 

взаємозв’язків всередині регіонів і між ними логічно вимагає 

кількісної та якісної оцінки цих процесів. Однак, шукаючи вектори 

просторової інтеграції, включення у міжрегіональні мережі, науковці 
стикаються з дефіцитом точніших, ніж експертні, кількісних оцінок 

потенціалу інтеграції хоча б із сусідами [1]. Отже, на часі продумати 

можливі алгоритми пошуку основних напрямків виробничо-

ресурсної інтеграції. У зв’язку з цим, метою роботи є спроба 

запропонувати методику, яка б дозволяла виявляти вектори 

спорідненості як у межах одного регіону, так і між регіонами.  

Спочатку визначаються показники, які характеризують 

діяльність промислових підприємств у розрізі видів економічної 
діяльності. Скажімо, для районів області цей перелік включає: 

кількість працівників, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), 

сума прибутку, обсяг валових капітальних інвестицій, залишкова 

вартість основних засобів, вартість введених у дію основних засобів 

– усі в розрахунку на одне діюче підприємство, капіталовіддача. 

Характеристика функціонування підприємств обраних галузей 

доповнюється аналізом географічного розміщення видів діяльності 
по районах за допомогою індексів локалізації, що дає змогу оцінити 

рівень спеціалізації районів та зробити деякі висновки з приводу 

посилення внутрішньорегіональних економічних зв’язків.  

Індекс локалізації відображає відносний рівень концентрації 
певної галузі промисловості або виду економічної діяльності 
порівняно з деяким іншим параметром національної економіки, 

наприклад, чисельністю населення, територією, зайнятістю або 

доходом. Цей показник дозволяє зіставити порайонний розподіл, 

приміром, зайнятості у даній галузі промисловості (виді економічної 
діяльності) з подібним розподілом сумарної зайнятості в 

промисловості країни (або регіону) [2].  

Після пророблених операцій отримані результати доцільно 
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перевірити та уточнити. Для цього варто застосувати математичні 
методи, а саме: евклідової відстані, нечіткої кластеризації та 

гравітаційну модель.  

Евклідова відстань. Нехай досліджуваний об’єкт A  

характеризується набором ознак ),...,,( 21 nxxx . Якщо між даними 

ознаками відсутній кореляційний зв’язок, то можна дані об’єкти 

представити у декартовому просторі у вигляді точок з відповідними 

координатами. Тоді відстань між даними об’єктами може бути 

визначена згідно з: 

2 2 2 2

1 1 2 2

1

( ) ( ) ... ( ) ( )
n

ij i j i j ni nj ki kj

k

L x x x x x x x x
=

= − + − + + − = −∑ . 

Дана відстань визначає ступінь близькості між об’єктами. 

Гравітаційна модель. Для визначення ступеня притягання між 

об’єктами широко застосовується мультиплікативна гравітаційна 

модель. Нехай об’єкт А  характеризується набором ознак 

1 2
( , ,..., )

n
x x x . Тоді ступінь притягання між компонентами об’єктів 

i
А  

і jА  визначається як: 

ki kjij

k

ij

x x
F

l

×
= , 

де k – індекс ознаки об’єкта; ijl – відстань в реальному просторі між 

об’єктами iA  та jA . Агреговане притягання розраховується шляхом 

лінійної згортки: 

1 1 2 2

1

...
n

ij ij ij ij ij

n n k k

k

F B F B F B F B F
=

= × + × + + × = ×∑ , 

де kB – нормована важливість кожної з ознак досліджуваних 

об’єктів. 

Нечітка кластеризація. У даний час одним із найбільш 

відомих алгоритмів реалізації нечіткої кластеризації є алгоритм 

нечітких с-середніх (Fuzzy c-means. Метод с-середніх є 

удосконаленням чіткої кластеризації k-середніх – найбільш 

популярного методу кластеризації.   
Основною відмінністю методів нечіткої кластеризації від чіткої 

є наступне: в алгоритмах нечіткої кластеризації для кожного об’єкта 

вводиться функція приналежності до різних кластерів. Тоді сума 
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ступенів приналежності до всіх кластерів для будь-якого об’єкта 

задовольняє умові: 

1

( ) 1
i

k

A j

i

Sµ
=

=∑ . 

Аналогічно чіткій кластеризації вводиться поняття центру 

кластера, координати якого обчислюються за формулою:  

( )

( )
1

1

( )

( )

i

i

s m
l

A l j
i l
j n

A l

l

S x

S

µ
ξ

µ

=

=

×
=
∑

∑
. 

Відповідно, цільова функція у методі с-середніх має вигляд: 

( ) ( )2

1 1 1

( )
i

k s nm
l i

A l g g

i l g

V S x xµ
= = =

= × −∑∑ ∑ . 

У представлених вище формулах присутній параметр m  – 

експоненціальна вага, 1, >∈ mRm . 

Методи евклідової відстані та нечіткої кластеризації 
дозволяють структуризувати та згрупувати економічні суб’єкти за 

рівнем розвитку, оціненого за певними показниками, з метою 

подальшого виявлення на цій основі напрямків і механізмів 

виробничо-ресурсного обміну та зниження витрат обмінних 

операцій. А гравітаційна модель допомагає визначатися після цього з 
напрямками інтеграції. 
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